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Вітальне слово

Лілія Олефір
Виконавча директорка громадської 
організації “Життя”

Перемоги у боротьбі з 
тютюновою епідемією в 
Україні

З 2009 року громадська організація 
«Життя» здійснює ефективні 
адвокаційні та інформаційні кампанії 
у сфері громадського здоров’я задля 
підвищення якості та тривалості життя 
людей в Україні.

Важливим напрямком роботи ГО 
«Життя» є сприяння підвищенню акцизів 
на тютюн. Адже підвищення податків 
та  цін дійсно допомагають попередити 
куріння серед молоді. За даними 
Держказначейства, протягом січня-
грудня 2019 року від тютюнових акцизів 
до Державного бюджету  надійшло 44,14 
млрд гривень, що на 0,6 млрд, або на 
1,3% вище, ніж 2018 року. Водночас, за 
даними Державної податкової служби, 
реалізація сигарет зменшилась на 11 
мільярдів штук або на 20%, у порівнянні 
з 2018 роком. Відповідно до чинного 
законодавства, передбачено щорічне 

підвищення ставки акцизу на 20% на 
період до 2025 року. Отже з 1 січня 2020 
року акциз на сигарети та інші звичайні 
тютюнові вироби підвищився ще на 20%.

У 2019 р. ГО «Життя» провела 
інформаційну антитютюнову кампанію 
“Тютюновий дим — невидимий 
вбивця”. Кампанія показала, що 
активні громадяни України, озброєні 
інформацією та моделями поведінки, 
стають силою для вирішення проблем, 

від яких відстороняється влада. 
Протягом кількох місяців було поширено 
ряд інформаційних матеріалів, в яких 
людям нагадали, чому вторинний 
тютюновий дим небезпечний і що 
можна робити, щоб захистити себе. 
Після цього збільшився відсоток людей, 
які стали активно реагувати на куріння 
у заборонених місцях і захищати право 
дихати чистим повітрям без тютюнового 
диму (до та після проведення кампанії 
відбулися національно-репрезентативні 
опиту-вання населення щодо обізнаності 
про токсичність вторинного тютюнового 
диму та його руйнівний вплив на 
здоров’я людей, а також зміну поведінки 
у випадках куріння у місцях, де це 
заборонено).

Ще в 2017 році ГО «Життя» створила 
професійний сервіс з надання допомоги 
у припиненні куріння, що складається з 
телефонної лінії підтримки (0-800-50-55-
60) та професійного веб-сайту (www.stop-
smoking.org.ua). Метою запуску сервісу є 
допомога українцям, які страждають від 
тютюнової залежності.  Лінія підтримки 
пропрацювала трохи більше двох 
років (з червня 2017 року до серпня 
2019 року). За період роботи надійшло 
понад 9 000 звернень на гарячу лінію, 
близько  45 000 клієнтів відвідали 
веб-сайт, більше 100 курців отримали 
консультацію через онлайн-чат на сайті, 
а понад 50 – через електронну пошту. 
Показник успішних відмов за перший рік 
роботи сервісу склав 12,5% (клієнти, які 
кинули курити і протрималися 6 місяців і 
більше), що є дуже високим показником, 
в порівнянні лише 3-5% курців здатні 
кинути курити самостійно.

Реалізація сигарет зменшилась на 
11 мільярдів штук або на 20%, у порівнянні 
з 2018 роком.

У 2019 році команда ГО “Життя” у 
партнерстві з Центром громадського 
здоров’я МОЗ України провела 
наймасштабнішу інформаційну кампанію 
«Тютюновий дим —невидимий вбивця». 
Це перша національна інформаційна 
антитютюнова кампанія з охопленням 
понад 20 млн. осіб. Завдяки цій кампанії 
вдалося підвищити обізнаність населення 
щодо небезпеки, пов’язаної із шкідливим 
впливом вторинного тютюнового диму. 

Завдяки успішній адвокаційній кампанії, 
яка тривала у 2017-2019 рр. у січні 2020 
року було ухвалено законопроєкти  
№1210 та №1209-1, які з 2021 року втричі 
підвищать акциз на тютюнові вироби 
електричного нагрівання, сигарили та 
впроваджують податок на електронні 
сигарети.  

Крім того, завдяки підвищенню податків 
на тютюн за 2019 рік Держбюджет 
отримав 44,14 млрд гривень, що на 0,6 
млрд, або на 1,3% вище, ніж 2018 року. У 
той же час реалізація сигарет зменшилась 
на 20%, або ж на 11 мільярдів штук. 
Цифри ще раз наочно демонструють: 
підвищення акцизів — найдієвіший 
спосіб попередження куріння серед 
дітей і молоді. Хоча й досі через хвороби, 
пов’язані із вживанням тютюну, Україна 
щороку втрачає близько 90 млрд гривень.

У жовтні ми презентували Глобальний 
індекс втручання тютюнової індустрії 
в Україні. Це перше міжнародне 
дослідження, яке показує прийоми 
тютюнових лобістів, які застосовуються 
для блокування антитютюнових 
законопроектів.  

У нас амбітні плани на наступний рік. Ми 
очікуємо ухвалення законопроекту №2813, 
який значно посилить контроль над 
курінням в Україні та створить такі умови, 
за яких діти народжені у наступні роки 
ніколи не почнуть курити
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Стаття 5.3 РКБТ ВООЗ та її керівні 
принципи зазначають, що уряди повинні 
обмежити взаємодію з тютюновою 
індустрією та уникати партнерства 
з нею, а також дотримуватися 
пріоритетності політики охорони 
здоров’я над фінансовими, податковими 
та корпоративними інтересами осіб, 
пов’язаних з тютюновою індустрією. З 
метою протидії втручанню тютюнової 
індустрії в формування політики 
громадського здоров’я, у жовтні 2019 
року ГО «Життя» презентувало перше в 
Україні дослідження Глобального індексу 
втручання тютюнової індустрії, яке 
ілюструє рівень втручання тютюнових 
компаній в ухвалення державних рішень 
та пропонує ефективні стратегії протидії 
цьому втручанню. Звіт виявив багато 

способів, якими протидіє тютюнова 
індустрія в Україні, відтерміновує чи 
блокує виконання або посилення 
заходів щодо боротьби з тютюном, які 
передбачені національним законом. 

