
 ► Згідно керівних принципів Рамкової 
конвенції ВООЗ із боротьби проти 
тютюну (РКБТ)  «повна заборона на всі 
форми реклами, стимулювання продажу 
та спонсорства тютюнових виробів 
повинна охоплювати... всі засоби 
масової інформації, в т. ч. Інтернет, 
мобільні телефони та інші нові 
технології». 1  

 ► Заборона реклами тютюну має бути 
повною і всеохоплюючою. Щоб 
уникнути юридичних питань та 
ускладнень, закон не повинен містити 
перелік видів та  місць, де реклама 
заборонена.

 ◦ Часткова заборона менш ефективно 
скорочує споживання тютюну ніж 
повна заборона. Часткова заборона 
дозволяє тютюновій галузі 
використовувати лазівки в 
законодавстві. Дослідження, 
проведене в 30 країнах, що 
розвиваються 2, виявило, що часткова 
заборона скорочує споживання на 
13,6%, а повна заборона – на 23,5%. 3 

 ◦ Якщо реклама тютюну в Україні буде 
лише частково заборонена в 
Інтернеті, тютюнова промисловість 
використовуватиме всі доступні 
засоби, щоб залучати молодь та 
нових споживачів.  

 ► Інтернет-реклама не повинна становити  
виключення у списку заборонених 
видів реклами  тютюнових виробів. 
Щонайменше 17 європейських країн 
вже заборонили рекламу тютюнових 
виробів в Інтернеті. 4 Багато популярних 
сайтів, такі як Google, Bing, Yahoo, 
eBay і Facebook, добровільно 

заборонили рекламу тютюнових 
виробів на своїх сайтах. 5-9 

 ► Заборона Інтернет-реклами тютюнових 
виробів не  вплине на рекламний дохід 
українських Інтернет-ЗМІ. У 2009 році 
Інтернет-реклама тютюну склала 
близько 4-5 мільйонів гривень 10, лише 
3% від загального ринку Інтернет-
реклами в Україні за рік (160 млн. грн.) 
11   

 ► Тютюнові компанії вбачають 
величезний потенціал на ринку 
Інтернет-реклами. Впродовж десяти 
років кількість користувачів Інтернету в 
Україні збільшилася в 75 разів – з 200 
тис. користувачів у 2000 році до 15,3 
млн. у 2010 році. 12 Необхідно обмежити 
можливості тютюнової галузі 
використовувати Інтернет з метою 
реклами тютюнових виробів для молоді 
та інших потенційних споживачів.   

 ► Перевірка віку під час продажу та/або 
рекламування тютюнових виробів через 
Інтернет виявилася не ефективною 13, 
тому навряд чи методи для перевірки 
віку, які використовуються на веб-
сайтах з рекламою тютюну, будуть 
працювати. 

 ► Заборона в Інтернеті рекламування 
конкретного інформаційного змісту не 
рідкість. В України вже регулюється 
розповсюдження  деяких видів 
інформації, і при цьому поширення в 
Інтернеті не вказується як виняток. 
Серед прикладів – розповсюдження 
дитячої порнографії та поширення 
державних таємниць.
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Законопроект № 5164 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України» щодо повної заборони реклами, спонсорства та 
стимулювання продажу тютюнових виробів повинен заборонити 
всі види Iнтернет-реклами тютюну. 
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