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Від ___________ 20__ р. № ______________ На № ____________ від ___________ 20__ р. 

 

Обласні  та Київська міська державні 

адміністрації 

 

У зв’язку з ухваленням Закону України від 16 грудня 2021 року № 1978-ІХ 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я 

населення від шкідливого впливу тютюну», з 11 липня 2022 року набувають 

чинності зміни щодо захисту населення від шкоди вторинних тютюнових 

викидів, зокрема розширення переліку місць, у яких забороняється куріння, 

вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх 

вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для 

споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів. 

На виконання Національного Плану заходів щодо неінфекційних 

захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року № 530-р., з 

метою реалізації положень Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну 

Міністерство охорони здоров’я України, Державна установа «Центр 

громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» спільно з 

громадською організацією «Життя» реалізують низку заходів у сфері контролю 

над тютюном. Зокрема було розпочато інформаційну кампанію «Турбота про 

здоров’я – твій вклад у перемогу України» для інформування громадян та 

суб’єктів господарювання усіх форм власності про нові вимоги законодавства 

щодо захисту населення від вторинних тютюнових викидів.  

Звертаємося з проханням сприяти проведенню інформаційної кампанії, а 

саме: 

1. Розповсюдити інформаційні матеріали про зміни у законодавстві 

щодо розширення переліку громадських та робочих місць, вільних від куріння 

та вторинних тютюнових викидів серед суб’єктів господарювання усіх форм 

власності. 

2. Поінформувати сільські, селищні та міські ради, які входять до 

складу відповідної області, про те, що з 11 липня 2022 року сільські, селищні та 
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міські ради у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці 

можуть постійно або тимчасово заборонити куріння, вживання, використання 

тютюнових виробів, електронних сигарет, тютюнових виробів без їх згоряння 

та кальянів у додатково визначених ними місцях. 

3. Сприяти розміщенню інформаційного матеріалу про нові норми 

законодавства щодо захисту населення від вторинних тютюнових викидів на 

інформаційних ресурсах, в тому числі на офіційних вебсайтах та сторінках у 

соціальних мережах місцевих рад.  

4. Розмістити відеоролик на муніципальних інформаційних ресурсах, 

на інформаційних табло та екранах у громадських місцях. 

 

Додатки: Перелік розроблених матеріалів для інформування на 1 арк. в 1 прим. 

  

 

 

Заступник Міністра з питань  

цифрового розвитку, цифрових  

трансформацій і цифровізації 

 

 

Марія КАРЧЕВИЧ 
                            

 

 

 
 

 

 

 

 

Марта Мельник 

253 72 71  
$`5ABB0|UUXXUt¢¤¡°¡®¡¤¡¦ 



3 

 

Додаток 

до листа Міністерства охорони 

здоров’я України  

від_____________№_________ 

 

Перелік розроблених матеріалів для інформування    

 

усі матеріали доступні за посиланням cutt.ly/0J263ET  та QR-кодом 

1. Плакат для розміщення у визначених ст. 13 Закону України №2899-

IV громадських та робочих місцях усіх форм власності «Куріння, 

вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, 

пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, 

кальянів заборонено!» https://cutt.ly/oJ26K8K  
 

2. Інформаційна пам’ятка для суб’єктів господарювання усіх форм 

власності про місця, у яких забороняється куріння, вживання та 

використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх 

вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, 

пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, 

кальянів. https://cutt.ly/qJ26xbH  

 

3. Інформаційна пам’ятка для закладів ресторанного господарства про 

нові вимоги законодавства щодо захисту населення від вторинних 

тютюнових викидів. https://cutt.ly/tJ25LWs  
 

4. Інформаційна пам’ятка про дії фізичних осіб у разі порушення вимог 

законодавства щодо захисту населення від вторинних тютюнових 

викидів. https://cutt.ly/PJ25DiV  
 

5. Інформаційний матеріал для розміщення на інформаційних ресурсах, 

в тому числі на офіційних вебсайтах та сторінках у соціальних 

мережах місцевих рад від ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ 

України» про нові норми законодавства щодо захисту населення від 

вторинних тютюнових викидів. https://cutt.ly/4J25TR2  
 

6. Відеоролик «Турбота про своє та здоров’я близьких – це обов'язок 

кожного під час війни!» https://youtu.be/S6fmzc-WmU4 
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