
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КУРІННЯ У ЗАБОРОНЕНИХ МІСЦЯХ 
 

Відповідно до частини 2 статті 13 Закону України «Про заходи щодо попередження 

та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» 

від 22 вересня 2005 року,  

забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і 

кальянів: 

1) у ліфтах і таксофонах; 

2) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я; 

3) у приміщеннях та на території навчальних закладів; 

4) на дитячих майданчиках; 

5) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та 

закладів фізичної культури і спорту; 

6) у під’їздах житлових будинків; 

7) у підземних переходах; 

8) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення 

пасажирів; 

9) у приміщеннях закладів ресторанного господарства; 

10) у приміщеннях об’єктів культурного призначення; 

11) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

інших державних установ; 

12) на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів. 

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових 

виробів: 

1) у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; 

2) у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; 

3) у приміщеннях гуртожитків; 

4) в аеропортах та на вокзалах. 

Згідно з статтею 20 вищевказаного Закону, особи, винні у порушенні законодавства 

про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

шкідливого впливу на здоров'я населення, несуть відповідальність згідно з законом. 

Чинний Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає 

відповідальність за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (стаття 1751). 

Відповідно до статті 1751 КУпАП, куріння тютюнових виробів у місцях, де це 

заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, 

селищної, міської ради, - 

тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї 

статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - 

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1882


Примітка: 

громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для 

населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі 

під'їзди, а також підземні переходи, стадіони; 

куріння тютюнових виробів - дії, що призводять до згорання тютюнових виробів, у результаті чого 

утворюється тютюновий дим, який виділяється в повітря та вдихається особою, яка їх курить; 

пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння - пристрої, призначені для вдихання 

аерозолів (пари), що утворюються внаслідок нагрівання продуктів, що містять у своєму складі тютюн 

(продукти його переробки), без їх згоряння. 

 

Розмір одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян = 17 грн. (п. 5 підрозділу 1 розділу 

XX Податкового кодексу України 

 

 

 

 

 

 


