
ЧОМУ ПОТРІБНЕ 100% ЗВІЛЬНЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ 
ПРИМІЩЕНЬ ВІД ТЮТЮНОВОГО ДИМУ?

Звільнення робочих та громадських місць від куріння 
сприяє виходу із демографічної кризи та  поліпшує 
здоров’я нації
•	 Покращення демографічної ситуації.	 За	 даними	 ВООЗ,	 від	

викликаних	пасивним	курінням	хвороб,	в	світі	щорічно	помирає	600	
тисяч	 некурців,	 які	 вимушені	 дихати	 тютюновим	 димом.2	
Незважаючи	на	певне	зростання	тривалості	життя	в	Україні,	висока	
смертність	 через	 неінфекційні	 захворювання,	 спричинені	
тютюнокурінням,	 посилює	 демографічну	 кризу.	 Щороку	 	 від		
тютюнового		диму		помирає			понад	100	тис.		українців,		з	них	більш	
як	10	%	–	пасивні	курці.3	

•	 Поліпшення здоров’я нації шляхом закріплення тенденції 
щодо зменшення поширеності тютюнокуріння.	 Звільнення	
громадських	 та	 робочих	 місць	 від	 тютюнокуріння,	 як	 один	 із	
ефективних	антитютюнових	заходів,	дозволить	закріпити	тенденції	
щодо	зменшення	поширеності	тютюнокуріння	в	Україні.	За	даними	
Третього	звіту	ВООЗ	щодо	глобальної	тютюнової	епідемії,	Україна	
залишила	 групу	 лідерів	 країн	 за	 поширеністю	 тютюнокуріння.4	 В	
2010	році	в	Україні	щоденно	курило	лише	25,5	%	населення,	тоді	як	
у	2005	році	–	37,4	%.	

•	 Українські курці хочуть звільнитися від тютюнокуріння.	 За	
даними	 дослідження	 ВООЗ	 –	 Глобальне	 опитування	 дорослих	
щодо	споживання	тютюну,	2010	–	68	%	курців	хочуть	кинути	курити.	
Звільнення	 громадських	 та	 робочих	 місць	 від	 тютюнового	 диму	
спонукає	частину	курців	відмовитися	від	куріння.

Більшість українців підтримують звільнення 
закладів громадського харчування від тютюнового 
диму
•	 Громадяни України усвідомлюють ризики та схвалюють 

звільнення громадських місць від тютюнокуріння.	За	даними	
опитування,	проведеного	у	2010	році,	86	%	жителів	України	(78	%	
курців	 та	 90	 %	 некурців)	 вважають,	 що	 вдихання	 диму	 чужих	
сигарет	може	призвести	до	серйозних	захворювань.	75	%	опитаних	
(54	 %	 курців	 та	 83%	 некурців)	 вважають,	 що	 куріння	 має	 бути	
заборонене	в	приміщеннях	ресторанів	та	кафе.5

Громадяни підтримують звільнення від тютюнового диму приміщень ресторанів, 
барів, закладів культури і інших громадських місць та стверджують, що хотіли б мати 
можливість, відвідуючи ці місця, насолоджуватися повітрям без тютюнового диму.1



•	 Пасивне куріння вбиває.	 За	 даними	 ВООЗ6	 	 тютюновий	 дим	
містить	 більше	 4000	 хімічних	 речовин,	 не	 менш	 250	 з	 яких	 є	
шкідливими,	а	більше	50	з	них	канцерогенні	 (для	прикладу,	ДДТ,	
ацетон,	 аміак,	 кадмій,	 миш’як).	 Пасивне	 куріння	 є	 причиною	
бронхітів,	 пневмонії,	 приступів	 астми,	 інфекцій	 середнього	 вуха,	
синдрому	 раптової	 смерті	 немовлят,	 серцево-судинних	 та	
неврологічних	 ускладнень	 тощо.7	 34	 %	 українців	 регулярно	
наражаються	на	 тютюновий	дим,	а	61	%	некурців,	 які	 відвідують	
кафе,	бари	або	ресторани,	повідомили,	що	вимушені	були	дихати	
отруйним	тютюновим	димом.8

