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ВСТУП: КОНТРОЛЬ ЗА ТЮТЮНОМ 
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) наголошує, що вживання тютюну 
є причиною загибелі 6 мільйонів людей у світі щороку. Вживання тютюну ско-
рочує життя, призводить до ранньої інвалідності, викликає безліч смертельних 
хвороб та є показником бідності. 

У відповідь на глобалізацію тютюнової епідемії було розроблено Рамкову конвен-
цію ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ), яка стала першим глобальним 
договором у сфері охорони здоров’я, укладеним під егідою ВООЗ у 2003 році. 
На сьогодні сторонами Конвенції є 180 країн світу, а Україна ратифікувала РКБТ 
ВООЗ у березні 2006 року. 

Конвенція утверджує право всіх народів на найвищий рівень здоров’я і встанов-
лює нові правові параметри у контролі за тютюном та нові можливості для між-
народного співробітництва у сфері охорони здоров’я. 

Згідно із дослідженням ВООЗ та американського Національного інституту раку, 
світова економіка щорічно втрачає понад трильйон доларів через наслідки курін-
ня. У цю суму входять витрати на лікування захворювань, спричинених курінням, 
та зниження продуктивності праці. Сума втрат вже значно перевищує доходи тю-
тюнових компаній, які оцінюють у 269 мільярдів доларів у 2013–2014 роках.

В Україні у 2015 році 26% дорослих (у віці старше 18 років) курили тютюнові ви-
роби: 42,4% чоловіків та 9% жінок. Серед молоді (у віці 15–17 років) у 2015 році 
19,2% вживали тютюнові вироби хоча б раз за останні 30 днів (25,7% хлопців, 
13,2% дівчат), а 12,2% курили щоденно (18,2% хлопців, 6,7% дівчат).

Україна зазнає економічних та соціальних втрат від вживання тютюну: куріння 
в Україні є причиною 24% усіх смертей серед чоловіків і близько 40% смертей 
чоловіків, хворих на рак, щороку це близько 63 тисяч передчасних смертей, мі-
льярдні видатки на лікування, втрата працездатності та зменшення продуктив-
ності праці. У 2015 році 15% дорослих, які працювали у закритих приміщеннях, 
стверджували, що вони наражались на куріння на своєму робочому місці. 
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У 2012 році монетарні витрати курців на сигарети в Україні склали 35 млрд 
грн (4,3 млрд доларів США). Втрати від зниження продуктивності праці у 
зв’язку із вживанням тютюну складають понад 3 млрд доларів США щоріч-
но. Ці оцінки занижені, оскільки вони не беруть до уваги витрати, пов’язані 
з лікуванням захворювань, викликаних тютюном, і витрати, пов’язані з па-
сивним курінням.

Значні результати у збереженні здоров’я українців принесли реалізовані 
законодавчі заходи: заборона куріння у громадських та на робочих місцях, 
заборона усіх форм реклами сигарет та спонсорства, підвищення акцизів 
на тютюнові вироби та запровадження графічних попереджень про шкоду 
куріння на пачках сигарет.  Упродовж 2006–2015 рр. поширеність куріння 
в Україні серед дорослого населення вдалось зменшити із 36% до 24%.
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ПРОГРАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД 
Центр громадянського представництва «Життя» (ГО «Життя») — громадська ор-
ганізація, місія якої полягає у здійсненні ефективної адвокації у сфері громадського 
здоров’я задля підвищення якості та тривалості життя. Однією з важливих скла-
дових громадського здоров’я є контроль за тютюном — реалізація заходів, спря-
мованих на зменшення споживання тютюну та поширеності куріння. ГО «Життя» 
основну частину своєї діяльності спрямовує на реалізацію проектів контролю за тю-
тюном та адвокацію антитютюнового законодавства. 

ГО «Життя» є партнером глобальної ініціативи М. Блумберга зі скорочення вжи-
вання тютюну у світі, партнером міжнародної організації Campaign for Tobacco-Free 
Kids — лідера у боротьбі за скорочення вживання тютюну і зменшення руйнівних на-
слідків куріння для здоров’я та економіки, а також партнером Бюро ВООЗ в Україні 
у впровадженні антитютюнових ініціатив з 2009 року. 

У своїй діяльності ГО «Життя» керується статтями РКБТ ВООЗ, керівними принци-
пами Конвенції та рішеннями Конференції сторін РКБТ ВООЗ, які відбуваються за 
участі представників усіх держав — сторін Конвенції кожні два роки. Представники 
ГО «Життя» брали участь у якості спостерігачів у Конференціях сторін РКБТ ВООЗ 
у 2010, 2012 та 2016 роках. 

