Частка щоденних курців серед дорослого
населення різних країн у 2000-і роки
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За останні роки руху за Україну без
тютюнового диму вдалося досягти
конкретних позитивних змін.
В Україні були прийняті закони, які,
відповідно до вимог Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну,
збільшили акцизи, обмежили рекламу та куріння в деяких громадських
місцях (наприклад, на залізниці), а
також вводять з 2011 р. картинкипопередження на тютюнових пачках.
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байдуже
так
важко
відповісти

Чи хотіли б ви, щоб
ваш наречений курив?
байдуже

ні

Вперше за останні 10 років в Україні
зменшується рівень куріння.
Українці готові обирати здоров’я, але їм

Як результат — вперше за останні рівень куріння в Україні суттєво знизився. Серед наступних необхідних
кроків: повне звільнення громадських та робочих місць, у тому числі барів та ресторанів від сигаретного
диму, позбавлення від реклами сигарет та створення системи допомоги тим, хто хоче кинути курити.

Чи хотіли б ви, щоб
ваша наречена курила?

Україна кидає курити!

потрібен поштовх.
«

Невеличкій групі вдумливих та ініціативних людей
цілком під силу змінити світ.
Зазвичай зміни так і відбуваються .

»

Маргарет Мід
(1901—1978),
відомий американський етнограф

так

важко
відповісти

Дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), жовтень 2009 року

Дві третини курців передчасно померли
від викликаних тютюном хвороб.
Але що раніше людина кидала курити,
то менше років вона у себе забирала.

курінням — це близько
300 осіб щоденно

Щоб у підлітковому віці юнак пішов на «круту вечірку»,

Компанія «Філіп Морріс»

90% хворих на рак легенів є курцями,
10 млн українців є курцями.

Куріння

“Безпечних” сигарет не існує».

пастку та перекреслив більшість зусиль, вкладених у його здоров’я!

Туберкульоз

важної більшості медиків та науковців про
те, що куріння сигарет викликає в курців рак
легенів, серцеві захворювання, емфізему та
інші серйозні хвороби. Курці набагато частіше страждають від серйозних захворювань,
зокрема, від раку легенів,
ніж особи, які не курять.

закурив і, як це буває, на все життя потрапив у нікотинову

Автомобілі та інший
транспорт

«...Ми погоджуємося з переконанням пере-
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бо це їхній бізнес.

від хвороб спровокованих

{~ СНІД

та пропанувати сигарети,

правильно годувати, тобто закласти основи міцного здоров’я.

Вбивства

але продовжують активно пропагувати

зокрема, час та гроші, — щоб її оздоровити, максимально

z~}}

безперечну шкоду від куріння,

щорічно помирає в Україні

Виховуючи дитину, батьки витрачають величезні зусилля —

Смертей на рік
в Україні (2009 р.)

Тютюнові компанії визнають

100 000 осіб

Для чого?

Більшість курців
живуть на 15 років
менше
Дослідження Оксфордського університету.
Більше інформації:
www.deathsfromsmoking.net

Смертельна
арифметика

Понад

Куріння завдає моральної шкоди
Треба розуміти: куріння не лише вбиває фізично, а й завдає моральної шкоди.
Людина «вчиться» йти на компроміс зі своєю совістю. Заплющує очі на проблему замість того,
щоб вирішувати її. До того ж, у курців виникає психологічний бар’єр щодо заняття спортом
та розумного ставлення до своєї фізичної форми: мовляв, усе одно я курю.
Під тиском беззаперечних фактів про шкоду для здоров’я тютюнова індустрія зайняла таку
позицію: куріння — це свідомий вибір дорослої людини, яка обирає ризиковану поведінку.
Проте в реальності виходить, що куріння — вибір дитини чи підлітка. 95% курців починають
курити до 19 років. Ризикована поведінка — це постійний стан молодої психіки, тому не
йдеться про свідомість вибору. Дві третини курців потім хочуть кинути курити, але вирватися з
пастки — важко.