Також за підтримки Університету 
Джонса Гопкінса в 2019 році ГО «Життя» 
створила Центр Моніторингу Тютюнової 
Індустрії (www.tobaccotactics.tobac-
cocontrol.org.ua). Проєкт представляє 
собою інформаційно-тематичний ресурс, 
метою якого є моніторинг завдань та 
методів втручання ключових груп впливу 
тютюнової індустрії та інформування про 
це політиків, журналістів, представників 
експертного співтовариства та широкої 
громадськості (охоплює період 2010-
2019 рр.). 

https://drive.google.com/file/d/172d5X5ZPsBaSNTLKQetf0V0Ot8UFfQPE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/172d5X5ZPsBaSNTLKQetf0V0Ot8UFfQPE/view?usp=sharing
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Збільшення роздрібних цін на тютюнові 
вироби в результаті підвищення податків 
є найефективнішим інструментом 
зниження цінової доступності тютюнових 
виробів для споживачів. Перш за все, 
ціна на тютюнові вироби впливає на 
дітей та молодь, які не переходять з 
етапу експериментів до покупки цілої 
пачки, а також є дієвим стимулом 
відмови від куріння для постійних 
курців.

Коли ціни на тютюнові вироби 
підвищуються через збільшенню акцизів, 
тоді:
• курці активніше відмовляються від 

сигарет;
• менше молоді починає курити;
• Державний бюджет отримує 

додаткові надходження;
• Уряд менше витрачає коштів на 

лікування хвороб, спричинених 
курінням.

Акцизи на тютюн 
продовжують зростати

В результаті координації зусиль Україна 
має позитивний досвід попередніх років 
щодо підвищення податків на тютюнові 
вироби, що збільшило надходження 
до бюджету, і скоротило поширеність 
куріння. За даними Світового банку, 
щорічне підвищення акцизів на тютюн 
на 30% у  до 2035 р. дозволить запобігти 
більш ніж 29 тис. передчасних смертей в 
Україні 

У 2019 році ГО «Життя» продовжила 
кампанію зі сприяння виконанню 
зобов’язань України за Угодою про 
Асоціацію з ЄС щодо підвищення акцизів 
на тютюн (стаття 352).

Загалом у 2008-2019 роках реалізація 
сигарет в Україні скоротилася з 125 
мільярдів до 45 мільярдів сигарет, тобто 
на 80 мільярдів або 64%. Надходження 
до Державного бюджету за цей час 
зросли з 3,6 мільярда до 44 мільярдів 
гривень або майже у 13 разів. Головним 
фактором цих змін було підвищення 
ставки акцизу з 0,5 гривень на пачку 
сигарет 2008 року до 20 гривень 
2019 року. 

Щоб довести ефективність підвищення 
акцизів на тютюнові вироби та закликати 
Уряд і Парламент ухвалювати відповідні 
рішення, в 2019 році ГО «Життя» 
здійснювала аналіз і прогноз політики 
оподаткування тютюну, проводила 
пресконференції, поширювала прес-
релізи щодо результатів оподаткування, 
надавала експертні коментарі ЗМІ. 

Відповідно до чинного законодавства, 
передбачено щорічне підвищення 
ставки акцизу на 20% на період до 
2025 року. Отже, з 1 січня 2020 року 
акциз на сигарети та інші звичайні 
тютюнові вироби підвищився на 20%. 
Ефективність визначеної політики 
підвищення акцизів підтверджується і 
тим, що доходи від акцизів продовжують 
зростати навіть попри активну рекламу 
і продаж нових тютюнових виробів 
та маніпуляції тютюнової індустрії зі 
створенням запасів продукції на складах, 
які продаються після підвищення 
акцизних податків (форестелінг). Варто 
зазначити, що план підвищення акцизів 
був затверджений ще в 2018 році, 
проте завдяки зусиллям громадськості 
та законодавчим ініціативам голови 
Комітету Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та митної 
політики Данила Гетманцева була 
ухвалена нормативно-правова база для 
подальшого виконання цього плану. 

Загалом у 2008-2019 роках реалізація 
сигарет в Україні скоротилася з 125 
мільярдів до 45 мільярдів сигарет.
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За даними Європейського опитування 
учнів щодо вживання алкоголю та інших 
наркотичних речовин – ESPAD 2019 року, 
в Україні набирають поширення нові 
дуже шкідливі тютюнові вироби, які 
рекламуються тютюновими компаніями, 
такі як електронні сигарети та пристрої 
для нагрівання тютюну. На сьогодні 
ці вироби маніпулятивно виведені 
із законодавчого регулювання. Як 
наслідок, численні промоційні і рекламні 
кампанії приваблюють учнівську молодь 
користуватися надзвичайно шкідливими 
тютюновими новинками. 

Оподаткування нових тютюнових 
продуктів є ефективним інструментом 
підвищення ціни та зменшення 

доступності цих виробів для дітей. 
Наразі електронні сигарети взагалі 
не обкладаються акцизом, а стіки 
тютюнових виробів для нагрівання 
оподатковуються акцизом на вагу, який 
значно менший, ніж акциз на звичайні 
сигарети (за штуку). Проте ціна на стіки 
тютюнових виробів для нагрівання є 
такою ж, як і ціна на сигарети. Внаслідок 
цього ставка акцизу на стіки в 3,5 рази 
менша, ніж на сигарети. Тобто, якщо 
порівняти пачку стіків і пачку сигарет, 
які коштують однаково, то з пачки стіків 
сплачуються в 3,5 рази менше акцизного 
податку.

Тютюнові компанії навмисно називають 
стіки тютюном для нагрівання, а не 
звичайними тютюновими виробами 

для того, щоб обійти законодавство 
та  мінімізувати оподаткування. Разом 
з тим, Всесвітня організація охорони 
здоров’я (WHO) не рекомендує 
використовувати електронні сигарети 
та тютюнові вироби для нагрівання як 
засоби відмови від куріння.  

Через різницю в підході до 
оподаткування тільки в 2018 році 
бюджет України недоотримав 474,2 млн 
грн у вигляді акцизів на стіки тютюнових 
виробів для нагрівання.

Внаслідок вдалої адвокаційної кампанії 
2019 року були ухвалені закони, які 
передбачають, що акциз на тютюнові 
вироби для електричного нагрівання з 
2021 року підвищать втричі —до рівня 
сигарет, а також запровадять  податок 
на електронні сигарети. Ці зміни 
стали можливі завдяки ухваленню 
законопроєктів №1210 та №1209-1 
від 16 січня 2020 року. У 2021 році, 
ставка акцизу на тютюнові вироби для 
нагрівання становитиме 1454,33 грн за 
1000 штук і буде щорічно підвищуватись 
на 20% до 2024 року включно, 
досягнувши ставки 2516,54 грн за 1000 
штук. За рік підвищення акцизу на стіки, 
за підрахунками експертів, забезпечить 
бюджету понад 650 млн грн. 