У 2016 році ГО «Життя» спільно з коаліцією громадських організацій «За вільну від 
тютюнового диму Україну» ініціювали Маніфест «За майбутнє  без тютюну», щоб 
сприяти творенню політичної волі серед українських політиків для продовження бо-
ротьби з курінням. У Маніфесті проголосили мету зробити Україну вільною від хво-
роб та смертей, пов’язаних із тютюном, та створити такі умови, щоб нові покоління 
українців просто не захотіли курити, а нинішні курці отримали стимули й можливос-
ті звільнитися від куріння. Маніфест підписали українські політики, громадські діячі, 
лікарі, спортсмени та митці.
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У 2015–2016 роках ми організували, провели, взяли участь, підготували: 

•	 42 прес-заходів; 
•	 4 інформаційні лекції;
•	 38 прес-релізів;
•	 6 круглих столів;
•	 1 тренінг-семінар для представників виконавчої влади; 
•	 169 зустрічі; 
•	 1786 публікацій;
•	 153 телесюжети.

Основні результати нашої роботи: 
•	 13 квітня 2016 року Верховна Рада України підтримала Постанову про Заяву Вер-

ховної Ради України з нагоди 10-річчя ратифікації Україною Рамкової Конвенції 
ВООЗ із боротьби проти тютюну, у якій, зокрема, йдеться про необхідність поси-
лення заходів щодо імплементації Конвенції, її статей, протоколів та рішень Кон-
ференції сторін. Ініціаторами та співавторами тексту Постанови виступили екс-
перти організації. 

•	 Провели успішну трирічну адвокаційну кампанію за скасування скарги України в 
СОТ проти Австралії щодо запровадження останньою однотипної упаковки тю-
тюнових виробів: 03.06.2015 року уряд України анонсував вихід із суперечки в 
СОТ проти Австралії, створивши прецедент у міжнародному праві. 

•	 Посприяли високому рівню виконання закону про заборону куріння у приміщен-
нях закладів ресторанного господарства через громадський моніторинг та активі-
зацію споживачів у захисті своїх прав. 

•	 Посприяли створенню відділу контролю за рекламою та дотриманням антитю-
тюнового законодавства Департаменту захисту споживачів при новій Державній 
службі з питань якості та безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

•	 Провели успішні кампанії на підтримку підвищення акцизів на тютюнові вироби: у 
2015 на 40% та в 2016 рр. на 40%. Доходи держбюджету від тютюнових акцизів 
зросли на безпрецедентні додаткові 10 млрд грн у 2016 р. (до 32 млрд грн).

•	 Провели 2 національні інформаційні соціальні антитютюнові кампанії на телеба-
ченні.

•	 Посприяли активізації та підтримці експертного середовища, депутатського кор-
пусу та уряду щодо законопроекту № 2820, який імплементує норми нової анти-
тютюнової директиви ЄС та запроваджує новітні норми щодо зменшення прива-
бливості тютюнових виробів.

•	 Посприяли консолідації підтримки депутатським корпусом законопроекту 
№4030а щодо запровадження заборони на рекламу тютюну в пунктах продажу 
через обмеження викладки сигарет у вітринах магазинів та удосконалення меха-
нізмів контролю за антитютюновим законодавством.

•	 Завершили річні переговори із ВООЗ та вперше отримали фінансову підтримку 
для розробки й запровадження сервісу з допомоги курцям у 2017 році.
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Нагороди та визнання:
•	 8	 березня	 2015	 року	 на	 16-й	 Всесвітній	 конференції	 із	 охорони	
здоров’я та боротьби проти тютюну в Абу-Дабі (ОАЕ) Центр «Життя» 
отримав найвищу міжнародну відзнаку у сфері контролю за тютюном 
— Bloomberg Philanthropies Awards як найкраща організація у номінації 
«Захист людей від шкідливого впливу тютюнового диму за допомогою 
впровадження бездимних законів».

•	 4-го	травня	2015	р.	у	Вашингтоні	Андрій	Скіпальський,	провідний	
експерт з адвокації, голова правління Центру громадянського представ-
ництва «Життя», отримав почесну нагороду імені Джуді Вілкенфелд за 
значні досягнення у боротьбі з тютюновою епідемією.
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Протидія втручанню тютюнової індустрії

Основною перешкодою на шляху зменшення поширеності куріння й запроваджен-
ня законодавчих заходів у контролі за тютюном є тютюнова індустрія. Єдиною 
метою існування тютюнових корпорацій є збільшення прибутків акціонерів через 
збільшення кількості залежних клієнтів. Тому будь які спроби на законодавчому 
рівні обмежити вживання тютюну для зменшення поширеності куріння наштовху-
ються на шалений спротив індустрії та її лобі на всіх рівнях державної влади. 

