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Інформація з цього звіту становить складову частину Глобального індексу втручання
тютюнової індустрії, глобального дослідження щодо того, як політика охорони громадського
здоров’я захищена від руйнівних зусиль тютюнової промисловості, та як уряди різних
держав протидіють такому впливу. Індекс втручання тютюнової промисловості був вперше
запроваджений Альянсом Південно-Східної Азії з боротьби проти тютюну (South-East Asia
Tobacco Control Alliance) як регіональний звіт за підтримки проєкту «Зупинимо тютюнові
організації та вироби» Благодійного Фонду Блумберга та є частиною глобальної публікації
Всесвітнього центру ефективного управління контролем над тютюном (Global Centre for Good
Governance in Tobacco Control) у Школі глобальних досліджень Університету Таммасат.
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ВСТУП ТА РЕЗЮМЕ
Станом на 2017 рік 8,2 млн дорослих українців вживали тютюнові вироби — серед них 39,7%
чоловіків та 8,9% жінок (згідно з дослідженням GATS 2017). Щороку близько 85 тис. людей1 в
Україні помирають через захворювання, пов’язані з тютюном (прогноз від 2010 р.).
Україна досягла значного прогресу у здійсненні заходів боротьби з тютюном відповідно
до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ). За даними щорічних
опитувань Державної служби статистики, поширеність щоденного куріння серед населення
віком від 12 років зменшилася з 19,3% у 2016 році до 16,8% у 2019 році. До того ж, за даними
урядових відомств, продаж сигарет в Україні зменшився з 78 мільярдів штук у 2016 році до
45 мільярдів штук у 2019 році.
Однак заходи з боротьби з тютюном слід посилювати надалі, адже тютюнові компанії
знаходять нові й нові способи просування своєї продукції. Втручання тютюнової індустрії —
це проблема, яка перешкоджає прогресу посилення політики охорони здоров’я населення.
Керівні принципи статті 5.3 Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну передбачають
чіткі кроки, які уряд може здійснити для захисту здоров’я своїх громадян.
Чотири транснаціональні тютюнові компанії в Україні — Philip Morris International, Japan
Tobacco International, Imperial Tobacco та British American Tobacco (ВАТ) — контролюють понад
90% ринку. У 2019 році Антимонопольний комітет України оштрафував ці компанії, а також
компанію-дистриб’ютора «Тедіс Україна» на 6,5 млрд грн за узгоджені антиконкурентні дії.2
Перед вами другий звіт України щодо Індексу втручання тютюнової промисловості, який
оцінює, як влада реагує на виклики, поставлені тютюновою індустрією, при втіленні Керівних
принципів Статті 5.3 РКБТ ВООЗ.3
У даному звіті як інструмент оцінки використовується методологія, розроблена Альянсом
Південно-Східної Азії з боротьби проти тютюну (SEATCA).4 Експерти збирали інформацію
відповідно до 20 питань, розділених на сім категорій. Інформацію отримували із
загальнодоступних джерел, включаючи урядові веб-сайти, звіти, опубліковані в засобах
масової інформації, а також звіти та веб-сайти тютюнових компаній. Кожен випадок
втручання тютюнової промисловості оцінювався за шкалою від 0 до 5 — що менший бал, то
краще дотримання Статті 5.3 РКБТ ВООЗ.
На основі виявлених випадків втручання у 2018–2019 рр. Україна отримала 68 балів та
посіла 27 місце, а найгірший показник у Японії, яка зайняла 34 місце (всього 57 країн взяли
участь у дослідженні). Втручання тютюнової промисловості посилилося, адже Україна
отримала вищий бал у порівнянні з минулорічним звітом, який охоплював 2017–2018
рр., коли результатом був 61 бал. У даному звіті за 2018–2019 рр. виявлено, що прогрес у
протидії втручанню тютюнової промисловості був незначним, і все ще існує багато способів,
як тютюнова індустрія може втручатися у затримку чи блокування заходів з впровадження
та посилення контролю над тютюном. (Діаграма 1)

1 Пето Р., Лопез А., Пан Г.. Смертність від куріння в розвинених країнах у 1950–2000 рр.: Оксфордський університет; 2015.
2 https://tobaccoreporter.com/2019/10/14/fine-challenged/
3 Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну. Керівні принципи Статті 5.3 РКБТ ВООЗ, Женева, 2008, [decision
FCTC/COP3(7)] http://www.who.int/fctc/treaty_instruments/Guidelines_Article_5_3_English.pdf?ua=1
4 Ассунта M., Доротео, E. SEATCA Індекс втручання тютюнової індустрії: інструмент для вимірювання імплементації
Статті 5.3 Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну. Квітень 2015 року. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/
early/2015/04/23/tobaccocontrol-2014-051934

Діаграма 1. Рейтинг країн за індексом
втручання тютюнової індустрії
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1. РІВЕНЬ УЧАСТІ ТЮТЮНОВОЇ ІНДУСТРІЇ У ФОРМУВАННІ
ПОЛІТИКИ
Закон України No 2899 «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» визначає пріоритет
політики охорони здоров’я над фінансовими, податковими та корпоративними інтересами
суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з тютюновою промисловістю. Закон
передбачає участь осіб та об’єднань громадян, діяльність яких не пов’язана з тютюновою
промисловістю, у заходах щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів
та їх шкідливого впливу на здоров’я населення. Однак ця норма залишається значною мірою
декларативним та не застосовується ефективно.
У 2018–2019 рр. при розробці політик представники тютюнової індустрії здійснювали вплив
на депутатів, передусім членів Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної
політики, з метою формування політик, вигідних для тютюнових компаній та як суперечать
інтересам громадського здоров’я. Наприклад, робочою групою, в якій також брали участь
депутати і представники тютюнової індустрії, було розроблено проєкт закону «Про внесення
змін до статті 221 Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування
тютюнових виробів» (запровадження мінімальних роздрібних цін). Цей законопроєкт не було
прийнято.
Представники компанії «Juul», яка виробляє та здійснює продаж електронних сигарет,
намагалися впливати на процес розробки політики, пов’язаної з неціновими заходами
щодо регулювання електронних сигарет, проте їм це не вдалося. «Філіп Морріс Україна»,
«Бритіш Американ Тобакко Україна» та «Імперіал Тобакко Україна» виступали проти
прийняття законопроєкту №1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей
у податковому законодавстві» про гармонізацію податків на стіки для тютюнових виробів
електричного нагрівання з податками, які застосовуються на звичайні сигарети. Компанія
«Філіп Морріс Україна» погрожувала, що покине ринок, якщо парламент збільшить податки
на стіки для ТВЕНів. Крім того, компанії «Juul», «Філіп Морріс Україна», «Бритіш Американ
Тобакко Україна» залучали лідерів думок для просування пристроїв для куріння серед дітей
та молоді в соціальних мережах, передусім в Instagram.

2. ДІЯЛЬНІСТЬ ТЮТЮНОВОЇ ІНДУСТРІЇ ПІД ПРИКРИТТЯМ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
Компанії «Філіп Морріс Україна» та «Імперіал Тобакко Україна» надавали фінансування
регіональним та місцевим органам влади для розвитку місцевих громад, там де розташовані
тютюнові фабрики. Також «Філіп Морріс Інтернешнл» продовжує щороку надавати гранти
українським громадським організаціям, які, зокрема, займаються впливом на розробку
політики у сфері боротьби з нелегальним обігом тютюну. Така діяльність заборонена
законодавством України, але контролюючі органи не застосовують штрафні санкції.

3. ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ТЮТЮНОВОЇ ІНДУСТРІЇ
У 2018–2019 роках групи впливу тютюнової промисловості зосереджували увагу на
відтермінуванні та блокуванні прийняття проєктів законів №2820 «Про внесення змін до
деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну»
та №4030a «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту
громадського здоров’я від шкідливого впливу тютюнового диму)». Результатом впливу
тютюнової індустрії, її лобістів, які відстоювали інтереси тютюнових компаній, стало те, що
ВРУ відхилила проєкт закону №4030a (157 депутатів проголосували за прийняття закону
в першому читанні, натомість потрібно 226 голосів народних депутатів). А проєкт закону
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№2820 з моменту його реєстрації у 2015 році навіть не був розглянутий у першому читанні
депутатами ВРУ VIII скликання, через блокування цього закону тютюновою індустрією.

4. ФОРМИ «НЕОБОВ’ЯЗКОВОЇ, НАВ’ЯЗЛИВОЇ» ВЗАЄМОДІЇ
З 2016 року представники тютюнових компаній, що виробляють тютюнові вироби, та
представники асоціації виробників тютюнових виробів беруть участь у процедурі знищення
нелегальних тютюнових виробів у разі виявлення. У 2018 році Державна фіскальна служба
України підписала5 Меморандум про взаєморозуміння з Українською асоціацією виробників
тютюнових виробів (ця асоціація об’єднує компанії «Філіп Морріс Україна», «Бритіш Американ
Тобакко Україна», «Джей Ті Інтернешнл Україна» та «Імперіал Тобакко Україна»). Згідно з
цим Меморандумом, Уряд приймає технічну підтримку з боку тютюнової промисловості
у боротьбі з незаконною торгівлею та незаконним переміщенням тютюнових виробів та
обладнання.
Практика «необов’язкової взаємодії» між органами державної влади та представниками
тютюнової галузі була виявлена у 2019 році. 12 грудня 2019 року тютюнова індустрія та
Уряд уклали Меморандум про наміри,6 який було підписано міністром розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства та представниками «Філіп Морріс Україна», «Бритіш
Американ Тобакко Україна», «Джей Ті Інтернешнл Україна» та «Імперіал Тобакко Україна».
Текст Меморандуму є доволі декларативним, але тютюнова промисловість може його
використовувати для захисту своїх комерційних інтересів. Робоча група між представниками
Уряду і тютюновими компаніями з питань імплементації Меморандуму була створена
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

5. ПРОЗОРІСТЬ
Керівні принципи Статті 5.3 РКБТ ВООЗ рекомендують дотримуватися принципів прозорості,
щоб інформація про комунікацію та зустрічі між представниками органів державної влади
тютюновою індустрією, публікувалася на офіційних сайтах органів влади. Законодавство
України не вимагає від Уряду оприлюднювати інформацію про зустрічі/взаємодію з
тютюновою промисловістю, натомість РКБТ ВООЗ передбачає вимогу щодо оприлюднення
інформації. В Україні представники тютюнової індустрії зустрічаються з політиками,
депутатами, урядовцями, проте відомості про ці зустрічі зазвичай не розголошуються.

6. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
Закон України №2899 «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» забороняє будь-які форми
фінансової чи іншої підтримки з боку тютюнової промисловості заходів, діяльності, людей
або груп, включно з політичними партіями чи політиками, спортсменами чи спортивними
колективами, артистами чи колективами артистів, а також освітніми закладами будь-якої
форми власності. Однак тютюнові компанії порушують закон і надають благодійні фінансові
внески неприбутковим організаціям, аналітичним центрам, благодійним фондам, які, у свою
чергу, мають вплив на політиків та представників державних органів.
Одним із прикладів потенційного конфлікту інтересів є кейс, коли колишній заступник голови
Генеральної прокуратури, почав працювати заступником директора аналітичного центру
Українського інституту майбутнього, де очолив програму «боротьби із контрабандою», яка
підтримується за рахунок грантів «Філіп Морріс Інтернешнл».
5 «Державна фіскальна служба України підписала Меморандум про взаєморозуміння з Українською асоціацією
виробників тютюнових виробів «Укртютюн». 2018. http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/331434.html
6 «Уряд та тютюнова індустрія уклали Меморандум про наміри для забезпечення стабільності на ринку тютюнових
виробів та підтримки конкурентного середовища для всіх його учасників». Інтерфакс Україна; 2019. https://en.interfax.com.
ua/news/economic/629788.html
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7. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ
У 2018 році Уряд спільно з Європейським Бюро ВООЗ провів тренінг для представників
державних органів з метою підвищення обізнаності щодо захисту політики охорони
здоров’я від втручання тютюнової промисловості відповідно до Статті 5.3 РКБТ ВООЗ.
Тютюнова індустрія зобов’язана надавати інформацію щодо своєї діяльності, проте вона
не звітує про витрати маркетинг тютюнових виробів, як-от заохочення для роздрібних
торговців, промоутерів, маркетингові витрати на викладки/стенди тютюнових виробів
у місцях продажу. Компанії «Філіп Морріс Україна» та «Бритіш Американ Тобакко Україна»
не повідомляють про свої витрати на рекламу, спонсорство, стимулювання продажів
тютюнових виробів для нагрівання у соціальних медіа, оплачувані матеріали й контент,
опублікований лідерами думок, а також на спонсорство заходів, що сприяють та
стимулюють продаж IQOS та Glo. Також тютюнова індустрія не звітує про витрати на
лобіювання, оскільки це питання не врегульовано законодавством.
Є необхідність у розробці та впровадженні кодексу поведінки для регулювання взаємодії
посадових осіб з представниками тютюнової промисловості. Така взаємодія може
відбуватися лише в тих випадках, коли це необхідно та за умов дотримання принципів
відкритості й прозорості.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Заборонити діяльність тютюнової промисловості у напрямку втручання та
перешкоджання формуванню та реалізації політики у сфері охорони здоров’я, відповідно
до рекомендацій РКБТ ВООЗ, зокрема спонсорство тютюнової промисловості, що
відбувається під прикриттям соціальної відповідальності бізнесу.
2. Запровадити прозору процедуру взаємодії представників органів державної влади
з тютюновою індустрією, у випадках, коли це необхідно, яка передбачає публікації
документації щодо взаємодії з тютюновими компаніями.
3. Усунути будь-які економічні привілеї для тютюнової індустрії, наприклад, безмитні
сигарети для іноземних туристів.
4. Запровадити вимоги щодо звітування тютюнової промисловості про витрати на
маркетинг та лобіювання.
5. Прийняти Кодекс поведінки для посадових осіб при взаємодії з тютюновою індустрією.
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РЕЗУЛЬТАТИ
ІНДИКАТОР 1: РІВЕНЬ УЧАСТІ ТЮТЮНОВОЇ ІНДУСТРІЇ В
РОЗРОБЦІ ПОЛІТИКИ.
1. Уряд7 приймає, підтримує або схвалює будь-яку пропозицію про допомогу від чи у
співпраці з тютюновою індустрією8 у питаннях визначення або здійснення політики охорони
здоров’я стосовно контролю над тютюном9 (Рекомендація 3.1 Керівних принципів статті 5.3
РКБТ ВООЗ) — 3 бали
Закон України №2899 «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» визначає пріоритет
політики охорони здоров’я над фінансовими, податковими та корпоративними інтересами
суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з тютюновою промисловістю. Закон
передбачає участь осіб та об’єднань громадян, діяльність яких не пов’язана з тютюновою
промисловістю, у заходах щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів
та їх шкідливого впливу на здоров’я населення. Однак цей стандарт залишається значною
мірою декларативним та не застосовується ефективно, оскільки органи державної влади
не роблять жодних конкретних дій для підвищення обізнаності щодо втручання тютюнової
індустрії в державну політику.
6 лютого 2019 року Уряд у співпраці з тютюновою індустрією розробляв план дій на 2019–
2020 роки щодо реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків.10
Українська асоціація виробників тютюнових виробів висловлювала підтримку розробленого
плану. Проте участь тютюнової індустрії у розробці державних політик і нормативно правових
актів суперечить РКБТ ВООЗ та Закону України №2899 «Про заходи щодо попередження та
зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».
У 2019 році представники компанії «Juul» надіслали лист Міністерству охорони здоров’я
України стосовно проєкту закону щодо регулювання електронних сигарет. Нагадаємо,
Міністерство повинно реалізовувати політику, яка вже прийнята в країнах ЄС у 2016 році та є
обов’язковою для України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.
Представники компанії «Juul» попросили Міністерство не забороняти 5% нікотинові
е-сигарети «Juul», стверджуючи, що «немає наукових підстав для встановлення такого
низького вмісту нікотину». Також «Juul» стверджували, що електронні сигарети не
призводять до раку та серцевих захворювань, та оскаржували заборону на ароматизовані
рідини для е-сигарет. МОЗ не врахувало позицію «Juul» під час фіналізації та затвердження
проєкту закону.11 Проте законопроєкт МОЗ було відкликано через відставку Уряду.
Далі компанія «Juul» надіслала лист до Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я
нації, медичної допомоги та медичного страхування, в якому заявила про бажання брати
активну участь в обговоренні законопроєкту № 2813, який, серед інших положень, також
7 Термін «уряд» позначає державні органи та державних службовців незалежно від того, у межах яких повноважень
вони діють.
8 Термін «тютюнова індустрія» включає також тих, хто представляє її інтереси або працює на сприяння таким інтересам,
зокрема тютюнові компанії, групи впливу, тютюнові лобісти.
9 «Пропозиція допомоги» може включати розробку законодавства, технічні внески, рекомендації, закордонні навчальні
тури.
10 Про затвердження плану заходів на 2019–2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на
період до 2020 року. Верховна Рада України, 2019. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-р
11 Анна Миронюк, Медлен Девіс, Метью Чепмен, Яна Касперчевич, Бен Стоктон. Виробник електронних сигарет Juul
викритий у спробах вплинути на законодавство в Україні. https://www.kyivpost.com/world/investigation-controversial-juulvape-exposed-in-attempts-to-influence-lawmakers-in-ukraine-and-around-the-world.html
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пропонує регулювати електронні сигарети». Компанія «Juul» просила комітет залучити свого
представника до «надання консультацій» для законодавців. Комітет Верховної Ради України
з питань здоров’я нації, медичної допомоги не залучив представника «Juul» до роботи над
про законопроєктом №2813 «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони
здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну».12
2. Уряд приймає, підтримує або схвалює політику чи законодавство, що були розроблені
тютюновою промисловістю або у співпраці з нею. (Рекомендація 3.4 Керівних принципів Статті
5.3. РКБТ ВООЗ) — 4 бали
Лобі тютюнової промисловості в парламенті фактично заблокувало посилення
антитютюнового законодавства (окрім підвищення акцизів на тютюн) у 2018–2019 роках, до
розпуску Верховної Ради VIII скликання у травні 2019 року. З іншого боку, депутати – тютюнові
лобісти були не здатні, або не зацікавлені у прийнятті слабшої версії законопроєктів щодо
контролю над тютюном, які, ймовірно, були розроблені за участі тютюнової промисловості.
Робочою групою, в якій також брали участь представники тютюнової індустрії, було
розроблено проєкт закону «Про внесення змін до статті 221 Податкового кодексу України
щодо особливостей оподаткування тютюнових виробів» (запровадження мінімальних
роздрібних цін). За словами представника «Імперіал Тобакко Україна», даний законопроєкт
був розроблений тютюновою індустрією, а Міністерство фінансів лиш прийняло цю політичну
пропозицію та зареєструвало законопроєкт. Його впровадження лобіювали «Філіп Морріс
Україна», «Бритіш Американ Тобакко Україна», «Джей Ті Інтернешнл Україна», які займаються
виробництвом більш дорогих марок сигарет. «Імперіал Тобакко Україна» та Львівська
тютюнова фабрика, у свою чергу, виступили проти законопроєкту, оскільки вони виробляють
дешевші сигаретні марки, і дана зміна до законодавства зменшила б їх прибуток. Врештірешт цей проєкт закону не було прийнято.13
Законопроєкт про ратифікацію Протоколу про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими
виробами не затверджено. Хоча Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону про
ратифікацію Протоколу ще 1 березня 2017 року, тогочасна Адміністрація Президента двічі
повертала законопроєкт на доопрацювання. Після обрання нового Президента у травні
2019 року Офіс Президента також повернув законопроєкт «на доопрацювання» із позицією
розробити та внести увесь комплекс змін до законодавства паралельно із ратифікацією
Протоколу. Такий підхід є вибірковим, адже практика ратифікації міжнародних договорів в
Україні свідчить про розділення двох законодавчих процесів: ратифікація міжнародного
договору та подальші зміни законодавства, якщо це потрібно. Відповідно, цей законопроект
так і не був надісланий на реєстрацію до парламенту від імені Президента, через що Україна
досі не ратифікувала Протокол про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами.
Протокол також застерігає не співпрацювати з тютюновою індустрією при вирішенні питань
контрабанди тютюну.
3. Уряд дозволяє/запрошує представників тютюнової промисловості брати участь у роботі
міжвідомчої урядової/багатогалузевої/дорадчої групи, яка встановлює політику щодо охорони
здоров’я. (Рекомендація 4.8 Керівних принципів Статті 5.3. РКБТ ВООЗ) — 5

балів

Стаття 4 Закону №2899 «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення» включає такі положення:
12 Анна Миронюк, Медлен Девіс, Метью Чепмен, Яна Касперчевич, Бен Стоктон. Виробник електронних сигарет Juul
викритий у спробах вплинути на законодавство в Україні. https://www.kyivpost.com/world/investigation-controversial-juulvape-exposed-in-attempts-to-influence-lawmakers-in-ukraine-and-around-the-world.html
13 «Тютюновий законопроект №9188 лобіюється виробниками дорогих сигарет». Zahid.net, 2018. https://zaxid.net/
tyutyunoviy_zakonoproekt_9188_lobiyuyetsya_virobnikami_dorogih_sigaret_n1468053
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про участь фізичних осіб, об’єднань громадян, діяльність яких не пов’язана з тютюновою
індустрією, у заходах щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та
їхнього шкідливого впливу на здоров’я населення;
про пріоритетність політики у сфері охорони здоров’я у порівнянні з фінансовими,
податковими та корпоративними інтересами суб’єктів господарювання, діяльність яких
пов’язана з тютюновою індустрією.