Також запроваджено акцизний 
та митний податок на рідини для 
електронних сигарет, який встановили 
на рівні 3000 грн за 1 літр. 

Ефективне адвокатування інтересів 
суспільного здоров’я дозволило 
підняти акцизи на тютюнові вироби для 
нагрівання та запровадити акциз на 
рідини для електронних сигарет з 2021 
року, що знизить цінову доступність 
шкідливих продуктів для громадян, 
особливо для дітей та молоді.

Впровадження податків на 
нові тютюнові вироби

У 2021 році, ставка акцизу на тютюнові 
вироби для нагрівання становитиме 
1454,33 грн за 1000 штук і буде щорічно 
підвищуватись на 20%.

https://www.unicef.org/ukraine/media/2521/file/ESPAD_2019_ukr.pdf
http://stopsmoking.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Booklet_Novel_Products_Final.pdf
http://stopsmoking.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Booklet_Novel_Products_Final.pdf
http://tobaccocontrol.org.ua/uploads/resource/file/172/5e7b34877d0ff.pdf
http://tobaccocontrol.org.ua/uploads/resource/file/172/5e7b34877d0ff.pdf
http://tobaccocontrol.org.ua/uploads/resource/file/172/5e7b34877d0ff.pdf
http://tobaccocontrol.org.ua/uploads/resource/file/172/5e7b34877d0ff.pdf
http://tobaccocontrol.org.ua/uploads/resource/file/172/5e7b34877d0ff.pdf
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З метою посилення законодавчого 
захисту здоров’я громадян, особливо 
дітей та молоді від шкоди тютюну та 
його замінників, ГО «Життя»  працює 
над запровадженням на законодавчому 
рівні в Україні ефективних політик 
Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби 
проти тютюну та стандартів країн 
Європейського Союзу відповідно до 
Директиви 2014/40/ЄС. Команда ГО 
“Життя” привернула увагу народних 
депутатів України до проблеми 
недосконалості українського 
законодавства в сфері контролю над 
тютюном та підвищили інформованість 
про цю проблему лідерів суспільної 
думки та представників місцевих 
органів влади. У 2019 році команда 
Життя провела національну компанію, 
в ході  якої відбулися акції прямої дії в 
11 регіонах України. Для проведення 
подій були мобілізовані активісти 
в регіонах і представники місцевої 
влади, відповідальні за регіональну 
політику в сфері охорони здоров’я. 
Акції ефективно просували ключові 
заклики та повідомлення, що підвищило  
обізнаність місцевих громад в різних 
частинах країни щодо необхідних 
дієвих кроків з посилення контролю 
над тютюном і допомоги у відмові від 
куріння

30-31 травня та 1 червня 2019 року в 
10 містах України відбулася йога на 
свіжому повітрі «Дихай вільно в світі без 
тютюну», присвячена Всесвітньому дню 
без тютюну, який щорічно відзначається 
31 травня. Події були спрямовані на 

інформування та популяризацію серед 
суспільства активного способу життя. А 
також, мали на меті продемонструвати 
народним депутатам суспільну 
підтримку законодавчим крокам, які 
допомагають вирішенню проблеми 
залучення дітей та молоді до куріння та 
посилити антитютюнове законодавство 
- заборонити продаж електронних 
цигарок дітям, прибрати рекламу 
цигарок з вітрин магазинів, запровадити 
європейські стандарти медичного 
попередження на пачках (65% від площі) 
та підняти ціни на тютюнові вироби. 
Серед учасників заходу в Києві були 
в. о. міністра охорони здоров’я Уляна 
Супрун (2016-2019 р.), голова бюро ВООЗ 
в Україні доктор Ярно Хабіхт, лідери 
думок, лікарі, активісти. В регіонах 
України участь у подіях взяли понад 
700 осіб, в Києві - понад 250 осіб. Крім 
столиці, заняття з йоги на свіжому повітрі 
відбулися в Луцьку, Житомирі, Сумах, 
Кропивницькому, Рівному, Львові, 
Херсоні, Вінниці, Полтаві. У регіонах 
заходи організовували регіональні 
центри громадського здоров’я та обласні 
центри здоров’я. Партнери заходів 
– Центр громадського здоров’я МОЗ 
України, ВООЗ, Міністерство охорони 
здоров’я України та Avatar Yoga Fest. 

19-29 листопада 2019 року з нагоди 
Міжнародного дня відмови від куріння 
у 11-ти містах України відбулися піар-
акції та флешмоби. Пресбрифінги на 
вулицях та пресконференції проходили 
у Києві, Вінниці, Луцьку, Житомирі, 
Кропивницькому, Львові, Рівному, 
Сумах, Херсоні, Полтаві, Тернополі. 
Організаторами події виступили 
громадська організація “Життя” та 
регіональні центри громадського 
здоров’я. Загалом у заходах взяли участь 
понад 1000 учасників, серед яких – 

колишні курці, лікарі, представники 
регіональних центрів громадського 
здоров’я, депутати обласних рад, 
студенти та викладачі. У Херсоні, Полтаві 
та Тернополі активності проводилися 
на базі вищих навчальних закладів. 
Організатори акцій розповідали 
перехожим прo можливості відмови 
від куріння та закликали звертатися за 
фаховими консультаціями до сімейних 
лікарів. Також організатори провели 
флешмоб-опитування серед населення, 
щоб зрозуміти, які макети пачок сигарет 
мають більший ефект щодо припинення 
куріння - стандартизовані чи привабливі 
пачки сигарет, які зараз є в Україні. За 
результатами опитування, учасники 
акції звернулися до народних депутатів 
з вимогою підтримати запровадження в 
Україні стандартизованих пачок сигарет. 

Спільна робота суспільства, команди 
Життя та партнерів дала  свій результат. 
3 грудня 2019 ухвалено законопроєкт, 
який згодом, із деякими  змінами 
забороняє продаж особам до 18 
років рідин, що використовуються 
в електронних сигаретах. Ці зміни 
вступають у силу 1 січня 2021 року. 
Таке рішення відповідає інтересам 
українського суспільства і знизить 
доступність рідин для електронних 
сигарет для дітей. Це важливий крок у 
захисті молоді від початку куріння і ми 
сподіваємося, що у 2020 році Верховна 
Рада України разом з суспільством не 
зупиниться у наступних кроках захисту 
здоров’я молодого покоління від шкоди 
тютюну та його замінників.  