Сигарети — їхній хліб
Але для зменшення рівня куріння доводиться долати не лише наркотичну залежність курців,
але й опір тютюнових компаній.
Хто стоїть за сигаретами в світі? Лідерами світового ринку є чотири транснаціональні корпорації: американська, дві американо-британські та японська. Вони ж контролюють і 99% ринку
України, випускаючи усе різноманіття сигарет. Про їхні розміри свідчить той факт, що прибуток у світі найбільшої з них — компанії Philip Morris — в 2006 р. сягнув 13,4 млрд. доларів.
Ця сума зіставна з бюджетом України, а саме лише в 2,3 рази менше ніж прибутки бюджету
України, які закладалися на 2009 р.

Україна —
країна
тютюнової
експансії
Епідемія куріння захопила Україну, як і все
людство, нещодавно. Причиною стало масове виробництво сигарет. Крім цього, 60 років тому, під
час Другої світової війни, коли життя ставало з ніг
на голову, солдати почали масово курити. Після
їх повернення додому ця звичка залишилась і в
мирний час і, до того ж, стала поширюватися на
жінок, які воювали разом із чоловіками.
У СРСР з курінням серйозно не боролися —
адже тоді стояли більш «масштабні»
завдання.
У 90-х роках Україна відкрилася світу, і сюди буквально кинулися найбільші тютюнові компанії.
У розвинутих країнах, де на той час питання про
боротьбу з курінням уже стояло гостро, тютюнові
гіганти зазнавали великого тиску. Відтоді ринок
країн колишнього СРСР, зокрема, й України, став

для них одним із найважливіших майданчиків
розвитку бізнесу в світі.
Телевізійна реклама тютюну в Україні була заборонена майже на 26 років пізніше, ніж у США
— лише в 1996 р. Повна заборона тютюнової
реклами, якої у нас ще немає, в Норвегії діє з
1975 року. Отже, психіка українських дітей
«оброблена» цією рекламою — вони зростають з
усвідомленням привабливого образу курця.
Тютюнові компанії в Україні створили для сигарет
найбільш розгалужену систему збуту серед усіх
товарів широкого вжитку. Куди б ви не пішли в
Україні, вам на очі потраплять сигарети — в кіосках, у «бабусь».
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1. Збільшення податків на тютюнові вироби.

Шість

2. Заборона реклами, стимулювання

продажів та спонсорства тютюнових
виробів.

ефективних стратегій
Рамкової конвенції
ВООЗ

тютюнокуріння.

4. Допомога тим, хто хоче кинути курити.

із боротьби проти тютюну,

та заходів протидії.

понад 168 країн,
серед них

«Податок на гріх» діє!
Чому «гріх»?

«Тримати податки
настільки низькими,
наскільки можливо».

Цитата з внутрішнього звіту компанії
Бі Ей Ті в Україні, 2000 р.

Ці зміни суттєво вплинули на поширення куріння. Перехід на сигарети
з фільтром і легкі сигарети, які, як
вважають, легше курити, зокрема,
курцям-початківцям, збільшив
кількість сигарет, які викурюються
за день.

Разом зі зростанням цільової реклами він вплинув
на рішення багатьох жінок почати курити.
...Особливо в містах, пристрасть до куріння значно
зросла. Також більше стала курити молодь, надто
дівчата. ...Такі зміни відбулися за останні 10–15
років.

6. Моніторинг споживання тютюну
Завдяки застосуванню положень Конвенції щодо
збільшення податків, в 2009 році бюджет України
отримав понад 9 млрд. грн. Це на 5,5 млрд. і більше,
ніж у 2003-2007 роках, разом узятих.

й Україна

Монопольне становище на ринку тютюну,
а також зроблені інвестиції, дали іноземним
компаніям унікальні можливості для політичного
впливу.

3. Попередження про небезпеку

5. Захист людей від тютюнового диму.

яку ратифікували

Країни колишнього СРСР разом із
країнами Центральної та Східної
Європи стали головним місцем залучення тютюнових інвестицій у світі.