ГО «Життя» здійснює постійний моніторинг діяльності тютюнової індустрії та ви-
криває відверті випадки лобіювання корпоративних ін-
тересів чиновниками та депутатами: 

•	 підготовлено 4 статті із розслідуваннями діяль-
ності посадовців на користь тютюнових корпо-
рацій; 

•	 проведено більше 40 зустрічей різного рівня, в 
тому числі на рівні міністрів, з метою інформу-
вання про тактику роботи тютюнової індустрії; 

•	 проведено кампанію з дискредитації тактик тю-
тюнової індустрії та її лобі у соціальних мережах; 

•	 проведено 4 прес-конференції та 4 пікетування 
з метою звернути увагу ЗМІ до проблематики 
корпоративного тютюнового лобізму. 

Результати: 
•	 після 3-річної суперечки у СОТ українського 

уряду проти Австралії щодо запровадження од-
нотипної упаковки сигарет, Україна відкликала 
позов і вийшла із суперечки; 

•	 активний моніторинг і висвітлення діяльності 
індустрії значно ускладнили роботу корпора-
тивного лобі в парламенті та уряді.

Виклики: 
•	 індустрія проводить агресивну кампанію 

проти антитютюнового законодавства та 
проти ГО «Життя» задля дискредитації її 
діяльності, експертів та керівництва; 

•	 індустрія легко знаходить прихильників у 
владі, які готові «безкоштовно» захища-
ти її інтереси.

СТАТТЯ 5.3 РКБТ ВООЗ: «Під час розробки та здійснення своєї політики охо-
рони громадського здоров’я щодо боротьби проти тютюну Сторони ді-
ють таким чином, щоб захистити свою політику від впливу комерційних 
та інших корпоративних інтересів тютюнової промисловості відповідно 
до національного законодавства».
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Цінові та податкові заходи щодо скорочення
попиту на тютюн 
СТАТТЯ 6 РКБТ ВООЗ: «Сторони визнають, що цінові та податкові заходи 
є ефективним і важливим засобом скорочення споживання тютюну різни-
ми групами населення, особливо молоддю».

Протягом звітного періоду ГО «Життя» активно сприяла реалізації політики зрос-
тання ціни на сигарети через збільшення акцизів на тютюн:

•	 провели 3 міжнародні експертні зустрічі для обговорення акцизної полі-
тики; 

•	 взяли участь у 9 експертних нарадах, у тому числі з представниками уряду, 
Світового банку та ВООЗ;

•	 провели 14 робочих зустрічей та переговорів з різними сторонами та учас-
никами процесу; 

•	 відвідали 6 засідань профільного комітету ВРУ, на яких розглядалися пи-
тання тютюнових акцизів;

•	 підготували 20 прес-релізів та 7 статтей та інформаційних повідомлень 
щодо тютюнових акцизів, які мали сотні передруків;

•	 підготували та розповсюдили 8 інфографік на різних етапах акцизних кам-
паній для ЗМІ;

•	 проводили щомісячний моніторинг цін, продажів та надходжень від акци-
зів для оцінки ефективності політики оподаткування тютюнових виробів; 

•	 взяли участь у двох міжнародних конференціях з питання тютюнових по-
датків. 
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Результати: 
•	 за результатами кампанії 2015 року акцизи на тютюн у 2016 році 

зросли на 40% (специфічна ставка), та на 2 відсоткових пункти 
— адвалорна ставка. Надходження до бюджету зросли на 10 мі-
льярдів гривень (32 млрд всього). В середньому пачка сигарет 
подорожчала на 4 гривні; 

•	 за результатами кампанії 2016 року акцизи у 2017 році зростуть 
на 40% (специфічна ставка), пачка сигарет подорожчає в серед-
ньому ще на 4 гривні, а надходження зростуть ще на 8 мільярдів 
гривень;

•	 налагодили співпрацю з Міністерством фінансів, яке другий рік 
поспіль демонструє професіоналізм, стійкість до маніпуляцій та 
шантажу тютюнових корпорацій і використовує ефективні моде-
лі для розрахунків із залученням міжнародних партнерів. 

