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ВСТУП
Україна 2006 року ратифікувала Рамкову конвенцію Всесвітньої організації охорони 

здоров’я із боротьби проти тютюну (далі - РКБТ ВООЗ) – обов’язковий для виконання 
міжнародний договір. Відповідно до статті 15 РКБТ ВООЗ, розроблено Протокол про 
ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами (далі – Протокол). Неза-
конна торгівля тютюновими виробами є суттєвою глобальною проблемою 1) для 
громадського здоров’я, бо вона робить тютюнові вироби доступнішими; 2) для дер-
жавної фіскальної політики, оскільки призводить до втрат надходжень до бюджету; 
3) для безпеки держав, оскільки незаконна торгівля тютюном – це джерело жив-
лення корупції, фінансування кримінальних та терористичних організацій. 

Текст Протоколу було ухвалено в листопаді 2012 року на 5-й сесії Конференції 
Сторін Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби 
проти тютюну. Метою цього Протоколу є ліквідація всіх форм незаконної тор-
гівлі тютюновими виробами. Для запобігання такій незаконній торгівлі Протокол 
має на меті забезпечити контроль усього ланцюжка поставок тютюнових виробів 
за допомогою низки заходів. Це вимагає створення глобального режиму відсте-
ження, який включає в себе національні та регіональні системи відстеження. Інші 
положення, що забезпечують контроль за ланцюгом поставок, включають вимоги 
до ліцензування та ведення обліку, а також регулювання інтернет-продажів, без-
митного продажу та міжнародного транзиту. Відповідно до Статті 45 Протоколу, 
він набуває чинності через 90 днів після того, як його ратифікують 40 країн. 

Верховна Рада України (далі – ВРУ) 13 квітня 2016 року своєю Постановою 
№1087-VIII затвердила «Заяву Верховної Ради України з нагоди 10-річчя ратифіка-
ції Україною Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну», в якій, зокрема, 
доручила Уряду України розпочати процес ратифікації Протоколу про ліквідацію 
незаконної торгівлі тютюновими виробами.

1 березня 2017 року Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) схвалив законо-
проект, що дозволить ратифікувати Протокол про ліквідацію незаконної торгівлі 
тютюновими виробами в Україні. 

Розпорядженням КМУ від 23 серпня 2017 р. № 570-р схвалено «Стратегію у сфері 
протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 
року». Стратегія передбачає активізацію, відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ із 
боротьби проти тютюну, співпраці центральних органів виконавчої влади, підпри-
ємств, установ та організацій з європейськими та міжнародними організаціями, до 
компетенції яких належить питання протидії незаконному виробництву та обігу 
тютюнових виробів і запровадження спільної з Європейським Союзом та іншими 
державами системи відслідковування переміщення тютюнових виробів, що відпо-
відає основним положенням Протоколу.

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (Стаття 352) 
визначає, що Сторони розвиватимуть співробітництво і гармонізувати-
муть політику щодо протидії та боротьби з шахрайством і контрабандою 
підакцизних товарів… відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ про контроль за 
тютюновими виробами 2003 року. 
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Станом на грудень 2017 року Протокол уже ратифікували 33 країни, в тому числі 
Австрія, Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія, Латвія, Литва, Кіпр і Європей-
ський Союз в цілому. Ратифікація Протоколу Україною відповідає курсу України на 
європейську інтеграцію й сприятиме набуттю ним чинності в коротші терміни, що 
буде схвально сприйняте нашими партнерами в Європейському Союзі (далі – ЄС), 
оскільки їхні щорічні збитки від контрабанди тютюну оцінюються в мільярди євро.

На жаль,  процес ратифікації Протоколу поки загальмовано на цьому етапі на 
рівні чиновників з Адміністрації Президента України (надалі – АПУ), які вже двічі у 
2017 році повертали проект закону про ратифікацію в уряд «на доопрацювання». 
У своїх відповідях вони посилаються на те, що ратифікація Протоколу нібито 
потребує прийняття нових або внесення змін до чинних законів України, проекти 
яких мають подаватися на розгляд Верховної Ради разом із проектом Закону Укра-
їни про ратифікацію. 

Насправді чинне законодавство України є достатнім щодо правового регулю-
вання для забезпечення належного виконання Протоколу, що засвідчили всі уря-
дові відомства, які готували розгляд законопроекту про ратифікацію Протоколу 
в КМУ. Детальний опис положень чинного законодавства України наведено в цій 
публікації у розділі “Положення законодавства України щодо незаконної торгівлі 
тютюновими виробами», і зазначені положення не мають принципових супереч-
ностей з положеннями Протоколу. До того ж подання на розгляд ВРУ законопро-
екту про ратифікацію міжнародних договорів в останні роки не супроводжува-
лося одночасним внесенням змін до чинних законів України. 

Натомість ратифікація Протоколу надасть Україні значні переваги у протидії 
незаконній торгівлі тютюном, передусім шляхом поступової гармонізації законо-
давства і країнами ЄС, посилення міжнародної співпраці та розбудови спромож-
ності на національному рівні. Окрім того, ратифікація Протоколу до 2 червня 2018 
року надасть Україні можливість взяти участь у першій Нараді Сторін Протоколу у 
листопаді 2018 року, яка вирішуватиме основні питання участі країн, фінансових 
внесків та ресурсів для імплементації Протоколу.
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ПРОТОКОЛ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ 
НЕЗАКОННОЇ ТОРГІВЛІ 
ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ 
(КОРОТКИЙ ЗМІСТ)

Протокол поділено на розділи, що коротко роз’яснюються нижче.

ЧАСТИНА I. Вступ 
 У статтях 1 і 2 визначено термінологію та відносини між Протоколом й іншими 

договорами та правовими документами. Важливим у цій частині є визначення тер-
міну «незаконна торгівля» що означає будь-яку заборонену законом практику або 
поведінку, які мають відношення до виробництва, відправки, отримання, воло-
діння, розподілу, продажу або купівлі, включаючи будь-яку практику або пове-
дінку, які мають на меті сприяти такій діяльності. 

У Статті 3 сформульовано мету Протоколу, а саме: «ліквідація всіх форм неза-
конної торгівлі тютюновими виробами відповідно до умов статті 15 Рамкової кон-
венції ВООЗ із боротьби проти тютюну». 

ЧАСТИНА II. Загальні зобов’язання
Стаття 4 визначає загальні зобов’язання Сторін Протоколу, в тому числі: 
• вжити заходів щодо контролю за постачанням тютюну, тютюнових виробів і 

виробничого обладнання; 
• співпрацювати між собою для посилення дотримання правових норм; 
• обмінюватися інформацією; 
• підвищити ефективність відповідних органів влади та служб; 
• забезпечити надання необхідної допомоги, технічної підтримки та нарощу-

вання потенціалу для досягнення мети цього Протоколу.
Стаття 5 зобов’язує Сторони захищати особисті дані людей при впровадженні 

цього Протоколу.

ЧАСТИНА III. Контроль ланцюга постачання 
Стаття 6, що стосується ліцензій, вимагає від Сторін, щоб виробництво, імпорт 

та експорт тютюнових виробів і виробничого обладнання підлягали ліцензу-
ванню. Інші види діяльності, такі як вирощування тютюну або транспортування чи 
оптова торгівля тютюновими виробами, мають бути ліцензовані там, де це мож-
ливо, з урахуванням національних обставин. У цій статті окреслено заходи, яких 
необхідно вжити, щоб система ліцензування була ефективною. Також зазначено, 
що через п’ять років після набрання чинності Протоколом на черговій сесії Сто-
рін буде забезпечено проведення наукових досліджень для виявлення основних 
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ресурсів, які є необхідними для виробництва тютюнових виробів, можуть бути 
ідентифікованими та до яких можуть бути застосовані ефективні механізми контр-
олю. За результатами досліджень будуть визначені відповідні заходи.

Стаття 7, яка називається «Належна перевірка», пояснює, що Сторони повинні 
зробити, щоб усі особи або підприємства, які беруть участь у ланцюжку поставок 
тютюну, тютюнових виробів і виробничого обладнання, приділяли належну увагу 
своїм діловим відносинам. У статті наведено докладні вимоги щодо проведення 
належної перевірки, які включають комплексну ідентифікацію клієнтів.

Стаття 8. Простеження й відстеження вимагає міжнародного режиму просте-
ження й відстеження (що матиме вирішальне значення для розслідування фактів 
незаконної торгівлі), який буде створено протягом п’яти років після набуття чин-
ності Протоколом, у рамках «глобального інформаційного центру» в Секретаріаті 
РКБТ ВООЗ. Сторони також мають створити національні та регіональні системи 
простеження й відстеження, а національні координаційні центри забезпечувати-
муть зв’язок між національними системами та координатором глобального інфор-
маційного обміну. Кожна Сторона також повинна забезпечити, щоб пачки сига-
рет містили унікальні ідентифікаційні позначки (що містять необхідну інформацію 
щодо цих виробів) протягом п’яти років після вступу Протоколу в силу для цієї 
Сторони; для інших тютюнових виробів кінцевий термін – 10 років.