Бо курці вбивають своє здоров’я, отримують
хвороби, які, принаймні теоретично, має лікувати
держава. Курці рекламують куріння у суспільстві,
показуючи приклад дітям. Вони дуже часто обкурюють інших під час пересування на вулиці, в
кафе, ресторанах, у під’їздах. Врешті-решт, хоч і
легальний, наркотик не може коштувати дешево.

Висновок: економічна лібералізація та відкриття
тютюнового ринку для транснаціональних тютюнових компаній призвели до значного збільшення
споживання сигарет.

Лондонська школа гігієни та тропічної медицини.
Дослідження «Тютюн та перехідний період:
огляд інвестицій, дій та впливу тютюнової індустрії
в державах колишнього СРСР»,
А. Б. Гілмор, М. Маккі. 2004 р.

Мета:
звільнення
громадських
та робочих
місць від
Майже кожен українець стикався з проблемою, коли після відвідинь ресторану увесь одяг та
волосся були «просякнуті» чужим сигаретним димом. Часто навіть у потягах, у купе, розміщених
поруч із тамбуром, одяг зранку смердів сигаретами. Можна уявити, скільки забрудненого повітря
при цьому пропускає через свої легені людина. А якщо це не відвідувач, а працівник, офіціант, який
змушений 8 або більше годин дихати брудним повітрям?

Такий спотворений порядок
не міг існувати довго.
Рамкова Конвенція ВООЗ вимагає повністю заборонити куріння
в усіх приміщеннях, які є громадськими та робочими місцями.

Україна іде цим шляхом.

З 2009 р. законом України від сигаретного диму звільнені потяги.
Також у громадянина України з’явилося право зайти в будь-яке кафе чи ресторан України, де йому
зобов’язані надати місце, повністю захищене від тютюнового диму. На жаль, на практиці власники ресторанів часто відмовляються захистити здоров’я людей, часто столики курців та некурців стоять поруч.

Саме тому наступним кроком має стати повне звільнення ресторанів і барів від тютюнового диму.
Так само, як це нещодавно було зроблено в країнах з такою великою «барною» культурою,
як Англія, Франція, Італія та Туреччина.

Чому треба звільняти
громадські місця
від куріння?

Науково
обґрунтовані
докази.
Доведено, що пасивне куріння
призводить до серйозних хвороб
та передчасних смертей.
Єдиним ефективним засобом захисту
працівників від пасивного куріння є
повна заборона куріння в громадських
місцях, в тому числі,в ресторанах, барах.
Інші методи, такі як створення спеціальних зон, використання окремих систем
вентиляції, так чи інакше призводять до
потрапляння сигаретного диму в легені
працівників та відвідувачів.

89%

українців підтримують повну заборону
куріння у приміщеннях ресторанів,
а 75% — у барах.
Репрезентативне опитування Київського
міжнародного інституту соціології, листопад 2008 р.

Прокуреність українських
барів вища за середню у світу
У лютому 2010 р. були оприлюднені результати дослідження Університету
ім. Джона Хопкінса, метою яких було з’ясувати ступінь впливу тютюнового диму
на офіціантів у різних країнах світу. В Україні у досліджені брали участь офіціанти
барів та ресторанів міста Кіровоград. У працівників брали зразки волосся, де
осідають речовини від тютюнового диму. В результаті, Україна посіла 6 місце з
кінця серед 22 країн за рівнем «задимленості» закладів харчування.

Галина Кащеєва,
Закони про заборону куріння
в громадських місцях користуються
підтримкою громадськості.
Виконання призводить до швидкого
покращення стану здоров’я населення
та не завдає економічної шкоди.

директор із маркетингу мережі
ресторанів ТМ «Челентано»
та «Потейто Хауз»:
Звільнення наших закладів від куріння аж ніяк не зменшило кількості наших клієнтів. Можливо — тільки збільшило. І головне — наші працівники не змушені увесь
робочий день перебувати у прокуреному приміщенні.

