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Його Високоповажності  
Пану Володимиру Зеленському  

Президенту України 
м. Київ  

Україна 
 
 

17 грудня 2021 р. 
 

Ваша Високоповажносте, 
 

Маю честь висловити прохання щодо Вашої підтримки у досягненні спільної мети зі 
зменшення передчасних смертей від неінфекційних хвороб шляхом посилення контролю над 
тютюном. Хотів би привітати Україну з дотриманням своїх зобов’язань щодо підвищення до 
2024 р., у середньому на 20% щорічно, податкового акцизу на цигарки та тютюнові вироби для 
нагрівання, незважаючи на вплив тютюнової індустрії щодо їх зменшення. 

Щорічно тютюн вбиває близько 130 тис. людей в Україні та призводить до величезних 
людських, медичних, соціальних та економічних втрат. Ці жертви підживлюються тютюнової 
промисловістю, яка просуває свою продукцію націлену на дітей, підлітків та інші вразливі 
групи населення. 

Однією з тактик тютюнової індустрії є заохочення використання нових нікотинових та 
тютюнових продуктів і пошук прогалин у регулюванні їх використання. Наукові дані 
демонструють, що використання зазначених продуктів не є нешкідливим, проте вони 
агресивно просуваються серед дітей та молодих людей. Вживання згаданих продуктів удвічі 
збільшує ризик у майбутньому використання вказаними категоріями осіб звичайної тютюнової 
продукції, у т.ч. цигарок. 

У цьому зв’язку, Ваш Уряд міг би розглянути можливість подальшого посилення законів з 
контролів над тютюном, які на сьогодні знаходяться на розгляді у Парламенті. Зазначене 
могло б включати ефективне регулювання усіх форм нових нікотинових та тютюнових виробів 
з метою подальшого захисту громадського здоров’я, та особливо, майбутнього покоління, у 
відповідності до рішень прийнятих на Конференції Сторін Рамкової конвенції Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ) із боротьби проти тютюну (РКБТ) та рекомендацій ВООЗ. 
Україна також могла б розглянути можливість стати стороною Протоколу про ліквідацію 
незаконної торгівлі тютюновими виробами. 

Україна є членом РКБТ з 2006 р. та, разом з іншими 181 сторонами, відстоює зобов’язання 
з посилення контролю над тютюном, як було окреслено у Глобальній стратегії з 
пришвидшення боротьби проти тютюну на 2019-2025 рр., яку було прийнято на Конференції 
сторін РКБТ у 2018 р. ВООЗ надзвичайно високо оцінює успіхи України у сфері громадського 



здоров’я та контролю над тютюном та не бажає, щоб зазначені успіхи були нівельовані 
відповідною тактикою тютюнової індустрії. 

Експерти ВООЗ готові зустрітись з Вашими представниками з метою обговорення захисту 
та посилення державного контролю над тютюном у 2022 р. Разом ми зможемо захистити уже 
досягнуті успіхи у забезпеченні громадського здоров’я та посилити контроль над тютюном в 
Україні у майбутньому. 

Будь-ласка, прийміть, Ваша Високоповажносте, запевнення у моїй найвищій повазі. 
 

/підпис/ 
 

З великою вдячністю Д-р Тедрос Адханом Гебреєсус  
Генеральний директор 