Однак стаття 4 Закону не передбачає жодного механізму примусового виконання чи штрафів
за порушення цих норм закону, тому вона не застосовується належним чином.
У 2018 році Міністерство фінансів України сформувало робочу групу з розробки проєкту
закону «Про внесення змін до статті 221 Податкового кодексу України щодо особливостей
оподаткування тютюнових виробів» (запровадження мінімальних роздрібних цін). До цієї
робочої групи були включені представники тютюнової промисловості. Цей проєкт закону не
був прийнятий ВРУ VIII скликання.
У 2018–2019 роках Українська асоціація виробників тютюнових виробів «Укртютюн» входила
до складу громадських рад, створених Міністерством фінансів, Міністерством економічного
розвитку і торгівлі, Державною фіскальною службою, Міністерством аграрної політики,
Державною регуляторною службою, Комітетом з питань фінансів, податкової та митної
політики, Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України.14
4. Уряд висуває або допускає представників тютюнової індустрії (включно з державними
компаніями) до складу делегації до Конференції сторін або інших допоміжних органів або
приймає їх спонсорство для делегатів. (Рекомендації 4.9 та 8.3 Керівних принципів Статті 5.3.
РКБТ ВООЗ) — 1 бал
Уряд не висував і не допускав представників тютюнової промисловості до складу делегації
до Конференції сторін РКБТ ВООЗ або інших допоміжних органів.

ІНДИКАТОР 2: ДІЯЛЬНІСТЬ ТЮТЮНОВОЇ ІНДУСТРІЇ ПІД
ПРИКРИТТЯМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ.
5. А. Урядові установи або їх посадові особи схвалюють, підтримують, формують партнерські
стосунки або беруть участь у так званих заходах соціально відповідального бізнесу,
організованих тютюновою індустрією. (Рекомендація 6.2 Керівних принципів Статті 5.3. РКБТ
ВООЗ)
B. Уряд (його агенції) отримують внески (у формі технічної допомоги) від тютюнової індустрії
(включно з так званими внесками в рамках корпоративної соціальної відповідальності
бізнесу) — 3 бали
У 2018 році голова Харківської обласної ради зустрілася з директором «Філіп Морріс
Україна» та висловила подяку «за підтримку соціальних проєктів» тютюновою компанією, а
також обговорила інші соціальні проєкти в регіоні, які потребують підтримки. Крім того, вона
запропонувала «Філіп Морріс Україна» розширити свої ініціативи у сфері «корпоративної
соціальної відповідальності» та розглянути можливість участі у проєктах підтримки
культурної спадщини регіону, зокрема палацово-паркового комплексу «Шарівка» та
Краснокутського дендропарк.15
14 Лист від Міністерства фінансів щодо робочої групи. https://dostup.pravda.com.ua/request/38526/response/84584/
attach/3/tmpB648.tiff.tif
15 «Голова Харківської обласної державної адміністрації обговорив реалізацію соціальних проектів у регіоні з
керівництвом компанії «Філіп Морріс Україна». Харківська обласна державна адміністрація; 2018 рік. https://kharkivoda.
gov.ua/news/91116
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У 2018 році перший заступник голови Харківської обласної ради Віктор Коваленко зустрівся
з генеральним директором «Філіп Морріс Україна» Мікалісом Александракісом. Під час
зустрічі компанія була запрошена до участі в соціальних проєктах щодо збереження
культурної спадщини, відновлення медичних закладів регіону. Генеральний директор
підкреслив, що «Філіп Морріс Україна» є соціально відповідальною компанією: «У кожній
країні, де ми працюємо, ми намагаємось брати участь у соціальних проєктах. У нас є три
сфери, в яких ми можемо взаємодіяти і в рамках яких ми співпрацюємо з державними
та місцевими органами влади. Це питання гендерної рівності, допомоги у природних
катаклізмах та доступної освіти». Вони домовилися про подальший розвиток співпраці у
реалізації соціальних проєктів у гендерній сфері та впровадженні інклюзивної освіти.16
«Імперіал Тобакко Україна» впроваджувала соціальні проєкти, працюючи протягом декількох
років з благодійним фондом «Кран» та надаючи у співпраці з ним фінансову допомогу
учасникам АТО, яким була потрібна спеціалізована нейрореабілітація після травм головного
мозку та хребта. «Імперіал Тобакко Україна» також співпрацювала з громадою Голосіївського
району Києва, де знаходиться їх фабрика, — вони відновили переїзд на перехресті біля
заводу.1718