Виклики: 
Незважаючи на значне зростання ставок акцизів на тютюн, суттєвого 
зменшення продажів тютюну офіційна статистика у 2016 році не пока-
зала. Експерти погоджуються, що причиною тому є зростання контра-
банди з України до країн ЄС через гіперприбутковість цієї незаконної 
діяльності.
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Захист від впливу тютюнового диму 

СТАТТЯ 8 РКБТ ВООЗ: «Сторони визнають, що наукові дані недвозначно під-
тверджують: вплив тютюнового диму є причиною смерті, хвороб та інвалід-
ності». 

У звітному періоді ГО «Життя» працювала над виконанням закону про заборону курін-
ня у всіх приміщеннях, передусім у кафе, барах та ресторанах:

•	 проведено кампанію проти мораторію на перевірки суб’єктів господарювання у 
сфері захисту прав споживачів;

•	 у співпраці з ВГО «Союз споживачів України» та Всеукраїнською федерацією 
споживачів «ПУЛЬС» проведено 5 прес-конференцій, 2 пікетування та 8 екс-
пертних зустрічей з метою переконати уряд у шкоді мораторію на перевірки 
для сфери захисту прав споживачів;

•	 проведено кампанію з надсилання листів депутатам та уряду з метою призупи-
нення дії мораторію на перевірки бізнесу;

•	 проведено 3 зустрічі членів громадської ради та установчих зборів при Держав-
ній службі з питань якості та безпеки харчових продуктів та захисту споживачів; 

•	 активна співпраця із урядом задля створення та налагодження роботи нового 
відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодав-
ства Департаменту захисту споживачів при Держпродспоживслужбі ;

•	 опубліковано 4 прес-релізи та 2 статті щодо проблематики захисту споживачів 
від впливу тютюнового диму.

Результат: 
•	 мораторій на перевірки суб’єктів господарювання не розповсюджується на 

сферу захисту прав споживачів з липня 2015 року;

•	 при новій Держпродспоживслужбі створено відділ контролю за рекламою та 
дотриманням антитютюнового законодавства Департаменту захисту спожива-
чів; здійснюються перевірки за заявами споживачів щодо порушень антитютю-
нового законодавства.

11



Громадський моніторинг щодо 
дотримання бездимного зако-
нодавства: 

•	 у листопаді 2015 року було про-
ведено 3-й національний моні-
торинг: громадські організації 
здійснили перевірку 753 закладів 
ресторанного господарства у 17 
містах і виявили порушення «без-
димного закону» у 16% закладів. 
За результатами моніторингу 102 
скарги були надіслані Держпрод-
споживслужбі;

•	 у червні—липні 2016 року здій-
снено рейд-моніторинг закладів 
— порушників законодавства, за 
результатами якого надіслано 18 
скарг до Держпродспоживслуж-
би;

•	 у листопаді 2016 року проведе-
но повторний рейд-моніторинг у 
Києві та у 5 містах України, наді-
слано 120 скарг на порушників, 
Служба розпочала перевірки;

•	 проведено презентацію з дотри-
мання законодавства для праців-
ників ресторанної галузі;

•	 проведено 6 прес-конференцій;

•	 підготовано та поширено 1 інфо-
графіку щодо захисту права на 
бездимне повітря у закладах рес-
торанного бізнесу;

•	 проведено 16 зустрічей та обго-
ворень;

•	 опубліковано 2 прес-релізи;

•	 проведено семінар для представ-
ників Держпродспоживслужби 
з усіх регіонів (22 регіональні 
представники) з питань дотри-
мання законодавства, перевірок 
та співпраці з громадськістю у 
сфері контролю за тютюном. 

Результат: завдяки постійному 
контролю громадськості та відповідаль-
ності адміністрації і власників кафе, ба-
рів та ресторанів шкода від пасивного 
куріння в Україні знижується. 

Робота над законодавством: 
У партнерстві з ГО «Центр демократії 
та верховенства права» протягом 2016 
року на основі висновків щодо практич-
ного застосування законодавства були 
напрацьовані зміни до законодавства 
(законопроект №4030а), які покращать 
застосування закону № 2899 та розши-
рять його вплив на всі без винятку робо-
чі місця.
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Регулювання та розкриття складу тютюнових виробів;
упаковка і маркування тютюнових виробів
(СТАТТІ 9, 10 та 11 РКБТ ВООЗ)

13.03.2015 року народними депутатами України був зареєстрований проект закону 
№2820, який запроваджує нові норми щодо регулювання складу тютюнових виробів 
(заборона на використання смакових добавок), нові вимоги до розкриття складу тю-
тюнових виробів та упаковки і маркування тютюнових виробів (збільшення та заміна 
медичних попереджень). Законопроект відповідає новій Директиві 2014/40/ЄС у сфері 
громадського здоров’я щодо регулювання виробництва та продажу тютюнових виробів. 
Законопроект отримав схвальну оцінку у листах підтримки від 38 провідних міжнарод-
них організацій та груп у сфері громадського здоров’я.