Маніфест
українців
проти
куріння

2010
30 травня 2008 р. —
ми оголосили війну курінню.

Ми закликаємо

Ми усвідомлюємо,

нашу державу, як це було протягом останніх років, продовжити викону-

що авторитет у суспільстві зобов’язує насамперед

вати зобов’язання, які вона взяла на себе, ратифікувавши у 2006 році

до відповідальності, тому зі свого боку

Рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну, та

обіцяємо:

зробити п’ять
конкретних справ:
1

а підлітки масово відмовляються починати курити.

Щоб підтримати цю тенденцію, ми хочемо звернутися до всіх сучасних людей —

Ми виходимо

з того, що українці мають якнайшвидше усвідомити: куріння

вільної від куріння.

2

Намагатися не використовувати у своїй роботі образи,
які популяризують куріння, та закликаємо до цього

2

курців та некурців — долучитися до ініціативи зі звільнення
від тютюнового диму!

Пропагувати новий стиль успішної поведінки,

Продовжити підвищувати акцизи і ціни на сигарети,
щоб діти не могли їх так легко купувати.

Сьогодні є перші успіхи! За останні роки українці почали масово кидати курити,

1

3

Заборонити будь-яку рекламу тютюнових виробів,

представників інших творчих професій — журналістів,

у тому числі через Інтернет, спонсорство та промоакції.

режисерів, письменників, музикантів, кліпмейкерів
тощо.

Зробити на 100% вільними від шкідливого тютюнового диму закриті

робочі місця та громадські місця, включаючи кафе, бари та ресторани.

4

3

Ті, хто поки що не може припинити курити, не курити

на публіці й там, де це може зашкодити здоров’ю інших

Здійснювати інформаційно-просвітницькі кампанії щодо небезпеки

людей, особливо дітей та вагітних жінок;

тютюнокуріння та ризиків для здоров’я.

5

Створити національну службу допомоги у припиненні куріння.

4

Надавати перевагу тим барам і ресторанам, де на 100%
забезпечене право на чисте повітря;

скорочує життя не тільки кожного другого курця, але і багатьох некурців,
та є вбивцею №1 в Україні.

Ми знаємо,

5

Допомагати людям, які хочуть кинути курити, напри-

клад, подарувати близькій людині книгу з рекомендаці-

що епідемію куріння можна здолати. Країни, які розпочали боротьбу

ями про те, як кинути курити, зокрема,

з курінням раніше, змогли зменшити його в декілька разів.

книгу Аллена Карра «Легкий спосіб кинути курити».

Наприклад, у Канаді в 1963 році курило 49% населення,

а в 2009 році —лише 13%. Що заважає Україні повторити цей успіх?

Світлана
Лобода

Ви не побачите в жодному із кліпів, щоб я
навіть пригубила щось, щоб курила — не дай
Бог. Є дуже багато інших художніх образів. У
мене були такі пропозиції. І я завжди відмовлялась. Адже я завжди відчувала відповідальність за те, що на мене дивляться підлітки,
які тільки будують своє життя і багато в чому
беруть приклад з мене.

Ані Лорак

співачка

Чесно? Я не уявляю поряд із собою дівчину, яка курить. Це неможливо. Просто,
коли я бачу дівчину, яка курить, то не
отримую задоволення, дивлячись на неї.
Тим більше, якщо йдеться про дівчину, що
випила. У мене до цього, напевно, імунітет.

співачка

Слава Богу, мене куріння обходить стороною. З самого дитинства я вкрай негативно ставлюся до куріння. Останнім часом
спостерігаю нову тенденцію: курити стає
немодно. Зараз багато людей займаються
спортом, і це радує.

танцюрист, телеведучий

співак

Влад Яма

Віталій
Козловський

Дуже правильно, коли розмежовують
ресторан для тих, хто курить і для тих,
хто не курить. Якщо хтось хоче себе
труїти, люди навколо не мають мучитися.
Можливо, з часом взагалі заборонять курити в ресторанах і громадських місцях.
Це було б здорово для всіх.