Стаття 9 описує види інформації, які Сторони повинні вимагати від фізичних або 
юридичних осіб, що беруть участь у ланцюжку постачання, одержання та збері-
гання тютюнових виробів, і які можуть бути надані органам влади. Ця інформація 
включає дату та місце виробництва, виробничий об’єкт, інформацію про першого 
замовника, передбачуваний ринок роздрібної торгівлі і передбачуваний маршрут 
відправлення. У статті також пояснюється, як Сторони повинні ділитися між собою 
цією інформацією.

Стаття 10, щодо запобіжних заходів, пояснює, яким чином усі фізичні особи або 
підприємства, що підлягають ліцензуванню згідно зі статтею 6, мають вжити необ-
хідних заходів для запобігання виведення тютюнових виробів через заборонені 
канали торгівлі; також у статті йдеться про  гарантування відповідності всіх фінан-
сових операцій та платежів щодо торгівлі тютюновими виробами певним умовам 
згідно з національним законодавством, і забезпечення розгляду будь-яких пору-
шень цієї статті в порядку відповідних кримінальних, цивільних чи адміністратив-
них процедур та ефективних, пропорційних і переконливих покарань.

Стаття 11 вимагає, щоб будь-які транзакції за допомогою Інтернету або анало-
гічних телекомунікаційних засобів підлягали таким самим зобов’язанням, що й 
інші, передбачені Протоколом, і що Сторони повинні розглянути заборону роз-
дрібного продажу через Інтернет.

Стаття 12 зазначає, що Сторони повинні запровадити ефективний контроль за 
виробництвом та транзакціями з тютюном та тютюновими виробами у вільних 
зонах, включаючи заборону пов’язувати та змішувати тютюнові вироби з не-тютю-
новими. Сторони також повинні вжити заходів для забезпечення того, щоб міжна-
родний транзит та перевантаження відповідали положенням Протоколу.

Стаття 13, яка стосується безмитної торгівлі, пояснює, що Сторони повинні 
вжити ефективних заходів для того, щоб така торгівля проводилася в рамках всіх 
відповідних положень Протоколу.
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ЧАСТИНА IV. Правопорушення
Стаття 14 пояснює, яку діяльність слід вважати незаконною, відповідно до прин-

ципів внутрішнього законодавства кожної Сторони. Така діяльність включає в себе 
виробництво, оптову торгівлю, посередництво, продаж, транспортування, розпов-
сюдження, зберігання, доставку, імпорт та експорт тютюну, тютюнових виробів 
або виробничого обладнання без сплати відповідних податків, а також інші види 
контрабанди таких товарів. Сторони мають право самостійно визначати, яку неза-
конну діяльність буде кваліфіковано як кримінальне правопорушення.

Стаття 15 пояснює, що кожна Сторона повинна вживати заходів для встанов-
лення відповідальності юридичних осіб за незаконну діяльність, визначену у статті 
14. Залежно від правових принципів кожної Сторони, відповідальність може бути 
кримінальною, цивільною або адміністративною.

Стаття 16 про переслідування та покарання вимагає від кожної Сторони (відпо-
відно до національного законодавства) вжити заходів для забезпечення того, щоб 
фізичні та юридичні особи, відповідальні за незаконну діяльність і встановлені 
відповідно до статті 14, підлягали ефективному, пропорційному і переконливому 
кримінальному чи адміністративному покаранню.

У статті 17, про виплати у випадках конфіскації та арешту, Сторони заохочу-
ються до розгляду питання про розробку законодавства про вжиття заходів, що 
дозволяють компетентним органам стягувати суму, пропорційну втраченим подат-
кам та зборам із тих, хто бере участь у незаконній торгівлі.

Стаття 18 передбачає, що конфіскований тютюн, тютюнові вироби і виробниче 
обладнання мають бути знищені з використанням, наскільки це можливо, еколо-
гічно чистих методів або ліквідовані відповідно до національного законодавства.

Стаття 19 про спеціальні методи розслідувань пояснює, що Сторони повинні 
вживати заходів для забезпечення належного використання контрольованих 
поставок та, якщо це не суперечить принципам внутрішнього законодавства та 
вважатиметеся за доцільне, використання інших спеціальних методів розсліду-
вання, таких як електронне спостереження і таємні операції, для боротьби з неза-
конною торгівлею тютюном. Сторони заохочуються до співпраці між собою, допо-
магаючи нарощувати потенціал для досягнення цілей статті.

ЧАСТИНА V. Міжнародне співробітництво
Стаття 20 щодо загального обміну інформацією охоплює вимоги до звітування 

Сторін. Одночасно з наданням звіту про виконання РКБЗ ВООЗ Сторони мають 
також звітувати про затримання незаконних тютюнових виробів або обладнання, 
про кількість чи вартість експорту, імпорту, транзиту, продажу зі сплатою подат-
ків та безмитного продажу тютюнових виробів, а також про виявлені методи, які 
використовуються в незаконній торгівлі. Сторони заохочуються співпрацювати 
між собою для розбудови потенціалу в сфері збору такої інформації, яка вважа-
ється конфіденційною, якщо інше не зазначено Стороною.

Стаття 21 охоплює обмін інформацією щодо виконання Протоколу (відповідно 
до внутрішнього законодавства або відповідних міжнародних договорів) між Сто-
ронами. Пояснюється, що така інформація може бути запитана, коли це необхідно 
для виявлення або розслідування незаконної торгівлі. Вона охоплює ліцензійні 



10

записи, інформацію, необхідну для ідентифікації, контролю та переслідування осіб, 
що беруть участь у незаконній торгівлі, протоколи розслідувань та судового пере-
слідування, записи про оплату імпорту, експорту або продажу безмитної форми та 
відомості про вилучення.

Стаття 22 описує, яким чином Сторони повинні дотримуватися принципу спіль-
ного використання та забезпечення конфіденційності інформації.

Стаття 23 вимагає від Сторін надавати одна іншій допомогу в навчанні, техніч-
ній допомозі та співпраці в наукових, технічних та технологічних питаннях без-
посередньо або через міжнародні та регіональні організації. Це може включати 
передачу досвіду або технологій для збору інформації, правоохоронної діяльності, 
простеження й відстеження тощо.

Стаття 24 закликає Сторони вжити всіх необхідних заходів для посилення співп-
раці компетентних органів з метою запобігання, виявлення, розслідування, кримі-
нального переслідування та покарання осіб або підприємств, які займаються неза-
конною торгівлею, в тому числі через багатосторонні, регіональні чи двосторонні 
угоди.

Стаття 25 дає зрозуміти, що Сторони виконують свої зобов’язання згідно із Про-
токолом, відповідно до принципу суверенної рівності та територіальної цілісності 
держав, а також невтручання у внутрішні справи інших держав.

Стаття 26 описує заходи, які повинна вживає кожна Сторона, щоб встановити 
свою юрисдикцію щодо вчинених правопорушень (встановлених відповідно до 
статті 14).

Стаття 27 спонукає Сторони обмінюватися інформацією про кримінальні право-
порушення, передбачені цим Протоколом, в тому числі через співробітництво між 
відповідними органами влади, такими як митні та поліцейські органи; співпрацю-
вати у веденні запитів; надавати докази й обмінюватися персоналом; а також ство-
рювати канали зв’язку через дво- та багатосторонні угоди.

У статті 28 роз’яснюється, як Сторони, відповідно до своїх внутрішніх правових 
та адміністративних систем, повинні надавати одна одній взаємну адміністративну 
допомогу, щоб забезпечити належне застосування митних та інших відповідних 
законів у сфері попередження, виявлення, розслідування, кримінального пере-
слідування та боротьби з незаконною торгівлею. Така інформація може охоплю-
вати нові митні та інші правоохоронні методи, що демонструють ефективність, 
нові тенденції, засоби або способи здійснення незаконної торгівлі, товари, що є 
предметом незаконної торгівлі, або будь-які інші дані, які допоможуть призначе-
ним установам в оцінці ризиків при проведенні контролю та іншої правоохорон-
ної діяльності.

Стаття 29 описує, як Сторони надають одна одній взаємну правову допомогу в 
розслідуванні, судовому переслідуванні та судовому засіданні щодо кримінальних 
правопорушень, встановлених відповідно до статті 14. Може бути запропоноване 
надання взаємної правової допомоги, наприклад, при отриманні доказів чи свід-
чень від певної особи, чи при проведенні обшуків та вилучення.

Стаття 30, окреслює ситуації, у яких може застосовуватися екстрадиція у разі 
правопорушень, встановлених відповідно до статті 14.

Стаття 31 описує заходи, яких слід вживати для забезпечення екстрадиції, і прав 
осіб, до яких застосовуються такі заходи.
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ЧАСТИНА VI. Звітність
У статті 32 зазначено, що Сторони беруть на себе зобов’язання звітувати про 

стан виконання ними Протоколу, і ця стаття пояснює формат та зміст таких допо-
відей. Звіти стануть частиною інших регулярних звітів Сторін про виконання РКБТ 
ВООЗ, і не повинні дублювати ці доповіді.

