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Украинада тамекиге каршы курешуу боюнча мыйзамдык чараларды киргизуу
тажрыйбасы

Украина ДССУ ТКАК талаптарын активдYY аткаруу аркылуу тамекиге каршы 
кYрешYYДе жана тамеки керектееге байланыштуу зыянды болтурбоого жана тамеки 
керектеенY азайтууга жетишYYДе. 2010-жылдан бери тамекиге каршы кYрешYY боюнча 
кептеген ченемдик актылар, мыйзамдар Украинада кабыл алынган жана колдонууга 
киргизилген, алар теменкYлердY камтыйт:

-  2012-жылдын сентябрынан тартып тамеки заттарын жарнамалоого (Интернетти 
кошпогондо), сатууну илгерилетYYге жана демеерчYЛYГYне толук тыюу салуу;

-  коомдук жерлерде, ресторандарды жана кафелерди кошуп, тамеки тартууга 2012- 
жылдын декабрынан тартып тыюу салынган;

-  2008-жылдан бери тамекиге салыкты жыл сайын ке6ейтYYHYн эсебинен тамекиге 
баанын кетерYЛYШY.

-  2012-жылдын октябрынан тартып сигареттер YЧYн бардык пачкаларда ден соолукка 
зыяндыгы тууралуу графикалык эскертYYлердY милдепуу тYШYPYY;
Украинанын 0кметY жана Парламенти тарабынан сигареттик тацгактарда ден соолукка

зыяндыгы тууралуу графикалык эскертYYлердY чоцураак (тацгактын аянтынын 65% кем эмес) 
тYШYPYYHY; электрондук сигареттерди сатууну, жарнамалоону жана илгерилетYYHY женге 
салууну; соода тYЙYндерYнде тамеки заттарынын дисплейлерине тыюу салууну; 100% тамеки 
TYTYHYCYЗ жумуш орундарын, мейманканаларды, жатаканаларды жана темир жол 
станцияларын камтуу менен тамеки тYTYHYнен бош зоналарды кецейтYYHY ишке ашыруу 
каралууда.

15 жаш жана андан ашкандардын курактык тобунда тамеки керектеенуну улуттук 
репрезентативдууу изилдеесунун маалыматтары боюнча тамекиге каршы курешуу 

боюнча чараларды ишке киргизуунун негизги жыйынтыктары (ГОПТ)

1) Тамеки тартуунун учурдагы жайылуу децгээли

49-CYрет. Тамеки тартуунун жыныс боюнча учурдагы жайылуу децгээли, 2010 жана 2017

Эркектер арасында учурда тамеки тартуунун жыйылуу децгээли 7 жылдык мезгилде 10%га 
кыйла азайган (49,6%дан 39,7%га чейин), аялдар арасында 1,7%га, бирок Чыгыш Европанын 
кеп елкелерYнде тамеки тартуунун децгээли есYп баратат.
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2) Пассивдуу тутундун таасирине кабылган тамеки тартпаган адамдардын пайызы
50-CYрет. тамеки тYTYHYHYн таасирине кабылган тамеки тартпаган адамдар, 2010 жана 2017
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ПассивдYY тYTYндYн таасирине кабылган тамеки тартпаган адамдардын пайызы кыйла 
темендедY: YЙYнде 14,2%дан 7,3%га чейин; жумуш орунда - 24,6%дан 10,5%га чейин, айрым 
коомдук жерлерде: екмепук имараттарда 9,3%дан 5,0%га чейин, ресторандарда жана 
кафелерде 59,1%дан 21,2%га чейин.

3) Сурамжылоо формасында медициналык консультациядан еткен тамеки тарткан 
адамдардын пайызы

5 1 ^ р ет . Курактык топтор боюнча тамеки тартуунун статусу женYнде медицина 
кызматкерлери тарабынан суралган тамеки тарткан адамдар, 2010 жана 2017
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Сурамжылоо формасында медициналык консультациядан еткен тамеки тарткан 
адамдардын пайызы 2010-жылы 43,4% жана 2017-жылы 49,2% тYЗДY, бул статистикалык 
маанилYY айырмачылык болгон жок.

Ар жерлерде тамеки менен кYрешYY женYнде маалыматты байкаган кишилердин 
пайызы 66,8%дан 52,7%га чейин кыйла темендедY. Сигареттик тацгактарда ден соолук YЧYн 
зыяндыгы женYнде эскертYYлерден тамеки чегYYДен баш тартуу тууралуу ойлонуп калган 
адамдардын пайызы 59,7%дан 54,0%га чейин кыйла темендедY.
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4) Сигареттердин жарнамасын, демеерчулугун же сыйлаганын байкаган адамдардын 
пайызы

52-CYрет. Курактык топ боюнча акыркы 30 кYндYн ичинде сигареттердин жарнамасын, 
демеерчYЛYГYн же илгерилетYYHY байкаган адамдардын пайызы, 2010 жана 2017

Баары 1S-74 75 +

Сигареттердин жарнамасын, демеерчYЛYГYн же сыйлаганын байкаган адамдардын 
пайызы 46,3%дан 25,0%га чейин кыйла азайды.

5) 20 ендуруштук сигареттердин тацгагы учун орточо баасы

5 3 ^ р ет . 20 ендYPYштYк сигареттер (пачка) YЧYн украина гривнасы менен орточо баасы, 
2010 жана 2017

20 ендYPYштYк сигареттердин тацгагына орточо баасы 10,4 гривнадан 17,5 гривнага 
чейин кебейдY (0,37 АКШ долларынан 0,62 АКШ долларына чейин).
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