Часткові заборони є неефективними
•	 Наукові	дані	показують,	що	такі	підходи,	як	вентиляція,	фільтрація	

повітря,	виділення	спеціальних	зон	для	куріння	(з	вентиляцією	або	
без)	 не	 здатні	 забезпечити	 ефективного	 захисту	 людей,	 бо	
безпечного	 рівня	 впливу	 тютюнового	 диму	 не	 існує.9	 Чинне	
законодавство	України	не	захищає	права	відвідувачів	та	працівників	
ресторанів	на	безпечне	для	роботи	середовище	та	є	неефективним	
інструментом		захисту	громадян	від	негативного	впливу	вторинного	
диму.	 За	 даними	 моніторингу	 кафе,	 барів	 Києва,	 здійсненого	
Інститутом	медіа	права,	79	%	обстежених	 закладів	 громадського	
харчування	порушують	вимоги	Закону	України	«Про	заходи	щодо	
попередження	 та	 зменшення	 вживання	 тютюнових	 виробів	 і	 їх	
шкідливого	 впливу	 на	 здоров’я	 населення»	 №	 2899-IV	 щодо	
обов’язку	закладів	громадського	харчування	відвести	для	осіб,	які	
не	курять,	не	менше	ніж	половини	площі	цих	 громадських	місць,	
розміщеної	 так,	 щоб	 тютюновий	 дим	 не	 поширювався	 на	 цю	
територію.10
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Звільнення приміщень кафе, барів, ресторанів від 
тютюнового диму позитивно впливає на бізнес
•	 100 % звільнення  приміщень кафе, барів та ресторанів від 

тютюнового диму  не шкодить бізнесу та не призводить до 
економічних втрат.	 Дослідження	 оцінки	 доходів	 і	 зайнятості	 в	
індустрії	 гостинності	до	 та	після	введення	 законів	підтверджують	
відсутність	негативного	впливу	на	економіку.	У	2009	році	Міжнародна	
агенція	 ВООЗ	 з	 вивчення	 проблем	 раку	 проаналізувала	 165	
досліджень	 та	 дійшла	 висновку,	 що	 «законодавчі	 заходи	 з	
обмеження	 куріння	 не	 наносять	 економічної	 шкоди	 діяльності	
ресторанів,	барів	та	організацій,	що	обслуговують	туристів».	При	
цьому,	багато	досліджень	демонстрували		позитивний	економічний	
ефект	від	таких	законодавчих	дій.12	

•	 Закони із 100 % звільнення приміщень кафе, барів та ресторанів 
від тютюнового диму  дають можливість власникам закладів 
заощадити та заробити більше грошей:	
	▫ Залучити	 	 нових	 клієнтів,	 які	 раніше	 не	 відвідували	 заклади	 	 через	
задимленість	приміщень.	Це,	в	першу	чергу	некурці,	яких	в	Україні	74	%	
дорослого	населення,	а	також	родини	із	дітьми.		

	▫ Отримати	додатковий	прибуток.	В	Норвегії,	наприклад,	через	16	місяців	
після	реалізації	повної	заборони	куріння	у	всіх	місцях	індустрії	гостинності,	
ресторанні	продажі	збільшилися	на	6	%,13	а	рівень	сплаченого	податку	на	
додану	вартість			ресторанами,	пабами	та	барами	збільшився	на	5	%14.	
Звільнення	 закладів	 громадського	 харчування	 від	 тютюнового	 диму	
також	зменшує	витрати	на	їх	прибирання,	страхування	та	утримання.15

	▫ Покращити	 здоров’я	 та	 підвищити	 продуктивність	 праці	 найманих	
працівників.	 Бармени	 та	 офіціанти	 менше	 хворіють	 через	 відсутність	
негативного	впливу	вторинного	диму.16	Такі	закони	ставлять	в	рівні	умови	
усіх	власників	кафе,	барів	та	ресторанів,	без	переваг	одних	над	іншими.