На підтримку законопроекту 
представники ГО «Життя»: 

•	 провели 3 відкриті зустрічі з міжна-
родними експертами, депутатами та 
урядовцями; 

•	 провели та взяли участь у більш ніж 50 
зустрічах з депутатами та урядовцями 
в робочому порядку; 

•	 представили законопроект більш ніж 
40 експертним групам та організаціям; 

•	 провели 3 медійні акції для висвітлен-
ня законопроекту; 

•	 провели 7 прес-заходів; 

•	 розробили та розіслали 6 інфографік з 
метою інформування про законопро-
ект;

•	 провели кампанію у соціальних мере-
жах з метою підтримки законопроек-
ту; 

•	 підготували та розмістили 10 статей у 
ключових національних виданнях. 
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Результати: 
•	 понад 30 листів підтримки, позитивні висновки Кабінету 

Міністрів України, антикорупційного комітету ВРУ, коміте-
ту ВРУ з питань охорони здоров’я та Євроінтеграційного 
комітету ВРУ; 

•	 законопроект внесений до порядку денного та рекомендо-
ваний до першого читання. 

Виклики:
прогнозований вплив законопроекту на зменшення споживання 
тютюну спричиняє шалений спротив тютюнової індустрії усіма до-
ступними методами, зокрема внесення «альтернативного» зако-
нопроекту, затягування розгляду в першому читанні, блокування 
у комітетах, дискредитація законопроекту, дискредитація авторів 
та ін.
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Освіта, передача інформації, підготовка
та інформування людей
СТАТТЯ 12 РКБТ ВООЗ: «Кожна Сторона підтримує й зміцнює систему 
інформування населення з питань боротьби проти тютюну, викорис-
товуючи у відповідних випадках усі наявні засоби передачі інформації».

Протягом 2015—2016 років ми провели 2 національні соціальні інформацій-
ні кампанії за підтримки Державного комітету телебачення і радіомовлення 
України. 

Кампанія «Свідчення жертв тютюнової індустрії» — це 3 ролики телевізійного 
формату, в яких люди розповідають власні історії про шкоду куріння для жит-
тя і здоров’я. Більше 50 регіональних телеканалів розмістили ролики у фор-
маті соціальної реклами. 

Кампанія «Не дзюрчи на закон» — це 
відеоролик телевізійного та вірус-
ного формату, в якому висміюються 
свідомі порушники закону про забо-
рону куріння у громадських місцях. 
Кампанія супроводжувалася матеріа-
лами для споживачів щодо захисту 
права на бездимне повітря. Ролик 
«Не дзюрчи на закон» набрав 16 000 
переглядів у соцмережах.
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Реклама, стимулювання продажу та спонсорство
тютюнових виробів 
СТАТТЯ 13 РКБТ ВООЗ: «Сторони визнають, що повна заборона на рекламу, сти-
мулювання продажу й спонсорство призведе до скорочення споживання тютю-
нових виробів». 

Проблема: тютюнова індустрія активно викорис-
товує шпарини та неточності в законодавстві для 
агресивного просування тютюну. Як наслідок, кі-
оски перетворилися на пункти реклами сигарет, 
корпорації наймають промоутерів (незаконно) 
та надають спонсорську підтримку громадським 
об’єднанням (для подальшого лобіювання своїх 
інтересів). 
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Діяльність: 
•	 проведено 3 засідання робочої групи з питань 

напрацювання змін до законодавства; 

•	 розроблено зміни до законодавства, які стали 
основою законопроекту № 4030а щодо заборо-
ни викладки сигарет у вітринах, що розміщені у 
прямій видимості для покупців (передусім дітей), 
оголошення всіх офісів, підприємств, готелів і 
гуртожитків вільними від тютюнового диму, а 
також щодо адміністративної відповідальнос-
ті промоутерів. Законопроект зареєстрований 
29 липня за підтримки 19 народних депутатів;

•	 провели дослідження спільно із Університетом 
Джонса Хопкінса щодо того, як  тютюнова інду-
стрія за допомогою маркетингових інструментів 
просуває тютюнові вироби у магазинах, які зна-
ходяться поблизу шкіл.