ЧАСТИНА VII. Інституційні механізми 
та фінансові ресурси

Статті 33–36 охоплюють такі питання, як управління Протоколом (створення, 
організація та обов’язки Наради Сторін), Секретаріат Протоколу (яким стане 
Секретаріат РКБТ ВООЗ, наділений додатковими функціями), відносини між Нара-
дою Сторін та міжурядовими організаціями, а також фінансові ресурси, необхідні 
для досягнення мети цього Протоколу.

Частини VIII-X. Розв’язання суперечок, розвиток 
Протоколу та остаточні положення

Статті у цих розділах охоплюють вирішення суперечок між Сторонами й такі 
питання, як ратифікація Протоколу, набрання ним чинності та внесення змін до 
Протоколу.
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ПРОТОКОЛ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ 
НЕЗАКОННОЇ ТОРГІВЛІ 
ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ:  
ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Якою є мета Протоколу та як її буде досягнуто?
Метою цього Протоколу є ліквідація всіх форм незаконної торгівлі тютюновими 

виробами. «Незаконна торгівля» тютюновими виробами у цьому контексті означає 
будь-яку практику або поведінку, пов’язану з виробництвом, доставкою, одержан-
ням, володінням, розповсюдженням, продажем або купівлею тютюнових виробів, 
що заборонені законом.

Для запобігання такій незаконній торгівлі Протокол має на меті забезпечити 
контроль усього ланцюжка поставок тютюнових виробів за допомогою низки дер-
жавних заходів. Це вимагає створення глобального режиму відстеження (мож-
ливості відслідкувати весь попередній шлях виявленого тютюнового виробу або 
обладнання) та простеження (можливості прослідковувати всі етапи шляху тютю-
нового виробу або обладнання) протягом п’яти років після набрання чинності 
Протоколом, який містить національні та регіональні системи відстеження й про-
стеження та глобальний центр інформації, розташований у Секретаріаті Рамкової 
конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ). Інші положення, що забез-
печують контроль за ланцюгом поставок, включають вимоги до ліцензування та 
ведення обліку, а також регулювання інтернет-продажів, безмитного продажу та 
міжнародного транзиту.

Для боротьби з незаконною торгівлею Протокол встановлює правила щодо 
правопорушень, відповідальності, виплат, затримання та розпорядження конфіс-
кованими виробами. Інші вимоги, спрямовані на посилення міжнародного спів-
робітництва, заходи щодо обміну інформацією, технічного та правоохоронного 
співробітництва, взаємної правової й адміністративної допомоги та екстради-
ції. Обов’язки Протоколу поширюються на тютюн, тютюнові вироби і виробниче 
обладнання (тобто машини для виробництва тютюнових виробів), не всі з яких 
охоплюються кожним положенням Протоколу.

Яка користь для України від того, щоб стати Стороною Протоколу?
Ратифікувавши Протокол, Україна отримає широкий спектр переваг – від поси-

лення національної безпеки до збільшення податкових надходжень, і, що найваж-
ливіше, для захисту здоров’я населення, особливо – вразливих груп.

Є загальновизнаним, що поширеність куріння є чутливою до ціни, що робить 
незаконні продукти особливо привабливими для менш заможних та молодших 
верств населення, які є основними споживачами тютюнових виробів. Ліквіда-
ція незаконної торгівлі тютюновими виробами гарантує, що ринок складається з 
оподаткованих тютюнових виробів, що регулюються нормами охорони здоров’я, 
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і таким чином знижує споживання тютюну та поширеність куріння, оскільки для 
менш заможних та молодих людей тютюнові вироби стають більш дорогими і, 
отже, менш привабливими. Наслідки для громадського здоров’я величезні, почи-
наючи від зниження частоти хронічних захворювань, що має заощадити значні 
кошти, які в іншому випадку були б витрачені на медичні послуги, а також збере-
ження рівності у стані здоров’я серед різних верств населення.

Крім того, ліквідація незаконної торгівлі тютюновими виробами призводить до 
збільшення надходжень від оподатковуваних тютюнових виробів, одночасно під-
тримуючи й зміцнюючи національну податкову політику. 

За даними Всесвітньої митної організації, зростання незаконної торгівлі тютю-
новими виробами є тривожним загальнолюдським явищем і суттєвим джерелом 
фінансування інших незаконних дій, які підривають соціальний порядок, належне 
врядування та верховенство права. Ліквідація незаконної торгівлі тютюновими 
виробами сприятиме поліпшенню національної безпеки шляхом можливого 
знешкодження злочинних організацій та інших злочинних дій, спричинених неза-
конною торгівлею, а також зниження корупції.

Чому ратифікація Протоколу Україною є важливою для міжнародної  
спільноти?

Відповідно до звіту агенції KPMG, у 2016 році Україна вийшла на перше місце 
серед країн, що постачають контрабандні сигарети до країн ЄС. Протягом 2015–
2016 років контрабанда українських сигарет в ЄС зросла більш ніж у 10 разів. 
Українські сигарети були виявлені в більшості країнах ЄС, і вони не є контрафак-
том, це легально вироблені в Україні сигарети, які були продані контрабандистам 
і переправлені в ЄС. Міжнародна митна організація (WCO) також неодноразово 
визначала Україну серед країн, які є найбільшими джерелами контрабанди сига-
рет у світі.

Протокол і тютюнова індустрія
Переважну частину нелегальних тютюнових виробів складають сигарети, які 

виробники тютюнових виробів продали контрабандистам, отримавши від цього 
прибуток. Тому тютюнова індустрія є частиною проблеми, а не частиною рішення. 

В Преамбулі Протоколу є посилання на статтю 5.3 Рамкової конвенції ВООЗ 
із боротьби проти тютюну, в якій Сторони погоджуються, що під час розробки і 
здійснення своєї політики охорони громадського здоров’я від шкідливого впливу 
тютюну Сторони діють таким чином, щоб захистити свою політику від впливу 
комерційних та інших корпоративних інтересів тютюнової промисловості відпо-
відно до національного законодавства. Також у Преамбулі підкреслено необхід-
ність проявляти пильність щодо будь-яких зусиль тютюнової індустрії підірвати 
або звести нанівець стратегії, спрямовані на боротьбу з незаконною торгівлею 
тютюновими виробами, та необхідність інформування про діяльність тютюнової 
індустрії, яка негативно впливає на стратегії боротьби з незаконною торгівлею 
тютюновими виробами. У Статті 4 Протоколу зазначено, що при здійсненні своїх 
зобов’язань за цим Протоколом Сторони мають забезпечувати максимально мож-
ливу прозорість щодо будь-якої взаємодії, яку вони можуть мати з тютюновою 
індустрією.
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У Статті 8 Протоколу «Простеження й відстеження» є наступні пункти:
12. Обов’язки, що покладені на Сторону, не можуть виконуватися або бути деле-

говані тютюновій індустрії.
1. Кожна Сторона гарантує, що її компетентні органи, які беруть участь у забез-

печенні виконання режиму простеження й відстеження, взаємодіють із тютюно-
вою індустрією та з тими, хто представляє інтереси тютюнової індустрії, лише в 
тому обсязі, який є суттєво необхідним для реалізації положень цієї статті.

2. Кожна Сторона може вимагати від тютюнової індустрії нести будь-які витрати, 
пов’язані з зобов’язаннями цієї Сторони відповідно до цієї статті.

Коли Протокол почне діяти?
Відповідно до Статті 45 Протоколу, він набуває чинності через 90 днів після того, 

як його ратифікують 40 країн. Станом на грудень 2017 року Протокол уже рати-
фікували 33 країни, в тому числі Австрія, Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія, 
Латвія, Литва, Кіпр, Словаччина, а також Європейський Союз у цілому.

Важливо, щоб Україна ратифікувала Протокол до 2 червня 2018 року й отримала 
можливість взяти участь у першій Нараді Сторін Протоколу у листопаді 2018 року, 
яка вирішуватиме основні питання участі країн, фінансових внесків та ресурсів 
для імплементації Протоколу.

Чи потрібно вносити зміни до законодавства України одночасно з ратифікаці-
єю Протоколу? 