У червні 2019 р. до антитютюнової 
кампанії команди “Життя” приєдналися 
молодіжні організації в  містах Луцьк, 
Дніпро та Херсон. Спільними зусиллями 
була розпочата всеукраїнська кампанія 
захисту від залучення молоді до 
куріння «Молодь вільна від куріння». 
Ініціаторами виступили ГО «Мережа 
відповідальних», Креативний простір 
«Озерний вітер», ГО «Спільнота активної 
молоді».

У співпраці проведено громадські 
обговорення «Поширення куріння 
серед молоді. Виклики, загрози та 
рішення» та «Місце молоді у програмах 
кандидатів. Вибори 2019» за участі 
народних депутатів, депутатів місцевих 
рад, громадськості та партнерських 
об’єднань громадян.

Адвокація змін у боротьбі 
з курінням

У 2019 році команда Життя провела 
національну компанію, в ході  якої відбулися 
акції прямої дії в 11 регіонах України.

https://www.youtube.com/watch?v=uxPBm2dnAkU&fbclid=IwAR2raMYSPqVuBNvnjOzIUKxPzUkQS_eEjtCC2R1O4SotYUcMDupqxZpcTBU
https://www.youtube.com/watch?v=uxPBm2dnAkU&fbclid=IwAR2raMYSPqVuBNvnjOzIUKxPzUkQS_eEjtCC2R1O4SotYUcMDupqxZpcTBU
https://www.facebook.com/events/2102188246717405/
http://center-life.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1098&Itemid=30http://tobaccocontrol.org.ua/news/mizhnarodnii-dien-vidmovi-vid-kurinnia-strashni-pachki-sighariet-vidshtovkhuiut-molod-vid-pochatku-kurinnia-1
https://vo.suspilne.media/news/48085
https://zt.suspilne.media/articles/3261
https://dostyp.com.ua/novini/kropivnichan-zaklikaiut-vidmovitisia-vid-kurinnia-foto-1
http://www.health-loda.gov.ua/ukr/news/lvivnews/8544.html
http://doz-kherson.com.ua/32-novini/1364-novini-khersonskij-oblasnij-tsentr-gromadskogo-zdorov-ya-proviv-aktsiyu-do-mizhnarodnogo-dnya-vidmovi-vid-palinnya.html?fbclid=IwAR2VHU1yyhojAy1mthH5MdEzQPWNe9bEOTbKdXK-1kGJ3phXr4CNFKW1yoc
http://www.adm-pl.gov.ua/news/21-listopada-2019-roku-mizhnarodniy-den-vidmovi-vid-kurinnya
https://www.facebook.com/TOCenterHZ/posts/457483601573615?__tn__=-R
https://www.056.ua/news/2428902/kak-v-dnepre-planiruut-borotsa-s-kureniem-i-reklamoj-tabaka-foto
https://www.056.ua/news/2428902/kak-v-dnepre-planiruut-borotsa-s-kureniem-i-reklamoj-tabaka-foto
https://www.056.ua/news/2428902/kak-v-dnepre-planiruut-borotsa-s-kureniem-i-reklamoj-tabaka-foto
https://pik.ua/news/url/molod-nastupaje-na-majbutnih-nardepiv-
https://pik.ua/news/url/molod-nastupaje-na-majbutnih-nardepiv-
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Місцевими активістами у Луцьку, Дніпрі 
та Херсоні проведено моніторинг шкіл 
щодо наявності точок продажу тютюнових 
виробів навколо навчальних закладів. Окрім 
цього, молодь долучилася до перевірок 
кав’ярень та ресторанів, які не дотримуються 
антитютюнового законодавства і дозволяють 
курити кальян або тютюнові вироби у своїх 
приміщеннях. На всіх порушників були написані 
заяви до Держпродспоживслужби з метою 
захисту відвідувачів та працівників закладу від 
вторинного тютюнового диму.

На центральних вулицях міст та біля тютюнових 
кіосків були проведені акції з метою 
привернення уваги місцевої влади до проблеми 
незаконної реклами тютюнових виробів у 
вітринах кіосків та необхідності законодавчої 
заборони викладки тютюнових виробів.

Молодь ініціювала звернення 50 громадських 
організацій з Дніпра, Херсона та Луцька до 
народних депутатів України 9-го скликання, 
обраних у їхніх регіонах, із закликом ухвалити 
законодавчі зміни для заборони прихованої 
реклами та викладки тютюнових виробів, 
введення стандартизованих пачок сигарет, 
прирівняння новітніх засобів куріння (IQOS, GLO, 
JUUL) до тютюнових виробів та ін.

За ініціативи кампанії, Луцька міська рада 
та Херсонська обласна рада звернулися до 
Верховної Ради з необхідністю законодавчо 
заборонити викладку тютюнових виробів по всій 
Україні.

Спільно із партнерами з UNICEF U-Report було 
проведено опитування серед молоді щодо 
тенденцій куріння тютюнових виробів та 
ставлення до законодавчої заборони викладки 
сигарет.

ГО «Життя» у 2019 році разом з Міністерством 
молоді та спорту України в рамках підписаного 
меморандуму про партнерство та співпрацю 
розробили та поширили серед молоді  в 
регіонах інформаційні матеріали про шкоду 
куріння.

Інформаційні кампанії 
Ефективні медійні антитютюнові 
кампанії є фундаментальною частиною 
стратегії контролю над тютюном та 
найбільш рентабельним способом 
змінити соціальні норми та поведінку. 
Інформаційні кампанії є частиною Статті 
12 РКБТ ВООЗ щодо інформування людей 
про шкідливий вплив тютюну.

Протягом 2019 р. громадська організація 
«Центр громадянського представництва 
«Життя» розробила та провела в Україні  
дві інформаційні антитютюнові кампанії:

1. «Кидайте курити поки не 
пізно!» з метою поширити інформацію 
про національний Сервіс з надання 
допомоги у припиненні куріння. Кампанія 
була проведена в рамках проєкту 
«Неінфекційні хвороби: профілактика 
та зміцнення здоров’я в Україні», який 
впроваджувало Міністерство охорони 
здоров’я України та Бюро ВООЗ в Україні, 
за фінансової підтримки Швейцарської 
Агенції розвитку та співробітництва.

В рамках кампанії було розроблено 
та розповсюджено в Інтернеті 
2 відеоролика.

2. «Тютюновий дим – 
невидимий вбивця», направлена 
на підвищення обізнаності населення 
щодо небезпеки, пов’язаної із вдиханням 
вторинного тютюнового диму. Активності 
проводилися у співпраці з Національним 
та регіональними центрами громадського 
здоров’я та за підтримки міжнародної 
організації Vital Strategies.