ІНДИКАТОР 3: ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ТЮТЮНОВОЇ ІНДУСТРІЇ.
6. Уряд задовольняє запити тютюнової індустрії на встановлення більш тривалого терміну для
набуття чинності проєктів законів про боротьбу з тютюном (наприклад, 180 днів є звичайним
терміном для впровадження нових медичних попереджень на упаковках тютюнових виробів,
натомість встановлюється строк у 12 міс, або навіть довше). (Рекомендація 7.1 Статті 5.3.
РКБТ ВООЗ) — 3 бали
У 2018–2019 роках групи впливу тютюнової промисловості зосереджували увагу на
відтермінуванні та блокуванні прийняття проєктів законів №2820 та №4030a щодо контролю
над тютюновими виробами. Результатом впливу тютюнової індустрії, її лобістів та груп
впливу стало те, що ВРУ відхилила проєкт закону №4030a (157 депутатів проголосували за
прийняття закону в першому читанні, натомість потрібно 226 голосів народних депутатів).
А проєкт закону №2820 навіть не був розглянутий у першому читанні депутатами ВРУ VIII
скликання, оскільки законопроєкт так і не було включено до порядку денного ВРУ.
Асоціація міст України та Національна організація роздрібної торгівлі надіслали Уряду
листи з проханням не підтримувати розгляд антитютюнового законопроєкту №4030a та
оприлюднили кілька заяв у ЗМІ з критикою законопроєкту.19
В Україні поки ставки акцизів на новітні тютюнові вироби — стіки для електричного
нагрівання — оподатковуються за ставкою, яка є в 3,5 раза меншою, ніж на традиційні
сигарети. Натомість з січня 2021 року набуде чинності норма закону, яка прирівнює
оподаткування тютюнових стіків до традиційних сигарет. Ця норма податкового
законодавства не задовольнила генерального директора «Філіп Морріс Україна» Міхаліса
Александракіса. 25 листопада 2019 року він з’явився на зустрічі між українськими
законодавцями та представниками тютюнових компаній у Києві. Згідно із записом
закритої зустрічі, Александракіс агресивно підтримував IQOS та наголошував, що він «менш
16 «Віктор Коваленко зустрівся з керівником компанії «Філіп Морріс Україна». Харківська обласна рада; 2019 р. http://
oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/18881-viktor-kovalenko-zustrivsya-iz-ochilnikom-kompaniji-filip-morris-ukrajina
17 «Соціальне партнерство з Імперіал Тобакко: новий етап». Благодійний Фонд «КРАН»; 2019 р. https://www.kran.fund/
sotsial-ne-partnerstvo-z-imperial-tobakko-novyy-etap.html
18 Інтерв’ю директора «Імперіал Тобакко» в Україні Растіслав Чернак агентству «Інтерфакс Україна». Імперіал Тобакко
Україна, 2020. http://imperial-tobacco.com.ua/press/news/interv_yu_direktora_kompanii_rastislava_chernaka_agentstvu_
interfaks_ukraina/
19 «НОРТ зробив заяву щодо законопроекту 4030а». НОРТ; 2018. https://platforma-msb.org/gs-nort-zrobyv-zayavu-shhodozakonoproektu-4030a/ , https://platforma-msb.org/zvernennya-gs-nort-do-narodnyh-deputativ-ukrayiny-shhodo-zakonoproektiv4030a-ta-4030a-1
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шкідливий, ніж сигарети. А люди, які переходять на IQOS, перестають курити». Александракіс
стверджував, що після підвищення податку користувачі IQOS повернуться до традиційних
сигарет, що, за його словами, означає «знищення IQOS». Також він звинуватив українську
владу, заявивши, що вона не може внести зміни до законодавства після того, як «Філіп
Морріс Україна» інвестувала 120 мільйонів доларів у продаж, маркетинг IQOS в Україні,
оскільки це «несправедливо».20
У 2018 році Міністерство фінансів у зв’язку з інфляцією запропонувало додаткове
підвищення на 9% специфічних акцизних ставок на тютюнові вироби (підвищення на 20% з
січня 2019 року на той час вже було прийняте парламентом), яке мало бути запроваджене
з січня 2019 року. Однак, як компроміс із тютюновою індустрією, збільшення акцизів на 9%
було перенесено на липень 2019 року.
7. Уряд надає привілеї, заохочення, виключення або пільги тютюновій індустрії (Рекомендація
7.3 Керівних принципів Статті 5.3. РКБТ ВООЗ) — 2 бали
Відповідно до статті 10 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» забороняється
підтримувати виробництво (імпорт) тютюну та тютюнових виробів для реалізації на митній
території України у формі державного фінансування, надання за рахунок коштів Державного
бюджету України та місцевих бюджетів відповідним суб’єктам господарювання фінансової
допомоги.
Іноземним туристам дозволяється ввозити до Києва безмитно 200 сигарет, або 50 сигар, або
250 грамів тютюнових виробів.

ІНДИКАТОР 4: ФОРМИ «НЕОБОВ‘ЯЗКОВОЇ, НАВ’ЯЗЛИВОЇ»
ВЗАЄМОДІЇ.
8. Урядові високопосадовці (як-от Президент/Прем’єр-міністр чи міністр21) зустрічаються/
підтримують стосунки з тютюновими компаніями, такі як відвідування соціальних заходів та
інших подій, спонсорованих або організованих тютюновими компаніями, або тих, що сприяють
їхнім інтересам. (Рекомендація 2.1 Статті 5.3. РКБТ ВООЗ) — 4 бали
У жовтні 2019 року проєкт закону № 1049 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» був прийнятий парламентом. Він
містив положення, які суттєво збільшували торгову націнку на роздрібні сигарети. Тютюнова
індустрія виступила проти цього законопроєкту і тимчасово припинила виробництво сигарет
на деяких фабриках, а також зменшила розмір акцизних платежів та погрожувала закрити
фабрики сигарет в Україні.22 Після цих подій і «Філіп Морріс Україна», і «Бритіш Американ
Тобакко Україна» зуміли провести окремі офіційні зустрічі з Прем’єр-міністром України
Олексієм Гончаруком.
Незабаром український Прем’єр-міністр заявив, що Кабінет Міністрів України та великі
тютюнові компанії знайшли рішення щодо так званих «тютюнових поправок» у законі,
що запроваджували єдиний рахунок для сплати податків і зборів. «Філіп Морріс Україна»
також мала окремі зустрічі з Прем’єр-міністром. Представники тютюнової індустрії провели
офіційну зустріч з Президентом України 7 листопада 2019 року, після якої «Бритіш Американ
20 «Ми можемо перемістити офіс кластерного центру з України в разі безпідставного тиску на наші інвестиції —
гендиректор «Філіп Морріс Україна». Інтерфакс Україна; 2019 р. https://interfax.com.ua/news/interview/628545.html
21 Включно з безпосередніми членами сімей високопосадовців.
22 «Ми можемо перемістити офіс кластерного центру з України в разі безпідставного тиску на наші інвестиції —
гендиректор «Філіп Морріс Україна». Інтерфакс Україна; 2019 р. https://en.interfax.com.ua/news/interview/628597.html
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Тобакко Україна» заявили, що вони «почули слова підтримки та запевнення щодо швидкого
вирішення проблеми, яка завдала шкоди індустрії».23 24 25
Президент України Володимир Зеленський пояснив цю зустріч тим, що тютюнові компанії є
одними з найбільших платників податків у країні. «Зростання інвестицій в економіку України є
дуже важливим, оскільки це збільшує кількість робочих місць та податкових надходжень», —
заявив Зеленський в інтерв’ю.26
9. Уряд приймає допомогу/пропозиції допомоги з боку представників тютюнової індустрії
у здійсненні заходів з виконання чинного законодавства, таких як проведення рейдів щодо
контрабанди тютюнових виробів, або виконання закону про заборону куріння в громадських
місцях, або заборони продажу тютюнових виробів неповнолітнім (включно з грошовим
внеском за ці види діяльності). (Рекомендація 4.3 Керівних принципів Статті 5.3. РКБТ
ВООЗ) — 5 балів
Згідно з законодавством України, починаючи з 2016 року, представники тютюнових компаній,
що виробляють тютюнові вироби, та представники асоціації виробників тютюнових виробів
беруть участь у процесі знищення незаконних тютюнових виробів. Державна фіскальна
служба та інші уповноважені органи разом з представниками тютюнових компаній
забезпечують знищення (спалення) незаконних та підроблених тютюнових виробів.
Той факт, що у 2018 році Державна фіскальна служба підписала Меморандум про співпрацю
з Українською асоціацією виробників тютюнових виробів «Укртютюн» (об’єднує компанії
«PMI», «B.A.T», «JTI» та «Imperial Tobacco»), свідчить про те, що Уряд приймає підтримку з боку
тютюнової промисловості для протидії нелегальній торгівлі та незаконному переміщенню
тютюнових виробів та обладнання, а також у вирішенні інших питань, спрямованих на захист
прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб, суб’єктів господарювання та інтересів
держави.
Під час двох зустрічей у 2018 році між Державною фіскальною службою та Українською
асоціацією виробників тютюнових виробів «Укртютюн» порушувалися питання протидії
незаконній торгівлі.27 Тож є прецеденти, коли уряд приймає ідеї, пропозиції, рекомендації від
тютюнової промисловості.
10. Уряд приймає підтримку, схвалює або підтримує партнерство чи укладає угоди з
представниками тютюнової індустрії. (Рекомендація 3.1 Керівних принципів Статті 5.3. РКБТ
ВООЗ) — 4 бали
ПРИМІТКА. Цей індикатор не включає заходи в рамках корпоративної соціальної
відповідальності, діяльність з питань розробки політики щодо контролю над тютюном,
оскільки вони вже висвітлювалися в попередніх питаннях.
Той факт, що у 2018 році Державна фіскальна служба підписала Меморандум про співпрацю
з Українською асоціацією виробників тютюнових виробів (об’єднує компанії «Філіп Морріс
Україна», «Бритіш Американ Тобакко Україна», «Джей Ті Інтернешнл Україна» та «Імперіал
Тобакко Україна»), свідчить про те, що Уряд приймає технічну підтримку з боку тютюнової
23 «Володимир Зеленський на зустрічі з представниками найбільших тютюнових компаній України: Ми зацікавлені у
зростанні інвестицій та експорту». Офіційний веб-сайт Президента України; 2019 р. https://president.gov.ua/news/volodimirzelenskij-na-zustrichi-z-predstavnikami-najbilshih-58257?fbclid=IwAR2HwFFQoKe8OFM11mMVCz-b1ddY3Yz8jVsLC1a7nD_
QP57q9d2MudX8okc
24 «British American Tobacco призупинила роботу тютюнової фабрики «В.А.Т.-Прилуки». ТСН; 2019. https://tsn.ua/groshi/
pislya-zayav-pro-zgortannya-biznesu-v-ukrayini-prezident-zustrivsya-z-kerivnikami-tyutyunovih-kompaniy-1439748.html
25 «Ми можемо перемістити офіс кластерного центру з України в разі безпідставного тиску на наші інвестиції —
гендиректор «Філіп Морріс Україна». Інтерфакс Україна; 2019 р. https://en.interfax.com.ua/news/interview/628597.html
26 «Участь в діалозі». Tobacco reporter; 2019. https://tobaccoreporter.com/2019/11/11/engaging-in-dialogue/
27 «Підписано Меморандум про співробітництво між ДФС та Українською асоціацією тютюнових виробів «Укртютюн».
Державна фіскальна служба України; 2018 рік. http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/331434.html
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промисловості для протидії нелегальній торгівлі та незаконному переміщенню тютюнових
виробів, та обладнання.
У вересні 2019 року представники Державної фіскальної служби взяли участь у конференції
в Молдові про використання спеціально навчених собак для протидії незаконній торгівлі
тютюном. Конференцію організували «Філіп Морріс Україна», «Бритіш Американ Тобакко
Україна», «Джей Ті Інтернешнл Україна» та «Імперіал Тобакко Україна».28 Аналогічна
конференція відбулася в Україні у 2018 році за підтримки «Джей Ті Інтернешнл Україна» та
«Імперіал Тобакко Україна».29
12 грудня 2019 року Уряд України та тютюнові компанії підписали Меморандум про наміри
для забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів та підтримки конкурентного
середовища для всіх його учасників. Цей Меморандум підписали міністр розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов та тютюнові компанії, що
працюють в Україні.30 Укладення угоди з тютюновими компаніями суперечить міжнародним
зобов’язанням України відповідно до РКБТ ВООЗ, ратифікованої Україною у 2006 році. Крім
того, законодавство України (стаття 4 Закону № 2899 «Про заходи щодо попередження та
зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення»)
захищає Уряд від будь-яких вимог тютюнової індустрії щодо надання фінансових та інших
преференцій та наголошує на «пріоритетності політики у сфері охорони здоров’я у порівнянні
з фінансовими, податковими та корпоративними інтересами суб’єктів господарювання,
діяльність яких пов’язана з тютюновою індустрією».