Положення чинного законодавства в більшій мірі відповідають  нормам Прото-
колу, а саме щодо ліцензування, правопорушення та відповідальність, затримання 
та розпорядження конфіскованими виробами. Всі ці норми передбачені у вище-
вказаних нормативно правових актах України. Проте, є декілька положень зако-
нодавства України, які потребують узгодження із Протоколом. Зокрема, Протокол 
передбачає протягом п’яти років після набрання чинності створення режиму від-
стеження та простеження. Зокрема для запровадження такого режиму необхідно 
буде внести зміни в законодавство для того, щоб на кожній пачці сигарет містили 
унікальні ідентифікаційні позначки (що містять необхідну інформацію щодо цих 
виробів). Ще однією нормою, яка потребуватиме змін є криміналізація правопору-
шень, пов’язаних із незаконною торгівлею тютюном, адже наразі чинне законодав-
ство України передбачає, що контрабанда має ознаки адміністративного правопо-
рушення, яке регулюється Митним кодексом України. Проте варто наголосити, що 
всі відповідні зміни в законодавство України варто здійснювати лише після ратифі-
кації Протоколу та після набуття його чинності. 
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ОЦІНКА ОБСЯГІВ 
НЕЛЕГАЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 
ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ: 
КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ  
В УКРАЇНУ

Згідно з результатами Глобального опитування дорослих про тютюн (GATS), про-
веденого в Україні у 2009–2010 роках, лише 1,5% опитаних курців показали пачки 
без попереджень про шкоду для здоров’я українською мовою, тобто частка неле-
гально завезених в Україну сигарет не перевищувала 1,5%, а обсяг незаконних про-
дажів – приблизно 1 млрд сигарет. Друге Глобальне опитування дорослих про тютюн 
було проведене в Україні у 2016–2017 роках, і воно показало, що 2,7% опитаних кур-
ців показали пачки без попереджень про шкоду для здоров’я українською мовою. За 
результатами опитування, яке у січні 2017 року провів Київський міжнародний інститут 
соціології (КМІС), 2,3% опитаних курців показали пачки без попереджень про шкоду 
для здоров’я українською мовою. Враховуючи, що реальне річне споживання сигарет 
жителями України не перевищувало 60 мільярдів сигарет, обсяг незаконних продажів у 
2016 та 2017 роках становив приблизно 1,5 млрд сигарет (= 60 млрд * 0,025).

Основним каналом поширення контрабандних сигарет в Україні є вуличні торговці, 
які переважно, є частиною мереж та злочинних груп з незаконної торгівлі тютюном. 
За даними опитувань GATS, як у 2010-му, так і у 2017 році 3% курців повідомили, що 
придбали сигарети у вуличних торговців. Покарання за незаконну торгівлю тютюно-
вими виробами передбачено статтею 156 Кодексу України про адміністративні право-
порушення. Якщо торгівля з рук ведеться виключно законно виготовленими в Укра-
їні сигаретами з відповідними марками акцизного збору – правопорушення підпадає 
під дію частини третьої статті 156. Якщо ж серед тютюнових виробів виявлено вироби 
без відповідних марок акцизного збору, зокрема сигарети з попередженнями на пач-
ках російською мовою, це правопорушення підпадає під дію частини першої статті 
156, яка передбачає більший розмір штрафу (850–3400 гривень за перше порушення 
і 2550–4250 гривень за повторне протягом року) та конфіскацію виторгу, одержаної 
від продажу предметів торгівлі. Але норми цих статей використовуються правоохо-
ронними органами недостатньо. Відомі випадки, коли при виявленні факту незакон-
ної торгівлі сигаретами працівники правоохоронних органів свідомо складали про-
токол за статтею 160 КУАП, яка стосується зовсім іншого – несанкціонованої торгівлі 
як такої, що загрожує порушникам набагато меншим штрафом (17–255 гривень), може 
проводитися з конфіскацією предметів торгівлі або без такої, а також не передбачає 
конфіскації виторгу. З іншого боку, відомі й позитивні приклади ефективного припи-
нення незаконної торгівлі тютюновими виробами завдяки рішучій позиції керівників 
місцевої влади, наприклад, у містах Вінниці та Львові.
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ОЦІНКА ОБСЯГІВ 
НЕЛЕГАЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 
ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ: 
КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ  
ІЗ УКРАЇНИ

Оцінити цей обсяг у цілому можна лише приблизно, використовуючи дані про 
ринок сигарет в Україні. В 1990-х роках тютюнові виробники оцінювали ринок 
України (включаючи контрабанду в країну) на рівні 60–75 млрд сигарет. У 2001 
році в Україні було вироблено і продано 70 млрд сигарет, і тоді контрабанда в 
країну і з країни приблизно врівноважували одна одну. А далі реалізація сигарет 
стрімко зростала, і в 2008 році в Україні було легально продано 124 млрд сига-
рет. Звісно, українці не стали курити вдвічі більше, хоча, за оцінкою представника 
фірми «Бритіш Американ Тобакко» (БАТ), у 2008 році обсяг ринку зріс до 85 млрд 
сигарет, з яких 1% був контрабандою в країну. Тобто у 2008 році 124 – 85 + 1 = 40 
млрд сигарет було продано, але не викурено в Україні. Ці сигарети різними спо-
собами – як легально, по блоку на людину, так і нелегально, більшими партіями, – 
вивезли з України. Останні десять років обсяг нелегального вивозу сигарет з Укра-
їни набагато перевищує обсяг нелегально ввезених сигарет (Рис. 1).

Рис. 1. Реалізація, споживання та контрабанда сигарет в Україні в 2008–2017 роках.
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Після низки істотних підвищень ставок акцизів в Україні, починаючи з вересня 
2008 року, реалізація сигарет в Україні почала поступово знижуватися: зі 124 
млрд у 2008 році до 75 млрд у 2013-му – на 49 млрд сигарет, або на 40% менше. 
Суттєву частину цього зниження зумовило падіння споживання сигарет в Укра-
їні. За даними Державної служби статистики, у 2008–2013 роках кількість кур-
ців віком 12 років і більше скоротилася в Україні з 10,1 млн до 8,1 млн осіб, або 
на 20%. Іншу частину цього зниження можна пояснити як результат зменшеної 
мотивації до вивозу сигарет, оскільки різниця у цінах в Україні та сусідніх краї-
нах зменшилася.

У 2009 році корпорація «Бритіш-Американ Тобакко» (БАТ) на своєму сайті оці-
нювала обсяг українського ринку в 76 млрд сигарет. Оцінки споживання сига-
рет в Україні для подальших років (Рис. 1) зроблено на основі зміни кілько-
сті курців у щорічних опитуваннях домогосподарств, які проводить Державна 
служба статистики. У 2013 році було реалізовано 75 млрд сигарет. Якщо було 
викурено 68 млрд сигарет, включаючи 3 млрд нелегально завезених, то вихо-
дить, що незаконне вивезення становило: 75 – 68 + 3 = 10 млрд сигарет. Ці 10 
млрд сигарет легально продали в Україні, за них був сплачений акциз. Може 
здатися, що спричинене підвищенням ставок акцизу скорочення обсягів неле-
гального вивезення невигідне для України, проте така думка хибна навіть із 
фіскальної точки зору. У 2008 році середній акциз становив близько 30 грн на 
1000 сигарет, тобто із 40 млрд незаконно вивезених сигарет до держбюджету 
сплатили 40 х 30 = 1,2 млрд грн. У 2012 році обсяг контрабанди з країни змен-
шився до 10 млрд сигарет, але середнє акцизне навантаження зросло при-
близно до 240 грн на 1000 сигарет, таким чином надходження до бюджету від 
вивезених з України сигарет становили: 10 х 240 = 2,4 млрд грн – удвічі більше, 
ніж 2008 року. Отже, зростання ставки акцизу в Україні допомогло одночасно 
як зменшити обсяги нелегального вивозу сигарет з України, так і отримати при 
цьому додаткові доходи до бюджету. 

У 2014–2015 роках курс обміну гривні щодо інших валют суттєво зменшився, і 
різниця цін на сигарети між Україною та сусідніми країнами значно зросла. Якщо 
в сусідніх з Україною країнах ЄС середня ціна пачки з 20 сигарет перевищувала 
3 євро, то в Україні вона складала приблизно 0,5 євро. Така різниця призвела до 
стрімкого зростання контрабанди сигарет з України. 

Дані Всесвітньої митної організації (ВМО) підтверджують факти про надзвичайно 
великий обсяг контрабанди сигарет з України, який зростав у 2002–2008 роках, 
скоротився у 2008–2013 і знову почав зростати 2014 року. У звіті ВМО «Customs 
and Tobacco Report 2011» вказано, що у 2011 році було конфісковано 115 вели-
ких (понад 100 тис. шт.) партій вироблених в Україні сигарет. Усього у 2006–2011 
роках, за даними ВМО, було затримано 1756 великих партій українських сигарет, 
причому за цей самий період було затримано всього 734 партії, країною похо-
дження яких були Росія, Білорусь або Молдова. Згідно зі звітами ВМО, на початку 
2000-х років, коли тютюнові акцизи в Україні майже не зростали, кількість затри-
маних великих партій сигарет українського походження збільшилася більш як уде-
сятеро: з 49 у 2002 році до 573 у 2008-му. У 2008–2011 роках акцизи на сигарети в 
Україні було суттєво підвищено, і кількість таких партій скоротилася до 115, хоча 
Україна залишилась лідером з нелегального вивезення сигарет.
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У грудні 2016 року ВМО опублікувала черговий звіт про нелегальну торгівлю 
«2015 Illicit Trade Report»1. Серед іншого, звіт ВМО містить дані про кількість та 
обсяги конфіскації контрабандних сигарет та інших тютюнових виробів. За даними 
ВМО, у 2015 році державами було повідомлено про 4042 випадки конфіскації 
сигарет, загальна кількість конфіскованих сигарет перевищила 2,6 млрд. Україна 
у 2015 році посіла друге місце у світі як країна походження контрабандних 
сигарет (181 випадок конфіскацій), поступившись Польщі, проте випередивши 
Білорусь та Молдову. За даними попередніх звітів ВМО, за показником кількості 
таких випадків Україна посідала перше місце у світі у 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
та 2014 роках, і лише в 2013 році поступилася першим місцем Тунісу. За даними 
звіту ВМО, у 2014 році було зареєстровано 50 випадків конфіскації контрафактних 
сигарет, а в 2015-му – 18, тобто менш як 1% від загальної кількості випадків кон-
фіскації сигарет. Переважну більшість конфіскованих сигарет було вироблено 
легальними виробниками, але через значну різницю акцизів і цін ці сигарети 
намагалися нелегально перевезти до тих країн, де акцизи й ціни вищі. 