Я курив в 22-24 роки та кинув. Не з першої
спроби. Тут, як і взагалі в житті, головне — прийняти рішення, і рано чи пізно все відбудеться.
Взагалі, куріння — це такий індикатор, який показує, наскільки людина може бути вільною.
Адже більшість курців хочуть кинути. Життя
складається з того, що комусь вдається бути
вільним — робити те, що він хоче, а комусь не
вдається.

Олег
Скрипка
співак

телеведучий

Руслана

співачка

Думаю, дорослі, щоб їхні діти не курили, повинні починати
з себе, самі повинні кидати курити. Як підлітку не закурити, якщо всі навколо курять? Думаю, батьки повинні дуже
серйозно говорити з дітьми, коли бачать, що ті починають
пробувати. Дуже правильно, що з 2011 року на пачках
будуть розміщувати картинки, які показуватимуть шкоду
від куріння. Коли бачиш — це більш ефективно.

Яна Клочкова
олімпійська чемпіонка

Так сталося, що мене ця шкідлива звичка оминула. І коли мої друзі-курці мене запитують:
«Ти що ніколи не курив?», а я відповідаю «Ні»,
вони кажуть «Молодець! Ми тобі заздримо».
Так говорять 9 з 10-ти знайомих курців.
Та коли ти в процесі, відмовитися непросто.
Давайте не починати!

Святослав
Вакарчуик

Стратегія тютюнових компаній — створити в голові потенційних курців стереотип, що це дуже
модно. Ми бачимо це по рекламних хитрощах,
по дизайну сигаретних пачок, по способу просування товару. Тому тиснути потрібно по всіх
фронтах: давайте будемо піднімати акцизи,
на кожному кроці кричати про те, що куріння
вбиває, давайте не будемо жаліти людей, бо з
часом може бути вже запізно.

лідер гурту «Океан Ельзи»

Куріння це є гріх, і це навіть не обговорюється. Це є гріх щодо
себе, ти своє здоров’я підриваєш сам. Куріння забирає в нас
енергію, яка мала би піти на інші, більш якісні речі в житті.
Якщо ти раз скажеш «Ні!» сигаретам, наступного разу ти так
само відмовиш собі у зайвій дозі алкоголю, тебе не тягтиме на
наркотики чи ще якісь спокуси цього життя, ти навчишся відверто говорити негативним речам «Ні!».

Андрій
Доманський

«Маніфест українців проти куріння» підписали:
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«Авіатор», гурт
Alex Luna, співак
Андрущенко Віктор, ректор НПУ ім. М.П.Драгоманова
Ані Лорак, співачка
«А.Р.М.І.Я.», гурт
Алеша, співачка
«Алібі», дует
Ананов Олексій, радіожурналіст
Апрель Борис, співак
Баклан Стас, актор
Бебешко Володимир, музичний продюсер
Бендас Василь, актор
Білозір Оксана, співачка, народна артистка України
Бистряков Володимир, композитор
Бубка Сергей, олімпійський чемпіон, рекордсмен
зі стрибків у висоту, Президент Національного
олімпійського комітету України
Ольга Богомолець, лікар-дерматовенеролог, доктор
медичних наук, головний лікар Клініки лазерної медицини
Институту дерматокосметології
Бондарчук Василь, співак
Борсюк Анатолій, телеведучий, канал «1+1»
Бужинська Катерина, співачка
Бурсак Макс, чемпіон світу з боксу за версією
IBF у середній вазі серед молоді
Вакарчук Святослав, лідер гурту «Океан Ельзи»
Валевська Наталя, співачка
Варфоломеєва Тетяна, ректор Академії адвокатури України
Васина Надія, циркова артистка, «дівчинка-каучук»
Виноградов Ілля, телеведучий, канал «М1»
Вінницька Альона, співачка
Вітовська Ірма, актриса
Воєвуцький Олександр, співак
Войс Юлія, співачка
Гайдай Игорь, фотограф
«Гайдамаки», гурт
Гайтана, співачка
Гапчинська Євгенія, художниця
Гнатюк Анатолий, актор, телеведучий
Гомонай Ганна, телеведуча, канал «Інтер»
Горянський Володимир, актор,
Народний артист України
«Горячий шоколад», гурт
Гресь Вікторія, дизайнерка
Гришко Володимир, оперний співак,
Народний артист України
Гроссу Аліна, співачка
Грубич Костянтин, журналіст, телеведучий
Губіна Лариса, телеведуча, «5 канал»

