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До Всесвітнього дня без тютюну 
 

Тридцять першого травня в усьому світі проводиться міжнародна акція 

по боротьбі з курінням – Всесвітній день без тютюну, тобто день, вільний від 

тютюнового диму. Він був встановлений у 1987р. Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я на 42 сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я. 

Причиною появи боротьби з тютюнопалінням є передчасна смертність та 

хвороби в усьому світі, яким людство здатне запобігти. На сьогоднішній день, 

за даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від вживання 

тютюну щороку помирає понад 5 мільйонів людей. 

У березні 2006р. Верховна Рада України ратифікувала Рамкову 

конвенцію ВООЗ з боротьби проти тютюну. Конвенція зобов'язує учасників 

вживати конкретні заходи, спрямовані на подолання тютюнової пандемії. 

Мета компанії 2014 року: 

– для урядів: збільшення тютюнових податків до рівня, який буде сприяти 

зменшенню вживання тютюну; 

– для населення і громадянського суспільства: заохочення урядів до 

збільшення тютюнових податків до рівня, який буде сприяти зменшенню 

вживання тютюну. 

Головним управлінням статистики у м.Києві в жовтні 2013р. проведено 

вибіркове опитування членів домогосподарств, які брали участь в обстеженні 

умов життя щодо стану їх здоров’я. 

За результатами обстеження серед киян, які мали хронічні (6 місяців і 

більше) захворювання або проблеми зі здоров’ям, найбільш розповсюдженими 

залишаються гіпертонія та серцеві захворювання (34,4% та 22,1% відповідно). 

Серед чинників, які негативно впливають на стан здоров’я людини, 

залишається куріння. 
Розподіл осіб, які повідомили, 

що вони курять, за тривалістю куріння (м.Київ) 
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За даними опитування у 2013р. в Україні курили 21,3% населення  

у віці 12 років і старшому, шкідливу звичку курити мали в м.Києві 24,4% 

респондентів (у 2012р. – 24,6%). 

В Україні серед дорослих чоловіків курить 47% осіб у віці 18–59 років та 

29% осіб у непрацездатному віці (у 2012р. – відповідно 49% та 27%). Слід 

відмітити, що, порівняно з 2012р., серед чоловіків працездатного віку частка 

таких, які курять, зменшилася на 2,4 в.п., а серед непрацездатних осіб – 

збільшилася на 1,8 в.п. Повідомили, що курять 9% жінок у віці 30–55 років, що 

на 0,9 в.п. менше, ніж у 2012р. Частка жінок активного дітородного віку  

(18–29 років), які курять, збільшилася на 1,6 в.п. і становила 9%. Серед 

підлітків у віці 16–17 років курять 8% хлопців та 0,9% дівчат (у 2012р. – 

відповідно 5% та 0,5%). 

По м.Києву серед респондентів, які курять, 27,5% опитуваних 

повідомили, що вони курять понад 20 років, проти 31,9% – у 2012р. 
 

Розподіл осіб, які повідомили що вони курять, 

за кількістю викурених сигарет за добу (м.Київ) 
 

(відсотків) 

Кількість викурених сигарет за добу 2011 2012 2013 

    
1–5 штук 18,3 17,3 15,2 

6–10 штук 35,4 38,1 42,6 

11–15 штук 11,1 13,1 13,0 

16–20 штук 32,8 27,5 27,8 

понад 20 штук 2,4 4,0 1,4 

 

Слід зазначити, що у 2013р. по відношенню до 2012р. продаж 

підприємствами тютюнових виробів безпосередньо населенню через торгову 

мережу по м.Києву збільшився на 10,6% – до 281,3 млн. пачок, через мережу 

ресторанного господарства зменшився на 41,9% (0,6 млн. пачок). 

Індекс споживчих цін на тютюнові вироби у 2012р. у м.Києві склав 

109,4%, в Україні цей показник становив 108,8%. Спостереження за 

споживчими цінами на тютюнові вироби у 2013р. також показало їх 

підвищення на 13,8% (в Україні – на 14,5%). 

Динаміка цінових показників на тютюнові вироби у 2012–2013рр. 

визначалася переважно акцизною політикою. 

У наш час боротьба з курінням є не тільки медичною, а й соціальною 

проблемою. Викликає занепокоєння переміщення куріння у більш ранні вікові 

групи населення та поширення його серед осіб жіночої статі. Незважаючи на 

існуючі заходи проти вживання тютюну, значних успіхів у його подоланні поки 

що не досягнуто. На жаль, ця шкідлива звичка міцно утримується в побуті 

людей і продовжує розповсюджуватись. 

 



Наслідки заборони куріння у громадських місцях 
 

Італія: через рік після заборони куріння в усіх громадських місцях в 

2005р. кількість госпіталізацій з інфарктом зменшилася на 1,1%. 

Шотландія: через рік після заборони куріння в усіх громадських місцях в 

2006р. кількість звернень у лікарні з приводу серцево-судинних хвороб 

зменшилася на 17%. 

Сполучені Штати Америки: протягом року опісля прийняття в штаті 

Аризона закону про заборону куріння в громадських місцях, кількість 

госпіталізацій через інфаркт зменшилася на 13%, з нестабільною  

стенокардією – на 33%, інсультів – на 14%, астми – на 22%. 
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