У липні 2017 року маркетингова агенція KPMG видала черговий щорічний звіт 
про обсяги ринку нелегальних сигарет у країнах Європейського Союзу. Звіт був 
профінансований чотирма транснаціональними тютюновими корпораціями, проте 
автори таки були вимушені визнати, що споживання як легальних, так і нелегаль-
них сигарет у ЄС невпинно скорочується. Зокрема, у 2012–2016 рр. споживання 
легальних сигарет зменшилося з 503,1 млрд до 451,4 млрд, а нелегальних – з 65,7 
млрд до 48,3 млрд. Європейський Союз ефективно протидіє контрабанді, маючи 
високі ставки акцизів. Слід зазначити, що у 2016 році контрафактні (нелегально 
вироблені) сигарети становили менш ніж 8% серед усіх нелегальних сигарет, а 
решта 92% – це контрабанда, тобто легально вироблені сигарети, які були оподат-
ковані й куплені в країні з низькими цінами, а потім нелегально переправлені для 
споживання в країну з високими цінами.

Згідно зі звітом KPMG, у 2016 році Україна вийшла на перше місце серед країн, 
що постачають контрабандні сигарети до країн ЄС. Протягом 2015 та 2016 років 
контрабанда українських сигарет в ЄС зросла більш ніж в 10 разів і сягнула 5,8 
млрд штук. Основною причиною цього явища стало знецінення національної 
валюти. У 2016 році середня ціна пачки сигарет в Україні становила приблизно 0,5 
євро, у сусідніх країнах ЄС – 3 євро, в країнах Західної Європи – до 10 євро. Укра-
їнські сигарети були виявлені не тільки в сусідніх Польщі, Словаччині, Угорщині та 
Румунії, але також в Австрії, Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литві, Франції, Німеччині, 
Греції, Великій Британії, Нідерландах, Норвегії, Фінляндії, Швеції, Люксембурзі та 
Мальті. Контрабанда українських сигарет в Італію у 2016 році сягнула 1 млрд сига-
рет. Усі ці сигарети не є контрафактом, це легально вироблені в Україні сигарети, 
які були продані контрабандистам і переправлені в ЄС. У 2008–2014 роках тен-
денція обсягів контрабанди українських сигарет в ЄС була протилежною. Згідно з 
попередніми звітами KPMG, у 2008 році з України до ЄС було незаконно вивезено 
понад 11 млрд сигарет. А далі в Україні стали стрімко підвищувати акцизи (лише 
протягом 2008–2010 років середня ставка акцизу на сигарети зросла у 6 разів), і 
обсяги контрабанди з України в 2010–2014 роках щороку зменшувалися. Ці факти 
доводять, що суттєве збільшення акцизів на сигарети здатне зменшувати обсяги 
контрабанди.
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Оподатковані в Україні сигарети вивозяться для споживання не тільки до країн 
ЄС, а й також до інших країн, де ціни на сигарети є вищими, ніж в Україні. Зокрема, 
у 2015–2017 роках ціни на сигарети аналогічних марок у Російській Федерації 
були приблизно удвічі вищими, ніж в Україні, і тому українські сигарети масово 
вивозяться у прикордонні області РФ. Українські сигарети наявні на нелегальних 
ринках Туреччини, Єгипту та інших країн.

У 2016 та 2017 роках ставка акцизу на сигарети в Україні щорічно підвищува-
лася на 40%. Протягом січня–вересня 2017 року середні ціни на тютюнові вироби 
в Україні зросли на 32% за досить невеликого зростання обмінного курсу гривні. 
Це призвело до скорочення реалізації сигарет в Україні за січень–серпень 2017 
року до 40 млрд сигарет, приблизно на 6 млрд менше, ніж у відповідний період 
2016 року. Таке зменшення продажу може пояснюватися як скороченням спожи-
вання сигарет всередині країни, так і зменшенням обсягів контрабанди сигарет із 
України, яка стала менш вигідною через зростання цін на сигарети в Україні.
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ВИСНОВКИ 
Хоча обсяги контрабанди сигарет в Україну в останні роки є меншими, ніж у 

багатьох країнах ЄС, проте це зумовлено лише відносною дешевизною українських 
сигарет. Але ці обсяги можуть стати ще меншими завдяки ефективній діяльності 
правоохоронних органів, зокрема Міністерства внутрішніх справ та Національної 
поліції. Вуличні торговці контрабандними сигаретами є звичайним явищем у бага-
тьох містах, але ця незаконна діяльність, на жаль, толерується правоохоронними 
органами. 

Для суттєвого скорочення торгівлі контрабандними сигаретами на території 
України потрібна активізація дій поліції щодо вуличних торговців сигаретами, які 
зазвичай об’єднані у напівкримінальні мережі. У представників поліції є достатньо 
юридичних можливостей для ліквідації вуличної торгівлі сигаретами, а ефектив-
ним інструментом боротьби є складання протоколів за вуличну торгівлю сигаре-
тами виключно за статтею 156 КУАП. Із зростанням цін на сигарети у найближчі 
роки в Україні привабливість нелегальної торгівлі для правопорушників на вну-
трішньому ринку може підвищитися, тому конче необхідно розпочати рішучу 
боротьбу з нелегальною торгівлею сигаретами на вулицях України й розширити 
спроможність Нацполіції у цьому питанні вже сьогодні. Допомогти в цьому можуть 
представники тих держав, де організовано ефективну протидію нелегальній тор-
гівлі тютюновими виробами, і цю допомогу буде надана після ратифікації Прото-
колу.

Контрабанда українських сигарет в інші країни, як бачимо, набула гігантських 
розмірів. Це джерело фінансування кримінальних та терористичних структур. Це 
значні втрати для економік країн-сусідів, толерування корупції митних органів та 
представників влади, а також низької спроможності силових структур протисто-
яти нелегальній діяльності на кордонах. Це значний удар по іміджу України, осо-
бливо у співпраці з країнами ЄС. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС містить Статтю 352, у якій записано: 
«Сторони розвиватимуть співробітництво і гармонізуватимуть політику щодо про-
тидії та боротьби з шахрайством і контрабандою підакцизних товарів. Це співро-
бітництво, зокрема, включатиме поступове наближення акцизних ставок на тютю-
нові вироби, наскільки це можливо, беручи до уваги обмеження регіонального 
контексту, у тому числі шляхом діалогу на регіональному рівні та відповідно до 
Рамкової конвенції ВООЗ про контроль за тютюновими виробами 2003 року».

Це показує, що головним шляхом для зменшення контрабанди сигарет визна-
ється зростання ставок акцизу в Україні до рівня ЄС, але рівень контрабанди 
також може бути скорочений шляхом реалізації заходів, передбачених Рамковою 
конвенцією ВООЗ (РКБТ) та Протоколом про ліквідацію незаконної торгівлі тютю-
новими виробами. Ратифікація Протоколу, безумовно, сприятиме розбудові та 
зміцненню спроможності України у цьому напрямку.  
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ДОДАТОК 1. 
СТРАТЕГІЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ 
ВИРОБНИЦТВУ ТА ОБІГУ ТЮТЮНОВИХ 
ВИРОБІВ НА ПЕРІОД ДО 2021 РОКУ

Після майже дворічного розгляду проекту Стратегії у сфері протидії незакон-
ному виробництву та обігу тютюнових виробів Кабінет Міністрів України схвалив 
цей документ своїм розпорядженням від 23 серпня 2017 р. № 570-р. Текст пер-
шого проекту документу в 2015 році мав явні ознаки його підготовки виключно 
тютюновими транснаціональними корпораціями. Про це свідчить уривок із доку-
менту, згідно з яким громадські організації, які залучалися до співпраці у напрямку 
протидії незаконній торгівлі тютюновими виробами в Україні, мали бути виключно 
афілійованими із тютюновою індустрією. До того ж текст документу не містив жод-
ного посилання ні на Угоду України про Асоціацію з ЄС, ні на РКБТ ВООЗ, ні на 
Протокол про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами. Окрім того, 
Міністерство охорони здоров’я України ніяким чином не згадувалося серед залу-
чених урядових структур. 

Після звернень громадськості, народних депутатів та МОЗ текст проекту стра-
тегії був значно змінений, та згодом схвалений Урядом. У цьому розділі пропону-
ється повний текст цього документу. 