Інформаційна кампанія: 
•	 підготовлено та розіслано  

4 прес-релізи та 1 статтю; 

•	 проведено 3 прес-конференції;  

•	 створено й розіслано для ЗМІ  
2 інфографіки.
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Заходи з припинення вживання тютюну 

СТАТТЯ 14 РКБТ ВООЗ:«Кожна Сторона розробляє й поширює належні, всебічні 
й комплексні керівні принципи, які ґрунтуються на наукових даних і найкращій 
практиці, з урахуванням національних обставин і пріоритетів та вживає ефек-
тивних заходів для сприяння припиненню вживання тютюну й забезпечення 
адекватного лікування тютюнової залежності». 

З 1 серпня 2016 року ГО «Життя» в межах реалізації спільного проекту Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я, Міністерства охорони здоров’я та швейцарської Агенції з роз-
витку та співробітництва «Неінфекційні хвороби: профілактика та зміцнення здоров’я в 
Україні» впроваджує проект щодо відмови від куріння. Одне із основних завдань про-
екту — розробка й впровадження сервісу щодо надання допомоги у відмові від куріння 
(«гаряча» телефонна лінія та професійний веб-сайт).

Діяльність:

•	 у квітні 2016 року за підтримки організації 11 експертів з України взяли участь у 
тренінгу Європейської мережі з попередження куріння у Брюсселі; 

•	 у партнерстві з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) було про-
ведено національне опитування курців щодо питань відмови від куріння; 

•	 результати опитування, а також сервіс щодо надання допомоги у відмові від ку-
ріння було представлено на прес-конференції у Міжнародний день відмови від 
куріння (17 листопада);

•	 підготовано та розіслано 1 статтю;

•	 проведено 3 робочі зустрічі з експертами, урядовцями, народними депутатами 
та міжнародними організаціями з питань надання допомоги у відмові від курін-
ня; 

•	 розроблено концепцію сервісу та розпочато роботу над її втіленням.
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Незаконна торгівля тютюновими виробами 
СТАТТЯ 15 РКБТ ВООЗ: «Сторони визнають, що ліквідація всіх форм незаконної 
торгівлі тютюновими виробами, у тому числі контрабанди, незаконного вироб-
ництва й підробки, а також розроблення й реалізація відповідного національного 
законодавства, окрім субрегіональних, регіональних і глобальних угод, є необхідни-
ми компонентами боротьби проти тютюну».

Діяльність: 

•	 у травні 2015 року до Всесвітнього дня без тютюну за участі партнерів Коаліції «За 
вільну від тютюнового диму Україну» ми провели моніторинг точок нелегальної 
торгівлі тютюном у Києві та 5 містах України. Було виявлено більше 120 порушень 
закону, про що відповідне звернення від громадськості та від депутатів було на-
правлено до підрозділів МВС;

•	 було проведено 3 рейди із журналістами національних телеканалів для підготовки 
матеріалів з проблематики нелегальної торгівлі тютюном; 

•	 у форматі моніторингу діяльності уряду було виявлено «таємну» підготовку стра-
тегії боротьби з нелегальною торгівлею ДФС у тісній співпраці з тютюновими кор-
пораціями. Направлено депутатські звернення та пропозиції щодо відкликання 
стратегії та просування ратифікації Протоколу РКБТ ВООЗ щодо боротьби з неза-
конною торгівлею. 

Інформаційна кампанія:
•	 3 прес-релізи; 

•	 2 прес-конференції та 1 публічна ак-
ція;

•	 3 звернення до ДФС.

Виклики:
Україна залишається одним із найбільших 
контрабандистів сигарет у світі (за даними 
Всесвітньої митної організації). Сигарети ле-
гально купуються та вивозяться за кордон у 
країни ЄС, і влада не може впоратися з по-
токами контрабанди. На жаль, у 2016 році, 
за даними самих корпорацій, контрабанда з 
України зросла.
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Дослідження та обмін інформацією
(СТАТТЯ 20 РКБТ ВООЗ) 

У співпраці з КМІС у грудні 2015 року проведено дослідження у форматі омнібуса 
щодо вживання тютюну, рівня нелегальної тютюнової продукції та рівня нараже-
ності населення на тютюновий дим на робочих місцях.