Це перша національна інформаційна 
антитютюнова кампанія з охопленням 
понад 20 млн. осіб.

Протягом червня на 24-ох національних 
та понад 60-ох регіональних телеканалах 
транслювався соціальний відеоролик 
про загрози пасивного куріння. Також 
мешканці столиці  та 8-ми регіонів України 
побачили на вулицях соціальну рекламу. 
А завдяки допомозі регіональних центрів 
громадського здоров’я — постери, 
наклейки та листівки було поширено 
в закладах охорони здоров’я та інших 
громадських місцях в 9-ти регіонах. 
Великий інтерес викликав соціальний 
ролик в Інтернеті, зокрема близько 2 млн. 
осіб переглянули відео в YouTube. 

До та після проведення кампанії 
«Тютюновий дим – невидимий вбивця» 
відбулися національно-репрезентативні 
опитування населення, які показали, що 
під впливом проведеної інформаційної 
кампанії, українці поступово змінюють 
поведінку, що стосується куріння, на 
більш здорову. 

Ефективна співпраця та позитивні 
результати цієї кампанії сприяли 
включенню до пріоритетів Національного 
центру громадського здоров’я 
проведення щорічних національних 
медіа-кампаній щодо небезпеки тютюну. 
В 2020 році вперше заплановано 
фінансування з державного бюджету 
інформаційної кампанії, спрямованої на 
боротьбу з тютюновими виробами. 

Протягом 2019 р. ГО «Життя» провела 2 
інформаційні антитютюнові кампанії

https://drive.google.com/open?id=1Q8dwVzWREPrW3AP3YK15qKJ306ioVnIl
https://www.facebook.com/ureportukraine/posts/2370088573242983
https://www.kmu.gov.ua/news/pidpisano-memorandum-pro-partnerstvo-ta-spivpracyu-mizh-minmolodsportu-i-centrom-gromadyanskogo-predstavnictva-zhittya
https://www.youtube.com/watch?v=YaDCuGzkQoA
https://www.youtube.com/watch?v=qn5H0Y43-X4
https://www.youtube.com/watch?v=qn5H0Y43-X4
http://tobaccocontrol.org.ua/news/iak-zakhistiti-siebie-ta-svoyikh-ridnikh-vid-pasivnogho-kurinnia
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Допомога у відмові від 
куріння

Відповідно до статті 14 РКБТ ВООЗ та її 
Керівних принципів Україна зобов’язана 
запроваджувати ефективні заходи для 
надання допомоги курцям, які хочуть 
позбутися тютюнової залежності. У 
червні 2017 року Центр громадянського 
представництва «Життя» створив 
професійний сервіс з надання допомоги 
у припиненні куріння, що складався з 
телефонної лінії підтримки
(0-800-50-55- 60) та професійного веб-
сайту (www.stopsmoking.org.ua). Сервіс 
було розроблено в межах проєкту 
«Неінфекційні хвороби: профілактика 
та зміцнення здоров’я в Україні», який 
впроваджувало Міністерство охорони 
здоров’я України та Бюро ВООЗ в Україні, 
за фінансової підтримки Швейцарської 
Агенції розвитку та співробітництва.

Метою запуску сервісу було допомогти 
українцям, які страждають від тютюнової 
залежності.  З жовтня 2018 року 
лінію підтримки було переведено у 
проактивний режим роботи, за якого 
консультанти супроводжували клієнтів (за 
їхньої згоди) протягом періоду відмови 
від куріння. Крім того, на прохання 

фахівців із регіонів було надруковано 
додатковий наклад інформаційних 
матеріалів про відмову від куріння і сервіс 
(буклет, постери, листівки) та поширено 
у медичних закладах, серед лікарів 
первинної ланки та курців у 7 пілотних 
регіонах ВООЗ (у м. Києві та області, 
Дніпропетровській, Івано-Франківській, 
Харківській, Полтавській, Вінницькій та 
Львівській областях).

Лінія підтримки пропрацювала трохи 
більше двох років (до травня 2019 року). 
На жаль, після завершення проєкту, 
роботу гарячої лінії було припинено через 
відсутність фінансування. Проте веб-
сайт досі працює і є джерелом науково 
обґрунтованої інформації з питань 
відмови від куріння.

За період роботи надійшло понад 9 000 
звернень на гарячу лінію, понад 45 000 
клієнтів відвідали веб-сайт, більше 100 
курців отримали консультацію через 
онлайн-чат на сайті, а понад 50 – через 
електронну пошту. Показник успішних 
відмов за перший рік роботи сервісу 
склав 12,5% (клієнти, які кинули курити і 
протрималися 6 місяців і більше).

http://www.stopsmoking.org.ua/


16 17

Протидія втручанню тютюнової індустрії Протидія втручанню тютюнової індустрії

Протидія втручанню 
тютюнової індустрії

Стаття 5.3 РКБТ ВООЗ та її керівні 
принципи зазначають, що уряди повинні 
обмежити взаємодію з тютюновою 
індустрією та уникати партнерства 
з нею, а також дотримуватися 
пріоритетності політики охорони 
здоров’я над фінансовими, податковими 
та корпоративними інтересами осіб, 
пов’язаних з тютюновою індустрією. 

З метою протидії втручання тютюнової 
індустрії у роботу Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України в 2019 році 
було проведено громадську антипремію 
«Золота коса 2019» та презентовано 
інтерактивну інфографіку «Лобісти» 
тютюнових компаній». 

7 червня 2019 року відбулась церемонія 
нагородження народних депутатів 
антипремією «Золота коса». Метою 
антипремії «Золота коса» є висвітлення 
ганебної практики неправомірного 
просування інтересів «індустрії смерті» 
під прикриттям депутатських мандатів та 
державних посад. Спеціальну номінацію 
«Золоте гальмо» отримує представник 

Уряду за сприяння тютюновій індустрії в 
розріз суспільним інтересам. Антипремія 
проводилася в Україні вчетверте. 
Востаннє премію вручали у 2013 році.  

У 2019 р.  «Золоту косу» отримала Ніна 
Южаніна, народний депутат, голова 
Комітету ВРУ з питань податкової та 
митної політики, «Срібна» коса дісталась 
народному депутату Михайлу Кобцеву, 
а «Бронзова» - нардепуГеннадію 
Кривошеї. «Золоте гальмо» вручили 
прем’єр-міністру Володимиру 
Гройсману.  Антипремія «Золота коса» є 
чіткою демонстрацією хто з політиків і у 
який спосіб діють на користь тютюновій 
індустрії проти українського суспільства. 
Це допомагає громадянам накласти 
політичну відповідальність за таку 
діяльність - троє з чотирьох номінантів 
«Золотої коси» не отримали підтримки 
аби продовжити свою діяльність на 
виборних чи інших високих посадах. 