Загальна частина
Незаконна торгівля тютюновими виробами сприяє поширенню тютюнової епі-

демії, яка є глобальною проблемою із серйозними наслідками для здоров’я насе-
лення, підвищуючи доступність тютюнових виробів та зменшуючи ефективність 
заходів, спрямованих на зменшення споживання цих виробів, що має негативний 
вплив на здоров’я і добробут, зокрема молоді, малозабезпечених та інших вразли-
вих груп населення.

Незаконна торгівля тютюновими виробами (насамперед сигаретами) традиційно 
є одним з найбільш дохідних видів діяльності міжнародних злочинних угруповань. 
У сучасних умовах вона має глобальний транскордонний характер, швидко розви-
вається та пристосовується до нових обставин, використовує дешеві та широкодо-
ступні новітні технології.

Разом з тим незаконна торгівля тютюновими виробами впливає на ефектив-
ність державної митної політики, державної податкової політики, державної полі-
тики у сфері охорони здоров’я; створює умови для розвитку «тіньової» економіки, 
зростання корупції, сприяє криміналізації суспільства внаслідок розвитку незакон-
них мереж розповсюдження продукції; може бути джерелом фінансування орга-
нізованої злочинності та терористичних організацій; становить загрозу для націо-
нальної безпеки та гальмує економічний розвиток держави; має негативний вплив 
на імідж України на міжнародній арені.

Проблема незаконної торгівлі тютюновими виробами є загальносуспільною. 
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Вона є комплексом системно пов’язаних між собою факторів, сукупний негатив-
ний вплив яких відчувається у багатьох сферах суспільного життя. Мова йде не 
лише про кошти, які  недоотримує  державний бюджет внаслідок несплати акциз-
ного та інших податків. Для ліквідації всіх форм незаконної торгівлі сигаретами та 
іншими тютюновими виробами, у тому числі контрабанди, незаконного виробни-
цтва та підробки, необхідні спільні дії.

Цю Стратегію розроблено відповідно до:
Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну 2003 року, ратифікованої 

Законом України від 15 березня 2006 р. № 3534-IV, зокрема статей 5, 6, і 15;
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014  р. №  1678-VII, 
зокрема статей 352, 427 і 428, а також додатка ХLI до Угоди.

Ця Стратегія спрямована на ліквідацію незаконної торгівлі сигаретами та іншими 
тютюновими виробами, їх незаконного виробництва та підробки шляхом:

удосконалення законодавчого регулювання, посилення санкцій за вчинення від-
повідних правопорушень;

координації дій правоохоронних органів та органів, що відповідають за реалі-
зацію державної податкової політики, державної митної політики, державної полі-
тики у сфері охорони здоров’я;

створення системи моніторингу і збору даних про внутрішню та транскордонну 
торгівлю тютюновими виробами, у тому числі незаконну торгівлю, яка повинна 
включати обмін інформацією з митними, податковими та іншими уповноваженими 
органами (у тому числі правоохоронними) іноземних держав, насамперед держав 
– членів Європейського Союзу;

посилення співпраці із закордонними та міжнародними інституціями, об’єднан-
нями громадян, діяльність яких не пов’язана з тютюновою промисловістю;

протидії зусиллям тютюнової промисловості підірвати або послабити 
заходи щодо боротьби із незаконною торгівлею тютюновими виробами.

Мета Стратегії
Метою цієї Стратегії є покращення здоров’я та добробуту населення шляхом 

зменшення обсягів незаконного виробництва та обігу тютюнових виробів в Укра-
їні, їх незаконного переміщення через митний кордон України.

Основні напрями реалізації Стратегії
Основними напрямами реалізації цієї Стратегії є:
нормативно-правове регулювання у сфері протидії незаконному виробництву та 

обігу тютюнових виробів, а саме:
• забезпечення формування податкової політики і у разі доцільності цінової полі-

тики щодо тютюнових виробів, спрямованих на скорочення споживання тютюну;
• усунення прогалин у законодавстві у сфері регулювання відносин, пов’язаних з 

виробництвом та обігом тютюнових виробів, що на даний час надають можливість 
правопорушникам ухилятися від відповідальності;
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• чітке розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за 
вчинення правопорушень у сфері незаконного виробництва та обігу тютюно-
вих виробів, уніфікація понятійного апарату, що використовується у законо-
давстві про кримінальну відповідальність та законодавстві про адміністративні 
правопорушення;

• запровадження кримінальної відповідальності за незаконне переміщення 
тютюнових виробів через митний кордон України;

• посилення відповідальності за правопорушення у сфері незаконного 
виробництва та обігу тютюнових виробів, зокрема суб’єктів господарю-
вання, які отримали ліцензії на роздрібну, оптову торгівлю тютюновими 
виробами або на виробництво тютюнових виробів;

• удосконалення законодавства з метою заборони чи обмеження продажу тютю-
нових виробів, що не обкладаються податками, особам, які здійснюють міжна-
родні поїздки, і/або обмеження обсягів ввезення та вивезення ними цих виробів;

• нормативно-правове вдосконалення процедури знищення конфіскованих 
тютюнових виробів, встановлення процедури знищення конфіскованого облад-
нання для промислового виробництва тютюнових виробів;

• створення законодавчої основи для припинення нелегального обігу тютюно-
вих виробів з використанням поштових і кур’єрських перевезень;

• нормативно-правове забезпечення здійснення контролю за обігом обладнання 
для промислового виробництва тютюнових виробів;

• створення правової основи для запровадження ведення офіційної статистики у 
сфері протидії незаконній торгівлі тютюновими виробами;

• посилення відповідальності працівників органів доходів і зборів, правоохорон-
них органів за сприяння незаконній торгівлі тютюновими виробами;

здійснення контролю за переміщенням тютюнової продукції, сировини та вироб-
ничих матеріалів через митну територію України, а саме:

• посилення контролю за виконанням законодавства щодо імпорту сировини та 
виробничих матеріалів;

• посилення контролю під час залізничних перевезень тютюнової продукції;
• забезпечення здійснення ефективного контролю за переміщенням тютюнової 

продукції у морських портах;
• посилення контролю за переміщенням тютюнової продукції у пунктах пропуску 

через державний кордон;
протидія нелегальному виробництву тютюнових виробів на території України, а 

саме:
• припинення діяльності організованих злочинних угруповань у сфері незакон-

ного обігу тютюнових виробів;
• недопущення потрапляння нелегально виготовлених та ввезених тютюнових 

виробів у місця торгівлі;
• забезпечення належного зберігання тютюнових виробів, обладнання для їх 

виготовлення, вилучених з обігу в рамках кримінальних проваджень, до при-
йняття відповідних судових рішень;

• визначення державної експертної установи, відповідальної за проведення кри-
міналістичних експертиз щодо встановлення автентичності тютюнової продукції та 
ідентифікації обладнання, на якому вона виготовлена;
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організаційні заходи, а саме:
• посилення діяльності правоохоронних органів щодо притягнення до відпові-

дальності осіб, які займаються нелегальної роздрібною торгівлею тютюновими 
виробами на території України;

• активізація обміну інформацією у сфері протидії незаконному виробництву 
та обігу тютюнових виробів між міністерствами, іншими центральними органами 
виконавчої влади;

• створення системи моніторингу обігу тютюнових виробів, яка повинна вклю-
чати моніторинг обсягів переміщення тютюнових виробів між Україною та іншими 
державами, моніторинг обсягів безмитної торгівлі тютюновими виробами, моніто-
ринг досліджень щодо оцінки обсягів незаконної торгівлі тютюновими виробами з 
повним розкриттям інформації щодо методології та замовника дослідження;

• розвиток співробітництва і гармонізація політики з Європейським Союзом щодо 
протидії та боротьби з незаконним переміщенням тютюнових виробів, зокрема 
шляхом поступового наближення рівня ставок акцизного податку на тютюнові 
вироби в Україні до рівня ставок, передбаченого Директивою Ради 2011/64/ЄС 
від 21 червня 2011 р. про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютю-
нових виробів, та активізація відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби 
проти тютюну співпраці центральних органів виконавчої влади, підприємств, уста-
нов та організацій з європейськими та міжнародними організаціями, до компетен-
ції яких належить питання протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових 
виробів (насамперед ВООЗ, Всесвітня митна організація, OLAF,  Europol  та SELEC), 
уповноваженими органами іноземних держав;

• запровадження спільної з Європейським Союзом та іншими державами 
системи відслідковування переміщення тютюнових виробів (створення такої 
системи не може бути делеговано виробникам тютюнових виробів або пов’я-
заним з ними організаціям);

• запровадження та використання разом з державами – членами Європейського 
Союзу новітніх технологій у сфері протидії нелегальній торгівлі тютюновими виро-
бами;

• посилення співробітництва з митними та прикордонними органами іноземних 
держав у сфері боротьби з незаконним переміщенням тютюнових виробів через 
митний кордон України;

• ніціювання, проведення та участь у цільових національних і міжнародних опе-
раціях, спрямованих на протидію нелегальному обігу тютюнових виробів.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії
Джерелами фінансування заходів з реалізації цієї Стратегії є:
• кошти державного бюджету в межах видатків, передбачених для відповідних 

органів державної влади;
• кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.
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Організаційні заходи із забезпечення реалізації 
Стратегії

ДФС та МОЗ є відповідальними за координацію організаційних заходів з реаліза-
ції цієї Стратегії.