Закони із звільнення від куріння захищають здоров’я 
відвідувачів та працівників
•	 Закони, які забороняють куріння, захищають здоров’я 

персоналу,	що	підтверджують	багато	наукових	досліджень	з	країн	
та	міст,	де	введено	заборону	(Норвегія,	Ірландія,	Нью-Йорк).17

•	 Дієві закони, які обмежують тютюнокуріння, підтримує 
населення,	 в	 тому	 числі	 курці.	 До	 введення	 заборони	 куріння	 в	
Ірландії,	її	підтримувало	лише	40	%	курців.	Через	рік	дії	заборони,	
коли	стали	очевидні	 її	результати,	підтримка	курців	зросла	до	80	
%.18	 На	 початку	 введення	 повної	 заборони	 куріння	 на	 території	
Національного	 університету	 «Києво-Могилянська	 академія»	 у	
вересні	2008	року	лише	27	%	мали	негативне	до	неї	ставлення,	а	
через	три	місяці	цей	рівень	зменшився	до	18	%.19

Чому 100 % вільні від тютюнового диму приміщення кафе, 
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Законодавчі заходи з обмеження куріння не наносять економічної шкоди діяльності 
ресторанів, барів та організацій, що обслуговують туристів.11



Міжнародний досвід.
•	 Все	більше	країн	світу	повністю	звільняють	кафе,	бари,	ресторани	

від	тютюнового	диму.	Серед	цих	країн	члени	Євросоюзу	 (Іспанія,	
Великобританія,	 Ірландія,	 Латвія	 та	 інші),20	 а	 також	 Туреччина,	
Нова	Зеландія,	Уругвай,	Нова	Зеландія	і	багато	інших	країн.

•	 У	листопаді	2011	року	Бразилія	поповнила	цей	список.	А	з	червня	
2012	року	вільною	від	тютюнового	диму	стає	Болгарія.

•	 В	багатьох	федеральних	країнах	(Канада,	США,	Австралія,	тощо)	
успішне	звільнення	ресторанів	від	тютюнового	диму	проведено	на	
рівні	штатів,	провінцій,	земель	і	міст.	Станом	на	грудень	2011	року	
64,4	 %	 американців	 живе	 в	 штатах,	 графствах	 або	 містах,	 де	
ресторани	і	бари	на	100	%	вільні	від	тютюнового	диму.21	174	країни	
світу	 	 ратифікували	Рамкову	Конвенцію	ВООЗ	 із	 боротьби	проти	
тютюну	 (РКБТ).	 Стаття	 8	 РКБТ	 відзначає,	 що	 наукові дані 
недвозначно підтверджують, що вплив тютюнового диму є 
причиною смерті, хвороб та інвалідності	 і	 тому	зобов’язує	всі	
країни,	які	ратифікували	РКБТ,	прийняти	ефективні	законодавчі	та	
інші	заходи,	що	забезпечують	захист	від	впливу	тютюнового	диму	
на	робочих	місцях	усередині	приміщень,	громадському	транспорті 
й у закритих громадських місцях та у відповідних випадках в 
інших громадських місцях Звільнення	 від	 тютюнового	 диму	 у	
всіх	громадських	місцях	–	глобальна	тенденція.	

•	 Керівні	принципи	втілення	Статті	8	РКБТ	визначають,	що	ефективні	
заходи	захисту	населення	від	тютюнового	диму	вимагають	повного 
виключення куріння і тютюнового диму в конкретному 
просторі, оскільки не існує безпечного рівня дії тютюнового 
диму.	Обов’язок	захисту	людей	від	тютюнового	диму	заснований	
на	фундаментальних	правах	і	свободах	людини,	зокрема	праві	на	
життя,	 на	 щонайвищий	 досяжний	 рівень	 здоров’я	 і	 здорове	
навколишнє	середовище.22	Україна	ратифікувала	Конвенцію	в	2006	
році	і	тому	вільні	від	тютюнового	диму	кафе,	бари	і	ресторани	це	
також	і	виконання	міжнародних	зобов’язань	Україною,	а	також	крок	
до	цивілізованого	суспільства.
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