Дані дослідження дозволяють отримати інформацію про динаміку поширеності ку-
ріння та споживання сигарет з 2013 року за однаковою методикою. Тож пошире-
ність щоденного куріння з 2013 по 2015 р. зменшилася майже на 3 відсоткові пунк-
ти (з 45 до 42%) серед чоловіків у цілому та майже на 2 відсоткові пункти (з 11 до 
9%) серед жінок у цілому. Крім того, тенденції до зменшення поширеності куріння 
є найбільш помітними серед людей у віці до 30 років, оскільки молодь найшвидше 
реагує на законодавчі зміни у контролі за тютюном. Наступне дослідження буде 
проведено у лютому 2017 року. 

У липні 2016 року у співпраці з Університетом Джона Гопкінса (США) проведено 
дослідження-моніторинг наявності тютюнової продукції та реклами навколо київ-
ських шкіл. У результаті дослідження було виявлено, що тютюнові вироби прода-
ють у 376 точках продажу, тобто у 81,7% від усіх перевірених місць, де реалізують 
сигарети; 22,5% з них видно з будівлі школи. 

У вересні 2016 року в співпраці з КМІС проведено загальноукраїнське опитування 
щодо потреби у наданні допомоги для припинення куріння. За результатами дослі-
дження 77% респондентів вважають створення такого сервісу з надання доступної 
допомоги доцільним. Водночас 69% опитаних курців висловили бажання кинути 
курити, 70% респондентів-курців вже робили принаймні одну спробу. 

У грудні 2015 року експерти ГО «Життя» спільно із аналітичним центром «Євро-
пейський інформаційно-дослідницький центр» підготували видання для членів 
парламенту, уряду та експертного середовища «На що спрямувати політику у сфе-
рі контролю за тютюном в Україні» (Policy paper). Видання надає короткий аналіз 
ефективності політики у сфері контролю за тютюном, аналіз зацікавлених сторін 
та надає можливі рішення і шляхи вдосконалення українського законодавства та 
регуляторних актів щодо подальшої імплементації РКБТ ВООЗ. Цей документ був 
поширений серед усіх членів парламенту і постійно знаходиться на стенді в кулуа-
рах парламенту. 

ГО «Життя» активно й регулярно поширює результати міжнародних та національ-
них досліджень у сфері контролю за тютюном у форматі прес-релізів та статей. 
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•	 Campaign for Tobacco-Free Kids
•	 WHO/SDC
•	 Vital Strategies

 (Wold Lung Foundation)

6% 

11% 83%
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Структура витрат ГО «Життя» у 2015 році: 
Загальні надходження: 3 147 985 грн.

•	 Заробітня платня персоналу
•	 Податки
•	 Робота експертів
•	 Програмні витрати (заходи,
 аналітика, робота із медіа, 
 тощо)
•	 Обладнання
•	 Адміністративні витрати

40,08%

18,19%8,30%

22,68%

10,11%
0,64%

Структура витрат ГО «Життя» у 2016 році
Загальні надходження: 3 820 255 грн.

37%

16%12%

23%

1% 11%
•	 Заробітня платня персоналу
•	 Податки
•	 Робота експертів
•	 Програмні витрати (заходи,
 аналітика, робота із медіа, 
 тощо)
•	 Обладнання
•	 Адміністративні витрати
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Команда
•	 Андрій Скіпальський (голова правління) 

•	 Лілія Олефір (координатор проекту) 

•	 Катерина Римаренко (координатор проекту) 

•	 Оксана Тотовицька (медіа-менеджер) 

•	 Світлана Сидорова (адміністративний 
менеджер) 

•	 Валерія Ратунда (головний бухгалтер) 

Експерти, які співпрацюють з ГО «Життя» 
•	 Костянтин Красовський 

Завідувач сектором контролю за тютюном 
Українського інституту стратегічних досліджень 
Міністерства охорони здоров’я України

•	 Отто Стойка 
Головний лікар Київського міського центру 
здоров’я. Більше 20 років займається питаннями 
здорового способу життя та профілактики 
тютюнокуріння

•	 Тетяна Андрєєва 
Експерт з охорони громадського здоров’я та 
головний редактор журналу Tobacco Control and 
Public Health in Eastern Europe

•	 Наталія Торопова 
Співзасновниця та член правління ГО «Життя», 
міжнародний експерт з контролю за тютюном

•	 Тарас Шевченко
Керівник проекту «Київ без тютюнового 
диму», директор ГО «Центру демократії та 
верховенства права»

•	 Петро Король 
Юрист проекту «Київ без тютюнового диму» ГО 
«Центру демократії та верховенства права»