З метою забезпечення здійснення заходів з реалізації цієї Стратегії ДФС та МОЗ:
• розробляють за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади 

проект плану заходів з реалізації цієї Стратегії, який затверджується Кабінетом 
Міністрів України;

• у разі потреби організовують та проводять робочі зустрічі за участю представ-
ників державних органів (у тому числі правоохоронних), залучених до реалізації 
цієї Стратегії, та об’єднань громадян, діяльність яких не пов’язана з тютюно-
вою промисловістю, для підготовки та перегляду плану заходів з реалізації цієї 
Стратегії.

ДФС за сприяння інших державних органів (у тому числі правоохоронних) збирає, 
обробляє, узагальнює та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті дані щодо:

• вилучених та/або конфіскованих, а також знищених тютюнових виробів, неза-
конно вироблених в Україні та незаконно ввезених на митну територію України;

• тютюнових виробів, вилучених під час спроби їх незаконного вивезення за 
межі митної території України, а також їх конфіскації та/або знищення;

• вилученого та/або конфіскованого, а також знищеного обладнання, призначе-
ного для незаконного виробництва тютюнових виробів;

• вилучених сировини та виробничих матеріалів, призначених для незаконного 
виробництва тютюнових виробів, а також їх конфіскації та/або знищення;

• вилучених незаконно виготовлених, незаконно одержаних, фальсифікованих 
чи підроблених марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів;

• кількості фізичних та юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за неза-
конну торгівлю тютюновими виробами, та застосовані щодо них заходи з притяг-
нення до відповідальності;

• результатів судового розгляду справ, пов’язаних з незаконною роздрібною та 
оптовою торгівлею тютюновими виробами, вилученням тютюнових виробів, сиро-
вини, виробничих матеріалів та обладнання;

• результатів порівняльного аналізу обсягів зовнішньої торгівлі тютюновими 
виробами України за відповідними даними митних органів інших держав;

• набрання чинності актами законодавства, спрямованими на державне регулю-
вання у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів.

ДФС та МОЗ подають щороку до 1 квітня Кабінетові Міністрів України спільний 
звіт про стан виконання плану заходів з реалізації цієї Стратегії.

Показники результативності
Для щорічного звітування про реалізацію цієї Стратегії застосовуватимуться такі 

показники результативності:
• кількість курців в України за даними щорічного опитування Держстату;
• кількість фізичних та юридичних осіб, на яких накладено штрафи за незаконну 

торгівлю тютюновими виробами;
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• кількість суб’єктів господарювання, яким анульовано ліцензії на роздрібну або 
оптову торгівлю тютюновими виробами у зв’язку з їх незаконною торгівлею;

• кількість вилучених та/або конфіскованих, а також знищених незаконно виро-
блених тютюнових виробів;

• кількість вилучених та/або конфіскованих, а також знищених незаконно ввезе-
них на митну територію України тютюнових виробів;

• кількість тютюнових виробів, вилучених під час спроби їх незаконного виве-
зення за межі митної території України, а також відомості щодо їх конфіскації та/
або знищення;

• обсяги конфіскованих в інших країнах тютюнових виробів, країною походження 
яких є Україна (за даними звітів міжнародних організацій);

• кількість вилученого та/або конфіскованого, а також знищеного обладнання, 
призначеного для незаконного виробництва тютюнових виробів;

• кількість вилучених сировини та виробничих матеріалів, призначених для 
незаконного виробництва тютюнових виробів, а також відомості щодо їх конфіс-
кації та/або знищення;

• кількість вилучених незаконно виготовлених, незаконно одержаних, фальси-
фікованих чи підроблених марок акцизного податку для маркування тютюнових 
виробів.

Очікувані результати
Реалізація цієї Стратегії дасть можливість забезпечити:
• зменшення обсягів нелегального виробництва та обігу тютюнових виробів в 

Україні;
• зменшення обсягів нелегального переміщення тютюнових виробів через мит-

ний кордон України;
• підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнових 

виробів на території України;
• підвищення ефективності розслідування правопорушень у сфері незаконного 

виробництва та обігу тютюнових виробів на території України;
• посилення співпраці у сфері протидії нелегальній торгівлі тютюновими виро-

бами з європейськими та міжнародними організаціями, до компетенції яких нале-
жить питання протидії нелегальному виробництву та обігу тютюнових виробів, 
уповноваженими органами сусідніх держав (насамперед держав – членів Євро-
пейського Союзу);

• поліпшення обміну інформацією у сфері протидії нелегальному виробництву та 
обігу тютюнових виробів між центральними органами виконавчої влади та суб’єк-
тами господарювання, що здійснюють виробництво, оптову та роздрібну торгівлю 
тютюновими виробами, їх асоціаціями;

• підвищення рівня обізнаності суб’єктів господарювання та споживачів щодо 
ознак, за якими можна відрізнити нелегально вироблені тютюнові вироби, залу-
чення громадськості до протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових 
виробів;

• підвищення авторитету України на міжнародній арені.
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ДОДАТОК 2. 
ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ЩОДО НЕЗАКОННОЇ ТОРГІВЛІ ТЮТЮНОВИМИ 
ВИРОБАМИ

У цьому розділі зібрано законодавство України, яке регулює різні аспекти, пов’я-
зані із незаконною торгівлею тютюновими виробами.

Кримінальний кодекс України
Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або 
збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, 
марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів

1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в 
Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно 
виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографіч-
них захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот 
чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів дер-
жавної лотереї – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у 
великому розмірі, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти 
років з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організова-
ною групою чи в особливо великому розмірі, – караються позбавленням волі на 
строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка. Дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у великому 
розмірі, якщо сума підробки у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі – якщо сума підробки у 
чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів грома-
дян.

Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування 
з метою збуту підакцизних товарів

1. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут 
чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, – караються штрафом від 
однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших 
підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням 
обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або вчинене осо-
бою, яка раніше була засуджена за цією статтею, – карається штрафом від трьох 
тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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3. Незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї 
статті, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і 
здоров’я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отру-
єння людей чи інших тяжких наслідків, – карається позбавленням волі на строк від 
п’яти до десяти років.

Кодекс України про адміністративні 
правопорушення

Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкоголь-
ними напоями і тютюновими виробами

Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом ети-
ловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напо-
ями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного 
збору чи з підробленими марками цього збору – тягне за собою накладення 
штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу 
предметів торгівлі.

Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського 
харчування правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, сла-
боалкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля пивом (крім 
безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими 
виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших 
місцях, визначених рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, як 
таких, де роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабо-
алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само тор-
гівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями 
або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а 
також продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв 
або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років, або продаж тютюнових 
виробів в упаковках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно 
(крім сигар), – тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян.

Торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними 
напоями або тютюновими виробами з рук, – тягне за собою накладення штрафу 
від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з кон-
фіскацією предметів торгівлі.

Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку 
протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – 
тягнуть за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.

Стаття 156-2. Порушення встановленого порядку промислової переробки, 
зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкоголь-
них напоїв чи тютюнових виробів
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Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, тран-
спортування або знищення конфіскованих спирту етилового, коньячного та пло-
дового, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів – тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян.

Стаття 164-5. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тю-
тюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка

Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, 
на яких немає належним чином розміщених марок акцизного збору, або з під-
робленими чи фальсифікованими марками акцизного збору посадовими осо-
бами підприємств-виробників, імпортерів і продавців цих товарів – тягне за 
собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюно-
вих виробів.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано стягненню за будь-
яке з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, або вчинені у вели-
ких розмірах, – тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних 
напоїв чи тютюнових виробів.

Незаконне зберігання марок акцизного збору – тягне за собою накладення 
штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян з конфіскацією марок акцизного збору.

Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість алкогольних напоїв або 
тютюнових виробів, яка у сто чи більше разів перевищує неоподатковуваний міні-
мум доходів громадян.

Стаття 168-2. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних 
попереджень споживачів тютюнових виробів

Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень 
споживачів тютюнових виробів – тягне за собою накладення штрафу на посадових 
осіб від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 177-2. Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифі-
кованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів

Виготовлення, придбання або зберігання з метою реалізації фальсифікованих 
алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, а так само виготовлення, придбання 
або зберігання з метою реалізації або використання за призначенням обладнання 
для вироблення фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів – 
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією фальсифікованих алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів та обладнання для їх вироблення.

Реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, а так само 
обладнання для їх вироблення – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до 
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фальсифікованих 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та обладнання для їх вироблення.
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Митний кодекс України

Стаття 373. Обмеження щодо вивезення (пересилання) громадянами за межі 
митної території України окремих товарів

4. Не допускається вивезення за межі митної території України алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів громадянами, які не досягли 18-річного віку.