ІНДИКАТОР 5: ПРОЗОРІСТЬ
11. Уряд публічно не розголошує інформацію про зустрічі/взаємодію з представниками
тютюнової промисловості у випадках, коли такі взаємодії підлягають суворому регулюванню.
(Рекомендація 2.2 Керівних принципів Статті 5.3.РКБТ ВООЗ) — 4 бали
У грудні 2018 року Державна фіскальна служба провела зустріч з Українською асоціацією
виробників тютюнових виробів «Укртютюн», щоб обговорити нові електронні акцизні марки
на тютюнові вироби — системи, яка повинна подолати незаконну торгівлю тютюновими
виробами і незабаром має бути запущена в Україні.31
12. Уряд вимагає дотримання правил щодо розкриття чи реєстрації підприємств тютюнової
промисловості, асоційованих організацій та осіб, які діють від їх імені, включно з лобістами.
(Рекомендація 5.3 Керівних принципів Статті 5.3.РКБТ ВООЗ) — 4 бали
Усі суб’єкти господарювання, у тому числі виробники та дистриб’ютори тютюнових виробів,
зареєстровані в Єдиному державному реєстрі, який є відкритим для користування.
Однак не запроваджено правил щодо системи публічної інформації про реєстрацію
суб’єктів тютюнової промисловості та її асоційованих організацій та осіб, що діють від
їх імені, включно з лобістами тютюнової промисловості. Офіційний реєстр виробників,
дистриб’юторів тютюнових виробів регулярно оновлюється та публікується Державною
фіскальною службою.
28 «Участь представника ДФС у міжнародній конференції-чемпіонаті «Разом у протидії незаконному переміщенню
цигарок та тютюнових виробів». Державна фіскальна служба України; 2019 рік. http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura-/
spetsializovan-departament/departament-spetsializovanoi-pidgotov/povidomlennya/391553.html
29 «У Хмельницькому відбулися ІV Міжнародні змагання кінологічних команд Україна – 2018». Державна фіскальна
служба України; 2018 рік. http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura-/spetsializovan-departament/departament-spetsializovanoipidgotov/povidomlennya/338210.html
30 «Уряд підписав Меморандум з тютюновими компаніями». НВ; 2019. https://nv.ua/ukr/biz/markets/tyutyunovi-kompanijiuryad-pidpisav-memorandum-z-uchasnikami-rinku-tyutyunu-novini-ukrajini-50059058.html
31 «У ДФС обговорили законодавчі ініціативи щодо контролю за обігом тютюнових виробів». Державна фіскальна
служба України; 2019 рік. http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/372067.html
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ІНДИКАТОР 6: КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ.
13. Уряд не забороняє фінансові внески від компаній тютюнової промисловості чи будь-якої
організації, яка працює над просуванням інтересів тютюнової індустрії серед політичних
партій, кандидатів чи під час кампаній, або не вимагає повного розкриття таких внесків.
(Рекомендація 4.11 Керівних принципів Статті 5.3. РКБТ ВООЗ) — 0 балів
Закон № 2899 «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів
і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» забороняє «надання виробниками тютюнових
виробів або пов’язаними з ними організаціями фінансової або іншої підтримки заходам,
діяльності, окремим особам або групам, в тому числі політичним партіям або діячам,
спортсменам або спортивним командам, артистам або артистичним групам, навчальним
закладам усіх форм власності; проведення інформаційних кампаній та заходів для населення,
у тому числі з метою профілактики куріння серед молоді, за прямої або опосередкованої
фінансової підтримки виробників тютюнових виробів або пов’язаних з ними організацій». Ці
заборони застосовуються незалежно від оприлюднення фінансового внеску чи підтримки.
Однак тютюнові компанії порушують закон і надають благодійні внески неприбутковим
громадським організаціям, благодійним фондам, аналітичним центрам. Як наслідок,
ці громадські організації, благодійні фонди, аналітичні центри та їхнє керівництво
впливають представників органів державної влади, з метою блокування прийняття нових
антитютюнових законодавчих заходів.
Колишній міністр охорони здоров’я та колишній депутат парламенту Сергій Шевчук є
засновником благодійного фонду «Здоров’я для всіх». З 2014 року благодійний фонд
«Здоров’я для всіх» отримує внески від «Філіп Морріс Інтернешнл». У 2017 році благодійний
фонд «Здоров’я для всіх» отримав 121 344 доларів на проєкти з розвитку інфраструктури
соціальних та медичних закладів сільських регіонів, надання обладнання Спеціалізованому
дитячому будинку №1. У 2018 році благодійний фонд «Здоров’я для всіх» отримав від
«Філіп Морріс Інтернешнл». 173 809 доларів на проєкти із забезпечення відновлюваними
джерелами енергії соціально-медичних закладів сільських регіонів та заміни пошкоджених
штормом вікон Роганської школи. Роганська школа та фабрика компанії «Філіп Морріс
Україна» розташовані у Харківському районі Харківської області.32 У 2019 році благодійний
фонд «Здоров’я для всіх» отримав від «Філіп Морріс Інтернешнл». 155 965 доларів для
проєктів із забезпечення відновлюваних джерел енергії для лікарень сільських регіонів.33
Проєкт Українського товариства економічних свобод отримав від «Філіп Морріс Інтернешнл».
113 315 доларів у 2018 році «для заохочення участі молоді в освіті громадянського
суспільства» та 164 802 долари у 2019 році за «Розвиток молодих лідерів шляхом надання
знань та інструментів для їх успішної діяльності».34
Благодійний фонд «Рівність та взаємоповага» отримав від «Філіп Морріс Інтернешнл». 103
093 долари у 2018 році за «Посилення ролі жінок в органах місцевого самоврядування задля
розширення можливостей для жінок».
Організація «Зробимо Україну чистою» отримала від «Філіп Морріс Інтернешнл» 3940 доларів
у 2019 році на підтримку Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища в Україні.35