Гутцайт Оксана, телеведуча, «Новий канал»
Дантес Володимир, співак
Дорожкина Діана, дизайнер
DJ Паша, теле- та радіоведучий
«D.Lemma», гурт
Еріка, співачка
Єфросініна Маша, телеведуча каналу «Інтер»
Джеджула Андрій, шоумен, телеведучий
Джигурда Ольга, актриса, журналістка
«Димна суміш», гурт
Добровольска Людмила, телеведуча, канал «1+1»
Дюденко Ірина, режисер-постановник
Захарова Стелла, Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики
Земна Наталія, лікар, президент Товариства природо лікування «Зелена
планета»
Зінченко Євген, телеведучий, канал «1+1»
Зібров Павло, співак, Народний артист України
Іво Бобул, співак, Народний артист України
Калатай Тала, телеведуча, актриса
Каменських Настя, співачка
Карпа Ірена, письменниця, телеведуча
Касілова Анастасія, телеведуча, «Новий канал»
«Queen$», гурт
Квіт Сергій, президент Національного університету
«Києво-Могилянська академія»
Кіпіані Вахтанг, журналіст
Кіше Андрій, фотограф
Клочкова Яна, олімпійська чемпіонка з плавання
Козловський Віталій, співак
Кольцова Саша, солістка гурту «Крихітка Цахес»
Коляденко Дмитро, телеведучий, «Новий канал»,
шоумен, хореограф
Кондратюк Ігор, телеведучий, шоумен
Костіцин Павло, телеведучий
Красноокий Вадим, соліст гурту «Mad Heads XL»
«Крем’L», гурт
«Кролики», гумористичний дует
Курков Андрій, письменник
«kamon», гурт
«Lama», гурт
Леонтьєва Світлана, теле- та радіоведуча
Литвиненко Юлія, телеведуча, канал «Інтер»
Лігачова Наталія, шеф-редактор проекту
«ТелеКритика»
Літковська Лілія, дизайнер
Лобода Світлана, співачка
LiLu, співачка
Мазур Алла, телеведуча, канал «1+1»
Малкович Иван, поет, письменник, засновник дитячого видавництва

«А-ба-ба-га-ла-ма-га»
Марченко Оксана, телеведуча, канал «СТБ»
Матвієнко Ніна, співачка, народна артистка України
Матиас Олексій, співак
Мельничук Дмитро, ректор Національного
аграрного університету
Мерлені Ірина, чемпіонка світу з вільної боротьби
Мищенко Юлія, солістка гурту «Таліта Кум»
Міка Ньютон, співачка
Мозговий Микола, композитор, народний артист України
Мосейчук Наталья, телеведуча, канал «1+1»
«НеАнгелы», гурт
«New’Z’cool», гурт
Нестеренко Катерина, телеведуча, «Новий канал»
Ніколаєнко Олександра, президент конкурсу
«Міс Україна — Всесвіт»
Ноябрьов Ілля, шоумен, телеведучий
Нужненко Юрій, чемпіон світу з боксу за версією WBA
у напівсередній вазі
Олейник Вадим, співак
Опалєв Валентин, актор, кінопродюсер
«OT VINTA», гурт
Павлік Віктор, співак, Заслужений артист України
Падалко Марічка, телеведуча, канал «1+1»
Панюта Євген, телеведучий, канал «Інтер»
Підкопаєва Лілія, олімпійська чемпіонка зі спортивної
гімнастики
Пікардійська терція, вокальна формація, секстет
Плай Каріна, співачка
Положинський Сашко, лідер гурту «Тартак»
Полякова Ольга, співачка
Попенко Геннадій, телеведучий, «Новий канал»
Поплавський Михайло, почесний ректор
Київського національного університету культури і мистецтв
Потап, співак
Прокаєва (Литовченко) Влада, модель, Президент
агентства модельного агентства Karin MMG, президент
Благодійного фонду «Обдаровані діти — майбутнє України»
Пупков Ігор, телеведучий, телеканал «Київ»
Пустовіт Лілія, дизайнер, президент Синдикату Моди
України
«Роллік’с», гурт
Роман Ліка, Міс Україна 2007
Ротару Софія, співачка, Народна артистка України
Рудницька Анжеліка, співачка
Руслана, співачка
«Real O», гурт
Сараула Валерій, телеведучий
Серебрянская Катерина, олімпійська чемпіонка зі
спортивної гімнастики
Силантьев Денис, олімпійський чемпіон з плавання