•	 Артем Соколенко 
Генеральний директор PR-агентства «Красні 
Комунікації»

•	 Денис Самигін 
Фахівець з роботи зі ЗМІ

•	 Андрій Лига 
Член правління Всеукраїнської федерації 
споживачів «ПУЛЬС», ГО «Новий день України»

Партнери ГО «Життя»

•	 ГО «Центр демократії та верховенства 
права»

•	 Коаліція громадських організацій 
«Реанімаційний пакет реформ»

•	 Світовий банк в Україні 

•	 Київський Міжнародний інститут соціології

•	 Київська школа економіки

•	 Transparency International Ukraine

•	 PR-агентство «Красні комунікації»

•	 ГО «Детектор медіа»

•	 ГО «Агенція журналістики даних»

•	 ВГО «Союз споживачів України» 

•	 Всеукраїнська федерація споживачів 
«ПУЛЬС»

•	 МГО «Сучасний формат», м. Житомир

•	 Коаліція «За вільну від тютюнового диму 
Сумщину»

•	 Благодійна організація «Благодійний фонд 
Терра Нова»

•	 Молодь демократичного альянсу

•	 Всеукраїнський рух «Молодь за права 
споживачів»

•	 Коаліція «Харків без тютюнового диму»

•	 Коаліція «За вільний від тютюнового диму 
Львів».

•	 Українська цифрова агенція з питань 
маркетингу Postmen 

•	 Анімаційна студія «Новатофільм»

•	 Європейська мережа попередження 
тютюнокуріння 

•	 Smoke Free Partnership

•	 Альянс з виконання Рамкової Конвенції ВООЗ 
з контролю за тютюном
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Донори ГО «Життя» 

•	 Ініціатива Блумберга зі скорочення споживання тютюну спрямована на зниження гло-
бального попиту на тютюн на основі між-секторальних, всеохоплюючих та науково-обґрунто-
ваних підходів, які поєднують в собі зміну політики з підвищенням обізнаності громадськості. 
Основні стратегії цього підходу включають створення вільних від тютюнового диму середови-
ща, повну заборону усіх форм реклами тютюнових виробів, підвищення податків на тютюнові 
вироби, запровадження графічних попереджень на упаковці та підтримку інформаційних кам-
паній в засобах масової інформації. З 2007 року фонд «Bloomberg Philanthropies» надав близько 
$ 1 млрд на боротьбу із вживанням тютюну в усьому світі. 

www.bloomberg.org 

•	 Міжнародна громадська організація «Кампанія за майбутнє дітей без 
тютюну» працює з метою зменшення поширеності куріння та передчасної смертності від 
хвороб, викликаних вживанням тютюну, шляхом впровадження системних законодавчих змін 
у сфері контролю за тютюном. З 2007 року «Кампанія за майбутнє дітей без тютюну» сприяє 
боротьбі з тютюновою епідемією в Україні.

tobaccofreekids.org

•	 Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) — інституція, яка координує між-
народну роботу у сфері охорони здоров’я в межах системи ООН. З червня 2015 року ВООЗ 
спільно з Міністерством охорони здоров’я за фінансової підтримки швейцарської Агенції з роз-
витку та співробітництва впроваджує проект «Неінфекційні хвороби: профілактика та зміцнен-
ня здоров’я в Україні» у семи регіонах України. В межах цього проекту з серпня 2016 року ГО 
«Життя» реалізує ініціативу, орієнтовану на створення національного сервісу з надання допо-
моги у відмові від куріння.

www.who.int 
www.eda.admin.ch  

•	 Vital Strategies – глобальна організація із охорони громадського здоров’я, яка спрямовує 
свою діяльність на подолання найбільших ризиків виникнення хвороб та смертей людей. Ор-
ганізація працює на основі науково доведених та інноваційних стратегій  для впровадження 
ефективної політики з захисту громадського здоров’я шляхом проведення досліджень, комуні-
каційних та адвокаційних кампаній. Vital Strategies утворилася шляхом об’єднання організацій 
World Lung Foundation (WLF) і Союзу Північної Америки (UNA). 

www.vitalstrategies.org



Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Життя».
Фотографії у звіті – з архіву ГО «Життя»
Наклад: 50 прим.

Контактна інформація
м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, оф. 29
+38 (044) 234 93 20 

center-life.org
tobaccocontrol.org.ua 

www.facebook.com/smokefreeukraine
www.facebook.com/AdvocacyCenterLife
https://twitter.com/LIFECenterNGO