32 Благодійні внески 2018. Філіп Морріс Інтернешнл. https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/our_company/
transparency/charitable-2018.pdf?sfvrsn=d97d91b5_2
33 Благодійні внески 2019. Філіп Морріс Інтернешнл. https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/our_company/
transparency/social-contributions-2019.pdf?sfvrsn=76203cb4_2
34 Благодійні внески 2019. Філіп Морріс Інтернешнл. https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/our_company/
transparency/social-contributions-2019.pdf?sfvrsn=76203cb4_2
35 Благодійні внески 2019. Філіп Морріс Інтернешнл. https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/our_company/
transparency/social-contributions-2019.pdf?sfvrsn=76203cb4_2
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14. Вищі урядові чиновники на пенсії є частиною тютюнової промисловості (колишній прем’єрміністр, міністр, генеральний прокурор). (Рекомендація 4.4 Керівних принципів Статті 5.3. РКБТ
ВООЗ) — 3 бали
19 липня 2019 року колишнього заступника Генерального прокурора Євгена Єніна прийняли
на посаду заступника директора та керівника програми проти контрабанди Українського
інституту майбутнього, аналітичного центру, який фінансується «Філіп Морріс Інтернешнл».36
14 листопада 2019 року представники тютюнової індустрії («Філіп Морріс Україна», «Джей
Ті Інтернешнл Україна») та народний депутат України Ярослав Железняк, заступник міністра
фінансів Павло Ходаковський та представник Державної фіскальної служби взяли участь у
дискусії щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами.37
15. Нинішні посадові особи та родичі обіймають посади у тютюновому бізнесі, включно з
посадами консультантів. (Рекомендації 4.5, 4.8, 4.10 Керівних принципів Статті 5.3. РКБТ
ВООЗ) — 3 бали
Григорій Козловський, який з 2010 року є директором Львівської тютюнової фабрики, з
2015 року є депутатом міської ради у місті Львів, у 2018–2019 рр. він продовжував займати
посаду депутата у міській раді Львова38 (це не заборонено законодавством України, проте
суперечить Керівним принципам Статті 5.3 РКБТ ВООЗ).
На початку 2019 року Юлія Ющенко почала працювати в «Джей Ті Інтернешнл Україна» на
посаді GR-менеджера. До цього вона працювала в Міністерстві фінансів. Чоловік Юлії
Ющенко В’ячеслав Ющенко наразі працює в секретаріаті Комітету ВРУ з питань фінансів,
податкової та митної політики.39