«С.К.А.Й.», гурт
Скрипка Олег, лідер гурту «ВВ»
Степова Валентина, оперна співачка,
народна артистка України
Ступка Остап, актор
Сумська Наталя, актриса, Народна артистка України
Сумська Ольга, актриса
Соболєва Анна, телеведуча, телеканал «Сіті»
«ТІК», гурт
Тимошенко Іван, ректор «Європейського університету»
UGO, співак
Узелков В’ячеслав, інтерконтинентальний чемпіон
з боксу за версією WBA у півважкій вазі
Фагот, лідер гурту «ТНМК»
Фоззі, лідер гурту «ТНМК»
Фокін Євген, співак
Фома, лідер гурту «Мандри»
«ФлайZzZа», гурт
Харчишин Валерій, лідер гурту «Друга ріка»
Хостікоєв Анатолій, актор, режисер,
Народний артист України
«XS», гурт
Чапкіс Григорій, Заслужений артист України,
танцмейстер Віденських балів
Чичкан Ілля, художник
Чубай Тарас, співак
Шоптенко Олена, танцюристка, хореограф
Шацьких Максим, гравець ФК «Динамо»
Шеліга Тетяна, актриса, Заслужена артистка України
Цимбалюк Інна, «Міс Україна — Всесвіт 2006»
Яма Владислав, танцюрист, хореограф
Ягольник Костянтин, гурт «Игрушки»
Яценко Тамара, актриса, Народна артистка України
Юлія Бодай (Рай), співачка
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На фото українські зірки під час акцій:
«Всесвітній день без тютюну — 2008» (верхня праворуч);
«Всесвітній день без тютюну — 2009» (ліворуч);
старту всеукраїнської кампанії «Вільна від куріння»,
2009 р (нижня праворуч).

‘08/ ‘10

На фото акції:
«300 українців куріння вбиває щодння»
біля стін Кабміну, 2010 р.;
старт всеукраїнської кампанії
«Мамо, не кури, я задихаюся», 2009 р. (нижня);
акція «Смерть в рожевому ходить Україною»,
2009 р., (ліворуч).

Брошура створена за сприяння
Коаліції громадських організацій та ініціатив
«За вільну від тютюнового диму Україну»,
а також кампанії «За майбутнє без куріння».
Упорядники висловлюють подяку
Костянтину Красовському, завідувачу сектором
контролю над тютюном Українського інституту
стратегічних досліджень МОЗ України,
за участь у підготовці брошури.
Поставити свій підпис під
«Маніфестом українців проти куріння»
можна на сайті www.manifest.kiev.ua
Міжнародний ресурсний центр
TFK з питань зменшення куріння
http://www.tobaccofreecenter.org/ru/
Наклад: 3 000 примірників
Кольороподіл та друк: ТОВ «Перфект Стайл»
Замовник: ТОВ «Красні комунікації»