Спільно з ГО «Антикорупційний штаб» 
була підготовлена та презентована 
інтерактивна інфографіка «Лобісти» 
тютюнових компаній» (див. за 
посиланням), яка відображає мережу 
зв’язків захисників інтересів тютюнових 
компаній з числа народних депутатів 
восьмого скликання ВР України, 
державних службовців, представників 
тютюнових компаній і неурядових 
організацій. В інфографіці представлені 
докази зв’язків представників 
чиновників та політиків з тютюновими 
корпораціями, факти захисту 
комерційних інтересів представників 
тютюнової галузі, факти використання 
громадських об’єднань та окремих 
експертів з метою лобіювання інтересів 
бізнесу всупереч суспільному інтересу. 

У жовтні 2019 року, ГО «Життя» 
презентувало перше в Україні 

дослідження Глобального індексу 
втручання тютюнової індустрії, яке 
ілюструє рівень втручання тютюнових 
компаній в ухвалення державних рішень 
та пропонує ефективні стратегії протидії 
цьому втручанню. За результатами 
аналізу Україна посіла 15 місце в 
рейтингу за цим індексом, отримавши 
61 бал. Звіт виявив випадки очевидного 
тиску тютюнової промисловості на 
Уряд та Парламент України під час 
формування політики захисту населення 

від тютюну, а також недотримання 
деякими чиновниками та політиками 
політики невтручання тютюнової 
індустрії відповідно до Керівних 
принципів Статті 5.3 Рамкової конвенції 
ВООЗ із боротьби проти тютюну. 
З’ясовано, що існує багато способів, 
якими тютюнова індустрії протидіє, 
відтерміновує чи блокує виконання або 
посилення заходів щодо боротьби з 

тютюном, які передбачені національним 
законом. Важливою частиною 
дослідження є рекомендації до органів 
державної влади щодо протидії 
втручанню в політику громадського 
здоров’я відповідно до керівних 
принципів статті 5.3. Рамкової конвенції 
ВООЗ з боротьби проти тютюну. 

РКБТ ВООЗ містить заклик до організацій 
громадянського суспільства з приводу 
участі в моніторингу діяльності 
тютюнової індустрії. На виконання 
цих рекомендацій та за підтримки 
Університету Джонса Гопкінса в 2019 
році ГО «Життя» створила Центр 
Моніторингу Тютюнової Індустрії 
(www.tobaccotactics.tobaccocontrol.
org.ua). Проєкт представляє собою 
інформаційно-тематичний ресурс, метою 
якого є моніторинг завдань, методів 
втручання, ключових груп впливу 
тютюнової індустрії та інформування про 
це політиків, журналістів, представників 
експертного співтовариства і широкої 
громадськості. Аналітична інформація, 
що розміщена на сайті, – це результат 
глибинного моніторингу відкритих 
джерел (дані ЗМІ, громадських 
активістів, експертних організацій, 
стейкхолдерів) та охоплює період 2010 
– 2019 року з фокусом на події, які 
відбулися у 2015 – 2019 рр. 

Як показують дані моніторингових 
досліджень, тютюнова індустрія 
продовжує використовувати різноманітні 
тактики втручання у формування 
державної політики з контролю над 
тютюном. Це робиться з метою захисту 
і просування своїх корпоративних 
інтересів, які передбачають продаж 
тютюнових виробів з максимальною 
вигодою. З огляду на це, ГО «Життя» в 
2020 році продовжуватиме діяльність 
щодо підвищення прозорості та 
підзвітності тютюнових корпорацій 
і представників влади, які вимушені 
співпрацювати з ними, з метою 
недопущення ухвалення лобістських 
рішень у сфері контролю за тютюном.

За результатами аналізу Україна 
посіла 15 місце в рейтингу за глобальним 
індексом втручання тютюнової індустрії, 
отримавши 61 бал.

http://tobaccocontrol.org.ua/news/nardiep-nina-iuzhanina-otrimala-zolotu-kosu-antinaghorodu-za-tiutiunovii-lobizm
http://tobaccocontrol.org.ua/tobacco-lobbyists-2019/index.php?fbclid=IwAR00UGu7Md6g2qDWFKDyJItTE5fJzHvSowUzOXivNqPrO1FaMg9VqJzYoi0
https://drive.google.com/file/d/172d5X5ZPsBaSNTLKQetf0V0Ot8UFfQPE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/172d5X5ZPsBaSNTLKQetf0V0Ot8UFfQPE/view?usp=sharing
https://tobaccotactics.tobaccocontrol.org.ua
https://tobaccotactics.tobaccocontrol.org.ua


18 19

Аналітичні та методичні матеріали для експертів з контролю над тютюном Аналітичні та методичні матеріали для експертів з контролю над тютюном

Аналітичні та методичні 
матеріали для експертів з 
контролю над тютюном

У 2019 ГО «Життя» підготувала та 
опублікувала ряд аналітичних і 
методологічних матеріалів. Ці матеріали 
можуть підвищити спроможність 
органів влади, інституцій та експертів, 
що працюють в сфері контролю над 
тютюном.

12 квітня 2019 року відбулася 
пресконференція, де експерти 
представили результати Всеукраїнського 
дослідження «Думки і погляди 
населення України (Омнібус)» щодо 
куріння в Україні. Дослідження 
було  проведене спільно з Київським 
міжнародним інститутом соціології 
(КМІС) в лютому 2019 року. Результати 
дослідження показали погіршення 
ситуації з курінням в нашій країні 
впродовж останніх років. Це, на думку 
експертів, пов’язано з не ухваленням 
нових законів проти куріння. Водночас, 
протягом 2017-2019 років підтримка 
заборони сигаретних викладок у 
магазинах зросла з 68% до 84%. 86% 
опитаних виступають за збільшення 
кількості громадських місць без 
тютюнового диму. А 89% респондентів 
вважають, що потрібно заборонити 
продавати електронні сигарети 
дітям. За 2019 рік ми випустили два 
буклети у форматі коротких посібників 
для медичних працівників. Буклети 
розроблено в межах ініціативи, яку 
впроваджує ГО «Життя» в рамках 
спільного проєкту Міністерства охорони 
здоров’я України та Всесвітньої 
організації охорони здоров’я 
«Неінфекційні захворювання (НІЗ): 
профілактика та зміцнення здоров’я 
в Україні» за підтримки ДУ «Центр 
громадського здоров’я МОЗ України» 
та фінансової підтримки Швейцарської 
агенції розвитку та співробітництва. 