ІНДИКАТОР 7: ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ.
16. Уряд запровадив процедуру розкриття документації/опублікування інформації щодо
взаємодії (наприклад, порядку денного, відвідувачів, протоколів та результатів) з тютюновою
промисловістю та її представниками. (Рекомендація 5.1Керівних принципів Статті 5.3. РКБТ
ВООЗ) — 5 балів
Інформація про деякі зустрічі представників уряду з громадськістю, бізнесом тощо
розкривається у вигляді документації щодо порядку денного, присутніх, протоколів,
результатів. Однак немає специфічної політики, процедури, правила стосовно розкриття
даних про взаємодію (наприклад, порядок денний, відвідувачі, протоколи та результати) з
тютюновою промисловістю та її представниками.
17. Уряд сформулював, прийняв або впровадив Кодекс поведінки державних службовців,
прописавши стандарти, яким вони повинні відповідати у роботі з тютюновою індустрією.
(Рекомендація 4.2 Статті 5.3. РКБТ ВООЗ) — 5 балів
Жодної такої політики, Кодексу поведінки для держслужбовців щодо взаємодії із тютюновою
промисловістю в Україні запроваджено.
36 Український інститут майбутнього. https://www.uifuture.org/en/publications/news/24929-evheniyeninobiyniavposaduzastu
pnykadyrektora
37 Український інститут майбутнього. https://www.uifuture.org/publications/news/25184-cigarettes-electronic-system
38 Григорій Козловський. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Козловський_Григорій_Петрович
39 Bihus Декларації. https://declarations.com.ua/declaration/nacp_43cc656c-71b7-4dfb-9005-7457bf7a6534
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18. Уряд вимагає від тютюнової індустрії періодично надавати інформацію про виробництво
тютюнових виробів, частку на ринку, маркетингові витрати, доходи та будь-яку іншу діяльність,
включно з лобіюванням, філантропією, політичними внесками та всіма іншими видами
діяльності. (Рекомендація 5.2 Статті 5.3. РКБТ ВООЗ) — 4 бали
Інформація, що надається тютюновими компаніями є мінімальною та фрагментарною, що
суперечить Статті 5.3 РКБТ ВООЗ. Інформація про максимальні роздрібні ціни виробників та
імпортерів тютюнових виробів подається до Державної фіскальної служби та публікується
на веб-сайті ДФС двічі на місяць. На веб-сайті Державної фіскальної служби також міститься
Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет. Відповідно
до статті 9.1 Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту
етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» кожен
виробник чи імпортер тютюнових виробів зобов’язаний надавати до 1 лютого наступного за
звітним роком інформацію про інгредієнти тютюнових виробів, які призначені для продажу
на митній території України, до центрального органу виконавчої влади, що проводить
національну політику у сфері санітарного та епідемічного добробуту населення.
Тютюнова індустрія не надає інформацію про фінансові витрати на маркетинг тютюнових
виробів, такі як пільги для роздрібних торговців, промоутерів, маркетингові витрати на
стенди для тютюнової продукції у місцях продажу.
Компанії «Філіп Морріс Україна» та «Бритіш Американ Тобакко» не повідомляють про:
1) витрати на рекламу, стимулювання продажів тютюнових виробів для електричного
нагрівання у соціальних мережах, в Інтернеті, онлайн-ЗМІ, та оплачувані публікації у ЗМІ,
соцмережах, опубліковані особами, які формують суспільну думку; 2) спонсорство заходів,
що стимулюють продажі тютюнових виробів для електричного нагрівання IQOS та Glo.
Тютюнова промисловість не зобов’язана звітувати про витрати на лобіювання.
19. Підрозділи Уряду мають програму/систему/план для послідовного40 підвищення обізнаності
щодо політик, які стосуються Статті 5.3. Керівних принципів РКБТ ВООЗ. (Рекомендація 1.1, 1.2
Статті 5.3. Керівних принципів РКБТ ВООЗ) — 4 бали
У 2018 році МОЗ, із залученням представників інших міністерств та органів влади, за
підтримки ВООЗ провели тренінг для представників Уряду з метою підвищення їх обізнаності
щодо політики недопущення втручання тютюнової індустрії у формування політики охорони
здоров’я, пов’язаної зі Статтею 5.3 Керівних принципів РКБТ ВООЗ. У 2019 році Уряд не
вживав нових заходів для посилення імплементації Статті 5.3 РКБТ ВООЗ.
20. Уряд запровадив політику щодо заборони отримання всіх форм внесків/подарунків від
тютюнової промисловості (грошові чи інші), включно з пропозиціями про допомогу, розробку
проектів політики або запрошення на навчальні візити, що надаються чи пропонуються уряду,
його відомствам, посадовим особам та їхнім родичам. (Рекомендація 3.4 Керівних принципів
Статті 5.3. РКБТ ВООЗ) — 2 бали
Закон забороняє отримувати від тютюнової промисловості будь-які форми фінансової чи
іншої підтримки заходам, діяльності, людям або групам, включно з політичними партіями
чи політиками, спортсменами чи спортивними колективами, художниками чи артистами, а
також освітніми закладами будь-якої форми власності. Закон також забороняє тютюновій
промисловості надавати фінансову підтримку інформаційним кампаніям чи заходам
40 Щодо цього питання «послідовного» означає: a) Щоразу, коли обговорюється РКБТ ВООЗ, пояснюється стаття 5,3. —
та б) Щоразу, коли виникає така можливість, коли виявляється чи повідомляється про втручання тютюнової індустрії.
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для громадськості, зокрема й профілактичним програмам для молоді. Ці заборони
застосовуються незалежно від оприлюднення фінансового внеску чи підтримки. Однак
тютюнова промисловість порушує законодавство України.

ВСЬОГО — 68 БАЛІВ
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ДОДАТОК А: ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВІ
ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ
«Juul» активно просувається в соціальних мережах, у тому числі на сторінках таких
впливових лідерів думок, як київська модель та діджей Аля Калініченко. 738 публікацій,
пов’язаних з «Juul», з’явились в українському Twitter та Instagram у період з 1 січня 2018
року до 1 жовтня 2019 року, згідно з дослідженнями організації «Campaign for Tobacco-Free
Kids». «Juul», у свою чергу, заперечує просування своєї продукції у соціальних мережах.
Також компанія — виробник електронних сигарет «Juul» робила спроби сприяння створенню
законодавства про електронні сигарети у ВРУ та Кабінеті Міністрів України.
Наразі в Україні відсутнє регулювання акцизних податків для електронних сигарет (закон про
оподаткування рідин для електронних сигарет набере чинності з 1 січня 2021 року). Єдина
чинна заборона — заборона куріння електронних сигарет в громадських місцях (стаття 13
Закону 2899), проте покарання за порушення цієї заборони фактично відсутні.
У 2019 році була запущена нова рекламна кампанія Oh My Look, українського сервісу прокату
суконь, у співпраці з «Philip Morris International», міжнародним виробником тютюнових
виробів та, зокрема, IQOS. 26 грудня 2019 року в Instagram-акаунті Oh My Look, який має 173
тисячі підписників, було опубліковано відео, що пропонувало користувачам можливість
виграти сертифікат на безкоштовну оренду сукні, за умови, якщо вони зареєструються на
офіційному веб-сайті IQOS в Україні та підпишуться на сторінку в Instagram.
У 2019 році L’Officiel включив IQOS у свій список «речей, які змінять ваше життя в наступному
році», а Marie Claire закликали читачів купувати IQOS в подарунок на Новий рік чи День
Святого Валентина. Київська радіостанція «Аристократи» відкрила свою студію «IQOSfriendly» і почала демонструвати логотип продукту під час прямої трансляції відео.
У 2019 році компанія «Філіп Морріс Україна» співпрацювала з Ukrainian Fashion Week,
створивши дві інтерактивні зони, фірмовий подіум з необмеженим запасом просекко та
3D-кінотеатр що транслював закулісся шоу в прямому ефірі.
У 2019 році IQOS також співпрацював з Українською Кіноакадемією, яка нагороджує
найкращі фільми, акторів та режисерів в Україні. «Філіп Морріс Україна» створила промо-зону
на церемонії нагородження.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМИ ТВЕНІВ У СОЦІАЛЬНИХ
МЕРЕЖАХ
В Україні було виявлено 2522 публікації в соцмережах, які рекламували IQOS чи Glo або
використовували хештег, пов’язаний з IQOS чи Glo, у період з жовтня 2018 року по жовтень
2019 року. 30 відомих українських лідерів думок, які рекламували у своїх соцмережах
IQOS або Glo, були ідентифіковані у період з липня 2018 року по жовтень 2019 року та мали
загальний обсяг майже 5,6 мільйонів підписників. Їхній пов’язаний з рекламою тютюну
контент коштує понад 1,8 мільйона доларів США від загальної оціночної рекламної вартості.
У квітні 2019 року «Бритіш Американ Тобакко Україна» розпочали кампанію Today I Will,
просуваючи свій тютюновий продукт Glo та заохочуючи людей «прийняти новий виклик». У
рамках кампанії Glo Україна попросили Соню Плакидюк і Річарда Горна опублікувати на своїх
особистих сторінках в Instagram заклики спробувати новий досвід. Ці публікації включали
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хештег #ad, щоб показати, що вони рекламуються за рахунок «Бритіш Американ Тобакко
Україна». Водночас Glo Україна закликала людей взяти участь у конкурсі, щоб виграти поїздку
на вертольоті над Києвом разом з телеведучим Андрієм Бедняковим. Фотографії Соні та
Річарда згодом з’явились на Instagram-сторінках Glo Україна та Glo Worldwide. Щонайменше
3,5 мільйона людей було залучено за допомогою хештега #TodayIWill завдяки публікаціям
українських лідерів думок.

