
ДЕПУТАТИ, УХВАЛІТЬ 
АНТИТЮТЮНОВИЙ 

ЗАКОНОПРОЄКТ 
4358!

#Голосуй4358: це збереже життя і здоров'я українців!

87%
українців підтримують 
антитютюнові ініціативи

Заборона продажу 
дітям (особам до 18 років)
тютюнових виробів для
нагрівання

Реалістичні попередження
про наслідки куріння 
(збільшення медичного
попередження до 65%)

Контроль за вмістом
тютюнових виробів 

Заборона ароматизованих 
сигарет та рідин для 
е-сигарет

Заборона реклами
в інтернеті

Регулювання нових
тютюнових виробів
(IQOS, Glo)

Громадські місця без диму (заборона використання
тютюнових виробів для нагрівання, надання повноважень
громадам визначати бездимні місця)

Це не потребує жодних витрат 
із держбюджету

Діти, народжені в Україні за час 
роботи Верховної Ради 9-го 
скликання, ніколи не почнуть 
курити
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Комплексний антитютюновий закон 4358
врятує життя українців!

ТЮТЮНОВА 
ЕПІДЕМІЯ 
В УКРАЇНІ

на рік

Це більше, ніж СНІД, ДТП, вбивства та самогубства 
разом узяті 

Викликає більше ніж 10 інших видів раку. Призводить 
до астми, сліпоти, втрати слуху, безпліддя

10
Вбиває

українців щогодини

Понад

85 000
смертей щороку

17 РОКІВ

На

скорочує тривалість 
життя курців

У

22 РАЗИ
підвищує ризик раку 
легенів, а інсульту вдвічі

Завдає державі збитків у 

3,2% ВВП 90 МЛРД 
ГРН 

або
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ДІТИ ТА ПІДЛІТКИ – 
ПІД ПРИЦІЛОМ 

ТЮТЮНОВИХ
КОМПАНІЙ

Закон 4358 вбереже дітей від нікотинової залежності!

5-Й

Кожен

підліток курить електронні 
сигарети. Серед причин – 
потужна онлайн-реклама

80%
курців робили перші 
спроби куріння з 
ароматизованих сигарет. 
Сигарети – не цукерки

40%
дітей 13–15 років 
пробували курити 
e-сигарети

95%
курців починають курити 
у віці до 21-го року

ЗАКОН 4358

Заборонить зовнішню та 
Інтернет рекламу e-сигарет 

Заборонить ароматизовані 
сигарети

Прирівняє пристрої для 
куріння до звичайних 
сигарет

Збільшить розмір медичних 
попереджень на тютюнових 
виробах для куріння до 65%
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Майже

250 МЛН
ГРН 

85 000
українців щороку вбивають 
хвороби, пов’язані з 
курінням: це більше, ніж 
СНІД, ДТП, вбивства чи 
самогубства разом узяті

50%
дітей в Україні мали
досвід вживання тютюнових
виробів

На

17 РОКІВ
скорочується тривалість 
життя через хвороби, 
пов’язані з курінням. На 
заміну курцям, які померли, 
тютюнова індустрія залучає 
жінок та дітей, спрямовуючи 
на них агресивну рекламу

У 2019 р. вперше за

10 РОКІВ
в Україні зросла поширеність 
куріння серед молоді! Через 
е-сигарети та пристрої для 
нагрівання тютюну індустрія 
прагне створити нове 
покоління людей, залежних 
від нікотину

вражаючих 
наслідків куріння 
для України5

щодня втрачає українська 
економіка через куріння

Замовник — ГО «Життя». При використанні даних посилання на джерело 
є обов’язковим. Для контактної інформації: ГО «Центр громадянського 
представництва «Життя».
E-mail: smokefreeukraine@center-life.org, тел. 044 234 93 20

Посилання
на джерела