Буклет «Електронні сигарети, системи 
для нагрівання тютюну та кальяни: 
що варто знати?» містить інформацію 
про електронні сигарети, системи для 
нагрівання тютюну та кальяни. Тут 

наведено короткий опис цих продуктів, 
інформацію про їхні особливості, вплив 
на здоров’я, а також ризики, пов’язані із 
вживанням. 

У буклеті «Професійна допомога у 
припиненні тютюнокуріння» наведено 
інформацію про вплив куріння на 
організм людини, причини для відмови 
від куріння, підходи до консультування 
пацієнтів, які не готові відмовлятися від 
куріння зараз, а також тих, хто готовий 
зробити це вже або найближчим 
часом. Також тут надано інформацію 
про медикаментозну допомогу у 
припиненні куріння. Буклет розраховано 
на медичних працівників, насамперед, 
первинної ланки.

В лютому 2019 року в Вінниці відбулася 
презентація дослідження «Маленькі 
цілі тютюнових гігантів», проведеного у 
5 містах України. Волонтери дослідили 
192 торгові точки, розташовані в межах 
п’яти хвилин пішої ходи від 93 шкіл у 
Вінниці, Івано-Франківську, Полтаві, 
Сумах та Херсоні. Основні результати 
моніторингу в 5 містах: 1) у 70,9% 
торгових точок поблизу шкіл сигарети 
розташовано на рівні очей дитини; 2) 
майже в 30% торгових точок тютюн 
розміщують поряд із солодощами 
та іграшками; 3) 72,4% магазинів 
продають ароматизовані сигарети з 
різними смаковими добавками; 4) 
найпоширеніша форма реклами тютюну 
в точках продажу – рекламні постери, 
які є в 64,3% відвіданих магазинів; 5) в 
якості способів просування тютюнової 
продукції використовуються подарунок 
за покупку, знижки, роздача сигарет, 
продаж спеціальних або лімітованих 
серій сигарет, а також присутність 
промоутерів у точці продажу. 

За підтримки неприбуткової наукової 
організації Vital Strategies, ГО «Життя» 
розробила та видала  посібник 
«Контроль над тютюном. Короткий 
огляд для фахівців центрів громадського 
здоров’я». 

Посібник пояснює, що таке контроль над 
тютюном, які заходи та інструменти з 
контролю над тютюном є ефективними. 
А також допомагає навчитися говорити 
про контроль над тютюном «простою 
мовою». Особлива увага в посібнику 
приділяється ролі та розробці 
ефективних медіа кампаній з контролю 
над тютюном.  Також він містить 
багато корисних прикладів, посилань 
на експертні організації та корисні 
ресурси. Наведена у буклеті інформація 
ґрунтується на даних та рекомендаціях 
Всесвітньої організації охорони здоров’я 
та інших міжнародних провідних 
організацій, що працюють у сфері 
контролю над тютюном.

http://stopsmoking.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Booklet_Novel_Products_Final.pdf
http://stopsmoking.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Booklet_Novel_Products_Final.pdf
http://stopsmoking.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Booklet_Novel_Products_Final.pdf
http://stopsmoking.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Smoking_Cessation_Booklet_Final.pdf
http://stopsmoking.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Smoking_Cessation_Booklet_Final.pdf
http://tinytargets.grassriots.com
http://tinytargets.grassriots.com
https://drive.google.com/file/d/1Zwb0o3quyfOq-PhRi_M39tHYoxjQc76z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zwb0o3quyfOq-PhRi_M39tHYoxjQc76z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zwb0o3quyfOq-PhRi_M39tHYoxjQc76z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zwb0o3quyfOq-PhRi_M39tHYoxjQc76z/view?usp=sharing
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Взаємодія з лікарями та 
посилення спроможності 
регіональних центрів 
громадського здоров’я

Ще одним важливим напрямком роботи 
ГО «Життя» в 2019 році стало навчання 
медичних фахівців та викладачів 
медичних вишів. Навчальні заходи 
пройшли в п’яти містах України.

16 і 18 квітня, а також 13 і 15 травня 2019 
року спільно з Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я ми провели у 
Харкові, Дніпрі, Івано-Франківську та 
Львові навчальні семінари, присвячені 
обговоренням ключових факторів 
ризику неінфекційних захворювань (НІЗ) 
з фокусом на тютюн. Участь у заходах 
взяли медичні фахівці та працівники 
профільних кафедр Харківського 
національного медичного університету, 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України», Івано-Франківського 
національного медичного університету 
та Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького. 

Під час семінарів було обговорено 
Національний план заходів щодо 
неінфекційних захворювань для 
досягнення глобальних цілей 
сталого розвитку та його адаптацію 
на національному рівні, дані щодо 
поширеності факторів ризику НІЗ в 
Україні, а також питання, що стосуються 
надання професійної допомоги людям з 
тютюновою залежністю. 

Окрім того, учасники отримали теоретичні 
та практичні навички у проведенні 
консультацій по відмові від куріння для 
своїх пацієнтів, а також дізналися про 
нові пристрої для куріння – електронні 
сигарети, системи для нагрівання тютюну 
та кальяни.

11 квітня 2019 року ГО «Життя» за 
участі та підтримки Бюро ВООЗ в Україні 
провела семінар «Допомога у відмові 
від куріння в Україні: підходи, виклики, 
перспективи» для фахівців з медичних 
закладів первинної ланки та викладачів 
кафедр сімейної медицини медичних 
вишів. Участь у семінарі взяв експерт 
Європейського Бюро ВООЗ д-р Донгбо Фу, 
фахівець з питань відмови від вживання 
тютюну, який розповів про міжнародний 
досвід та історії успіху у створенні 
професійних сервісів з надання допомоги 
у припиненні куріння.