Стаття 376. Ввезення на митну територію України громадянами алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів

1. Ввезення на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виро-
бів громадянами, які не досягли 18-річного віку, не допускається.

2. Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити алкогольні напої та 
тютюнові вироби на митну територію України в ручній поклажі або супроводжува-
ному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування у таких 
кількостях із розрахунку на одну особу:

1) 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загаль-
ною вагою, що не перевищує 250 грамів;

2) 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22%) 
алкогольних напоїв.

3. Алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їх кількості не звільня-
ються від оподаткування митними платежами, якщо особа, яка ввозить їх на митну 
територію України, була відсутня в Україні менш ніж 24 години.

Стаття 378. Обмеження щодо ввезення громадянами товарів на митну тери-
торію України

1. Пропуск на митну територію України товарів, що класифікуються в 1–242 гру-
пах УКТ ЗЕД та ввозяться громадянами для вільного обігу, в будь-яких обсягах не 
дозволяється.

2. Обмеження, встановлене частиною першою цієї статті, не поширюється на:
1) алкогольні та тютюнові вироби, що ввозяться громадянами в кількостях та у 

способи, зазначені у частині другій статті 376 цього Кодексу;
Глава 66. Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді 

Стаття 457. Переміщення товарів під негласним контролем
1. З метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до 

вчинення контрабанди, а також з метою вилучення товарів, щодо яких є підозра в 
незаконному переміщенні через митний кордон України, переміщення таких това-
рів може здійснюватися під негласним контролем та оперативним наглядом пра-
воохоронних органів.

2. Порядок проведення негласного контролю за переміщенням товарів визна-
чається цим Кодексом і відповідним нормативно-правовим актом центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну подат-
кову і митну політику, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 
України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію дер-
жавної політики у сфері захисту державного кордону, погодженим з Генеральною 
прокуратурою України та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України.
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Закон України «Про державне регулювання 
виробництва й обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів»

Стаття 15-3. Обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкоголь-
них, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів 

Забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалко-
гольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів: 

1) особами, які не досягли 18 років; 
2) особам, які не досягли 18 років; 
3) у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здо-

ров’я, крім ресторанів, що знаходяться на території санаторіїв; 
4) у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють тор-

гівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у від-
повідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій; 

5) у закритих спортивних спорудах; 
6) з торгових автоматів; 
7) на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках); 
8) поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар); 
9) у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;
10) з рук; 
11) у невизначених для цього місцях торгівлі.
Забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові 

вироби.

Стаття 16. Органи контролю за виробництвом і торгівлею спиртом етило-
вим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, 
спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, 
спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими вироба-
ми 

 Контроль за дотриманням норм цього Закону здійснюють органи, які видають 
ліцензії, а також інші органи в межах компетенції, визначеної законами України.

Суб’єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, пода-
ють до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України 
видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги 
виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.

Контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої 
влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на вироб-
ництво або імпорт, експорт спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, 
оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та 
тютюновими виробами. Для здійснення контролю суб’єкт господарювання подає 
зазначеному органу копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.
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Стаття 17. Відповідальність за порушення норм цього Закону 
За порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі спиртом етило-

вим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, 
спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, 
спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами 
посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним 
законодавством. 

До суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів 
у разі: 

• виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового рек-
тифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спир-
ту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюно-
вих виробів без наявності ліцензії – 200 відсотків вартості виробленої продукції 
(за оптово-відпускними цінами), але не менше 85 000 гривень; 

• оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спир-
том етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями та тютюновими 
виробами без наявності ліцензій, – 200 відсотків вартості отриманої партії товару, 
але не менше 17 000 гривень; 

• порушення вимог статті 15–3 цього Закону – 6800 гривень; 
• зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях 

зберігання, не внесених до Єдиного реєстру, – 100 відсотків вартості товару, який 
знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 17 000 гривень; 

• роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максималь-
них роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпор-
терами таких тютюнових виробів, збільшеними на суми акцизного податку з реа-
лізації через роздрібну торговельну мережу тютюнових виробів, – 100 відсотків 
вартості наявних у суб’єкта господарювання тютюнових виробів, але не менше 10 
000 гривень; 

• виробництва, зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих алко-
гольних напоїв чи тютюнових виробів; алкогольних напоїв чи тютюнових виробів 
без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками 
акцизного податку – 200 відсотків вартості товару, але не менше 17 000 гривень; 
{Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 2189-IV (2189-15) 
від 18.11.2004; в редакції Закону № 5503-VI (5503-17 ) від 20.11.2012; із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 1638-VII (1638-18 ) від 12.08.2014 } 

• порушення вимог частини другої статті 15 цього Закону щодо реалізації (пере-
дачі) ферментованої тютюнової сировини лише на експорт або виробникам тютю-
нових виробів – 50 відсотків вартості партії відвантаженого товару; 

• неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовір-
ними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та 
експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої 
влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, – 
у розмірі 17 000 гривень; 

• порушення вимог частини третьої статті 15 цього Закону щодо імпорту на 
митну територію України або придбання паперу цигаркового та фільтрів для 
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виробництва сигарет без ліцензії на право виробництва тютюнових виробів та/
або їх реалізації на митній території України – 100 відсотків вартості партії товару, 
але не менше 15 000 гривень; 

• зберігання та/або використання на митній території України обладнання для 
промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру 
обладнання, – 150 000 гривень.

 Рішення про стягнення штрафів, передбачених частиною другою цієї статті, при-
ймаються органами доходів і зборів та/або органом, який видав ліцензію на право 
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етило-
вим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, 
спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями 
і тютюновими виробами, та іншими органами виконавчої влади у межах їх компе-
тенції, визначеної законами України.

У разі виявлення фактів незаконного імпорту та/або придбання паперу цигар-
кового, фільтрів, зберігання та/або використання обладнання для промислового 
виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання, 
органи доходів і зборів не пізніше трьох робочих днів з дня виявлення таких фак-
тів накладають арешт на такий папір цигарковий, такі фільтри, обладнання і звер-
таються до суду для винесення рішення про їх конфіскацію та знищення. Проце-
дура знищення таких конфіскованих товарів контролюється органом доходів і 
зборів, що здійснив арешт таких товарів.

Закон України «Про заходи щодо попередження 
та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 
шкідливого впливу на здоров’я населення»

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про заходи щодо 
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 
впливу на здоров’я населення.

За порушення норм цього Закону центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням зако-
нодавства про захист прав споживачів, застосовує фінансові санкції до суб’єктів 
господарювання у разі: 

• роздрібної реалізації тютюнових виробів без медичних попереджень спожи-
вачів тютюнових виробів і інформаційного напису про вміст нікотину та смоли в 
диму однієї сигарети (щодо сигарет), – від п’ятдесяти гривень до десяти тисяч гри-
вень; 

• роздрібної реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин 
перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, – від ста гривень до двад-
цяти тисяч гривень; 

• роздрібної реалізації тютюнових виробів з використанням на їх упаковці 
слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів: «з низьким вміс-
том смоли», «легкі», «суперлегкі», «ультралегкі», аналоги таких слів іноземними 
мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш шкідли-
вий для здоров’я, – від п’ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень; 
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• імпорту, оптової реалізації тютюнових виробів на території України без медич-
них попереджень споживачів тютюнових виробів і інформаційного напису про 
вміст нікотину та смоли в диму однієї сигарети (щодо сигарет), – від п’ятисот гри-
вень до десяти тисяч гривень; 

• імпорту, оптової реалізації тютюнових виробів на території України, у яких 
вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, – 
від тисячі гривень до двадцяти тисяч гривень; 

• імпорту, оптової реалізації тютюнових виробів з використанням на їх упаковці 
слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів: «з низьким вміс-
том смоли», «легкі», «суперлегкі», «ультралегкі», аналоги таких слів іноземними 
мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш шкідли-
вий для здоров’я, – від п’ятисот гривень до десяти тисяч гривень; 

• виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів без 
медичних попереджень споживачів тютюнових виробів і інформаційного напису 
про вміст нікотину та смоли в диму однієї сигарети (щодо сигарет), – від двох 
тисяч гривень до двадцяти тисяч гривень; виробництва та введення в обіг на 
території України тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує 
встановлені цим Законом допустимі рівні, – від п’яти тисяч гривень до п’ятдесяти 
тисяч гривень;

• виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів з вико-
ристанням на їх упаковці слів, що містять додаткові характеристики тютюнових 
виробів: «з низьким вмістом смоли», «легкі», «суперлегкі», «ультралегкі», аналоги 
таких слів іноземними мовами, які створюють враження про те, що такий тютю-
новий виріб менш шкідливий для здоров’я, – від двох тисяч гривень до двадцяти 
тисяч гривень.

Накладення фінансових санкцій не звільняє осіб, винних у порушенні цього 
Закону, від дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної 
відповідальності, встановленої законами України.
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