
Алкоголь, тютюн, наркотики –

зброя геноциду проти нашого народу!



За офіційною статистикою, в Україні щороку від хвороб, пов’язаних з курінням, 
помирає 120 тисяч людей. Нікотин вкорочує життя чоловікам - курцям на три роки, а 
жінкам – на 11 років.

Медики наголошують, що куріння є однією з причин безпліддя у жінок і статевого
безсилля — у чоловіків. Молодь, що почала палити до 15 років, у п’ятеро частіше
помирає від раку легень.

Малюк уже в материнській утробі стає пасивним курцем, його розвиток значно
ускладнюється. Дитина народжується нездоровою або й мертвою (синдром раптової
смерті),  а в дорослому віці може страждати від захворювань (рак яєчок у чоловіків), 
внаслідок пасивного куріння у дитинстві (під час вагітності матері).

Медична статистика:

25% летальних випадків від ішемічної хвороби 

серця, 

75% смертей від емфіземи легенів і хронічного 

бронхіту, 

98% летальних випадків — від раку гортані, 

96%— від раку легень, 

30% — від усієї онкології. 



Тютюнова статистика:

Україна займає 17 місце в списку країн – лідерів за кількістю курців. 
Щорічно до числа курців долучається не менше 100 000 українців.
Наша держава займає ІІ місце за кількістю викурених цигарок на одного 
громадянина. На кожного українця припадає понад 2500 сигарет —
майже 7 щоденно.

Загалом за поширеністю куріння Україна — на сьомому місці у світі. 
Всього в країні нараховується близько 9 мільйонів активних курців, що
складають третину всього працездатного населення. 

В Україні курить 45% дорослих чоловіків і 9% дорослих жінок. Серед 
молоді курить 45% юнаків і 35% дівчат. 

Кожен четвертий підліток в Україні викурює першу цигарку у віці 10 
років.



Серед хімічних сполук найбільш небезпечними є :

- смола – в’язка чорна речовина;

- чадний газ – газ, який утворюється при згоранні (блокує судини і заміщує кисень у 

крові);

- нікотин – надзвичайно сильна отрута (швидко всмоктується в кров і за 7 секунд 

розноситься по всьому тілу). 





За рік в Україні зводить рахунки з життям

майже втричі більше людей, ніж загинуло за 

дев'ять років війни в Афганістані.



Наркоманія зараз ставить під
питання саме існування нації. Це
цілий механізм, спрямований на 
знищення суспільства. 

Наркоманія в Україні збільшується
на 8% за рік -тенденція, одна з
найвищих у світі. 70% наркоманів -
молодь до 25 років. Жіноча
наркоманія в Україні в процентному 
співвідношенні — найвища в Європі
і негативно впливає на демографічну
ситуацію. Щорічно кількість
наркоманів в Україні зростає, за 
даними експертів, приблизно на 10%. 
Вік, у якому починають вживати
наркотики - 13-15 років. Після того, 
як людина "сідає на голку", вона живе
в середньому сім років.

Наскільки поширена наркоманія в Україні? 

Які наслідки суспільству несе наркоманія?





Щорічно від наркоманії в Україні помирають 10-12 тисяч осіб.





Алкоголізм – захворювання, що викликається систематичним вживанням

алкогольних напоїв, що характеризується патологічним потягом до них, 

призводить до психічних і фізичних розладів та порушує соціальні стосунки

особи, яка страждає цим захворюванням. В Україні через алкоголізм помирає

щороку 40 тисяч людей. Це 8 тисяч отруєнь алкоголем, 8 тисяч – кардіопатій і

решта – інші захворювання, нещасні випадки, які трапляються через вживання

алкоголю: пожежі, ДТП. 60-70 % усіх правопорушень і злочинів молодь скоює у 

стані алкогольного сп’яніння.

Україна займає перше місце в світі по вживанню алкоголю серед дітей та 

молоді. 40% дітей у віці від 14 до 18 років вже залучені до систематичного 

вживання алкоголю, при тому, що існує заборона на продаж алкоголю 

неповнолітнім. 

Зафіксовано 25-30%  випадків дитячої патології новонароджених, 

причиною яких є вживання алкоголю батьками.

Алкоголь є причиною передчасної смерті майже у 30%  чоловіків. 







В Україні кожний 10-й злочин пов’язаний з наркотиками (2,8% - злочинність

неповнолітніх).

Вживання наркотиків в Україні є незаконним і регулюється статтею 309 КК. Відповідно

до цієї статті за незаконне виробництво, придбання, зберігання та перевезення

наркотичних засобів без мети збуту передбачається покарання до трьох років

позбавлення волі.

Як повідомляло МВС, торік за ст. 309 КК було порушено 29 тис. кримінальних справ 

(53% від загальної кількості кримінальних справ у сфері незаконного обігу наркотиків), а в 

першій половині цього року за цією ж статтею було відкрито 11,4 тис. кримінальних

проваджень.

Нещодавно уряд України прийняв Національну стратегію щодо наркотиків до 2020 року, 

яка покликана гуманізувати антинаркотичне законодавство.

За статистичними даними, кожен 11-й неповнолітній

скоює злочинні дії у нетверезому стані. Переважна

більшість тяжких злочинів проти особи — навмисних

вбивств, тяжких тілесних ушкоджень — вчинено 

підлітками на ґрунті пияцтва чи наркотичного збудження.



Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і 

продажу пива та слабоалкогольних напоїв», котрий доповнив Закон України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 

деякими новими положеннями ( 21.01. 2010 р.)

Стаття 18 цього Закону встановлює коло осіб та місця, де не може здійснюватись продаж пива, алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, а також тютюну. Продаж та придбання таких виробів не може здійснюватись 

особами, що не досягли 18 років.

Ці вироби заборонено продавати у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони 

здоров’я; у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого 

асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних 

організацій; у закритих спортивних спорудах; з торгових автоматів; на полицях самообслуговування (крім тютюнових 

виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива); поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар); у 

споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет; у невизначених для цього місцях торгівлі.

Згідно з цим Законом забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові 

вироби.

Наголошуємо також на тому, що відповідно до останніх змін, що відбулись, продавець пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів зобов’язаний отримати у покупця, 

який купує пиво (крім безалкогольного), алкогольні напої, слабоалкогольні напої або тютюнові вироби, паспорт або 

інші документи, які підтверджують вік такого покупця, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-

річного віку.

Стаття 15-2 вищевказаного Закону встановлює вичерпний перелік місць, де заборонено вживати пиво, 

алкогольні та слабоалкогольні. До них, зокрема, відносяться заклади охорони здоров’я; навчальні та освітньо-

виховні заклади; громадський транспорт; заклади культури; закриті спортивні споруди; ліфти, таксофони, дитячі 

майданчики.

Порушення Закону тягне за собою накладення адміністративного стягнення відповідно до ст. 175-1

Кодексу України про адміністративні правопорушення (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) у 

вигляді попередження або штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян .

Ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення (розпивання спиртних напоїв у 

громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді) тягне за собою попередження або 

накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Але ця стаття також 

містить виняток – вона не поширюється на безалкогольне пиво. Тобто до особи, яка розпивала пиво, слабоалкогольні 

або алкогольні напої в заборонених місцях.



Ми за здоровий спосіб життя!