26 вересня в Києві спільно з 
Національною академією медичних 
наук України ми провели круглий 
стіл «Забезпечення сталого розвитку 
України шляхом зменшення факторів 
ризику виникнення серцево-судинних 
захворювань», присвячений Всесвітньому 
дню серця. У заході взяли участь 
представники Міністерства охорони 
здоров’я України, головні лікарі провідних 
науково-кліничних установ України, які 
спеціалізуються на діагностиці, лікуванні 
та профілактиці захворювань серцево-
судинної системи, а саме Інституту серця 
МОЗ Укоаїни, Інституту кардіології імені 
академіка М.Д. Стражеска, Національного 
інституту серцево-судинної хірургії імені 

Під час семінарів було обговорено 
Національний план заходів щодо 
неінфекційних захворювань для досягнення 
глобальних цілей сталого розвитку

М.М. Амосова та інші представники 
сфери охорони здоров’я. Учасники 
обговорили пропозиції щодо посилення 
національного законодавства у сфері 
контролю над тютюном задля зменшення 
рівня смертності від хвороб серця в 
Україні.

29 листопада в Києві відбувся тренінг 
«Ефективні медіакампанії у сфері 
контролю над тютюном», який 

організувала ГО «Життя» за підтримки  
Центру громадського здоров’я МОЗ 
України.

У тренінгу взяли участь 29 фахівців із 
комунікацій та фахівців із неінфекційних 
захворювань з 15 регіонів України 
(Львівська, Полтавська, Рівненська, 
Сумська, Тернопільська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернівецька, Вінницька, 
Волинська, Житомирська, Закарпатська, 
Кіровоградська, Луганська області та 
м. Київ). Основна частина тренінгу 
була присвячена розробці  ефективних 
медіакомунікацій у сфері контролю 
над тютюном. Учасники розглянули 
багато іноземних прикладів успішних 
антитютюнових медіакампаній, 
проаналізували українську соціальну 
рекламу в цій сфері. Також відбулося 
обговорення рекомендацій міжнародних 
експертів щодо розробки і поширення 
ефективних повідомлень та матеріалів 
в рамках інформаційних кампаній. 
Під час роботи в групах учасники 
змогли попрактикуватися в розробці 
комунікаційного плану у сфері контролю 
над тютюном, а в кінці тренінгу — 
презентували свої пропозиції. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-planu-zahodiv-shchodo-neinfekcijnih-zahvoryuvan-dlya-dosyagnennya-globalnih-cilej-stalogo-rozvitku
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-planu-zahodiv-shchodo-neinfekcijnih-zahvoryuvan-dlya-dosyagnennya-globalnih-cilej-stalogo-rozvitku
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-planu-zahodiv-shchodo-neinfekcijnih-zahvoryuvan-dlya-dosyagnennya-globalnih-cilej-stalogo-rozvitku
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-planu-zahodiv-shchodo-neinfekcijnih-zahvoryuvan-dlya-dosyagnennya-globalnih-cilej-stalogo-rozvitku
http://center-life.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1099&Itemid=30
http://center-life.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1099&Itemid=30
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Фінансовий звіт
ГО «ЖИТТЯ» 2019 рік

Надходження

46,5% | 3 857 728 грн
Non-Profit Organiza�on 
Campaign for Tobacco-Free Kids

39,6% | 3 285 224 грн
Non-Profit Scien�fic 

Organiza�on Vital Strategies

0,7% | 59 070 грн
Пфайзер

2% | 170 440 грн
Global Centre for Good 

Governance in Tobacco Control

11,2% | 928 023 грн
ВООЗ

8 300 485 грн

Витрати

35,3% | 2 880 673 грн
Програмні витрати

34,6% | 2 817 601 грн
Експерти, консультанти

0,3% 
25 077 грн
Придбання
обладнання

7,9% | 645 567 грн
Податки

14,2% | 1 158 042 грн
Витрати на оплату праці

7,7% | 624 793 грн
Адміністративні витрати 

 8 151 753 грн

Команда

Лілія Олефір виконавча директорка

Валерія Ратунда головний бухгалтер

Світлана Сидорова координаторка проєктів

Дмитро Полонський менеджер з комунікації

Дмитро Купира менеджер з адвокації

Оксана Левицька координаторка проєкту

Анастасія Бонковська асистентка проєктів

Алла Бура бухгалтер
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Партнери та донори
Партнери
• Українське Бюро Всесвітньої 

організації охорони здоров’я
• Світовий банк в Україні
• Центр  громадського здоров’я МОЗ 

України
• Європейська мережа попередження 

тютюнокуріння (European Network 
for Smoking and Tobacco Prevention)

• Коаліція «Партнерство без 
тютюнового диму» (Coalition Smoke 
Free Partnership)

• Альянс з виконання Рамкової 
Конвенції ВООЗ з контролю за 
тютюном (Framework Convention 
Alliance for Tobacco Control)

• Громадська спілка «Коаліція 
Реанімаційний Пакет Реформ»

• ГО «Центр демократії та 
верховенства права»

• ГО «Антикорупційний штаб»
• Глобальна коаліція організацій, які 

протидіють онкологічним хворобам 
«PREVENT 20»

• Київський Міжнародний інститут 
соціології

• Асоціація Європейських онкологічних 
спілок (Association of European Can-
cer Leagues)

• Київська школа економіки
• ВГО «Союз споживачів України»
• Всеукраїнська федерація споживачів 

«ПУЛЬС»
• МГО «Сучасний формат»
• Коаліція «За вільну від тютюнового 

диму Сумщину»
• Всеукраїнський рух «Молодь за 

права споживачів»
• Коаліція «Харків без тютюнового 

диму»
• Коаліція «За вільний від тютюнового 

диму Львів»
• Громадська організація «Буслав Січ»
• ГО “Мережа відповідальних”, 
• Креативний простір “Озерний вітер”, 
• ГО “Спільнота активної молоді,
• UA: Суспільне мовлення
• Незалежна асоціація 

телерадіомовників
• Українська бібліотечна асоціація

Донори

Міжнародна громадська 
організація «Кампанія 
за майбутнє дітей без 
тютюну», США

Всесвітня організація 
охорони здоров’я 
(ВООЗ) та Швейцарська 
Агенція з розвитку та 
співробітництва

Неприбуткова наукова 
організація Vital Strate-
gies, США 

Університет Джонса 
Гопкінса, США

Глобальний Центр 
Ефективного Врядування 
в Контролі над Тютюном 
«GGTC», Таїланд

«Пфайзер Експорт Бі.Ві.»,
Представництво в Україні 



ЗВІТ ГО «ЖИТТЯ»
2019 рік

  м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, оф. 29

 +38 (044) 234 93 20

 center-life.org

 tobaccocontrol.org.ua

 stopsmoking.org.ua

 tobaccotactics.tobaccocontrol.org.ua

 facebook.com/smokefreeukraine

 facebook.com/AdvocacyCenterLife

 twitter.com/LIFECenterNGO

 instagram.com/advocacy_center_life


