Підсумки

Діаграма 1. Рейтинг країн за індексом
втручання тютюнової індустрії
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ГЛОБАЛЬНИЙ ІНДЕКС ВТРУЧАННЯ
ТЮТЮНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ — 2020

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
шт. у 2016 році до 45 мільярдів шт. 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 посиленню політики
охорони здоров’я населення. Керівні принципи
статті 5.3 РКБТ ВООЗ передбачають чіткі кроки, які
Уряд може здійснити для захисту здоров’я своїх
громадян.
Перед вами другий звіт України щодо Індексу
втручання
тютюнової
промисловості,
який
оцінює, наскільки добре влада реагує на виклики,
поставлені тютюновою індустрією, при втіленні
Керівних принципів Статті 5.3 РКБТ ВООЗ.

Що нижчий бал,
то вищий рейтинг
0

У даному звіті використовується анкета,
розроблена Альянсом Південно-Східної Азії з
боротьби проти тютюну (SEATCA). Інформацію було
зібрано з 20 питань, розділених на сім категорій та
взятих 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. Дане опитування ілюструє
свідчення за січень-грудень 2019 року.
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На основі виявлених випадків втручання у 20182019 рр., Україна отримала 68 балів та посіла 27
місце, а найгірший показник у Японії, яка зайняла 34
місце (всього 57 країн взяли участь в дослідженні.
Втручання тютюнової промисловості посилилося,
адже Україна отримала вищий бал у порівнянні
з минулорічним звітом, який охоплював 20172018 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)
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Заборонити всі види діяльності тютюнової
промисловості відповідно до рекомендацій
РКБТ ВООЗ, зокрема спонсорство тютюнової
промисловості, що відбувається під прикриттям
соціальної відповідальності бізнесу.
2. Запровадити прозору процедуру взаємодії
Уряду з тютюновою індустрією та публікації
документації щодо взаємодії з нею.

3. Усунути будь-які привілеї для тютюнової
індустрії, наприклад, безмитні сигарети для
іноземних туристів.
4. Від тютюнової промисловості слід вимагати
звітування про витрати на маркетинг та
лобіювання.
5. Прийняти Кодекс поведінки для посадових осіб
при взаємодії з тютюновою індустрією.

Рейтинг
(місце, яке посіла країна)

На основі виявлених випадків втручання тютюнової індустрії
у 2018-2019 рр., Україна отримала 68 балів та посіла 27 місце
серед 57 країн

Бали

1. УЧАСТЬ 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
законодавства залишається значною мірою
декларативною та не застосовується ефективно.
Наприклад, при розробці політики оподаткування
тютюнових виробів депутати та члени Комітету
Верховної Ради України з питань податкової
та митної політики підпадають під лобістський
вплив тютюнової галузі. Тютюнова індустрія була
членом робочої групи з розробки законопроєкту
про мінімальні роздрібні ціни на тютюнові вироби,
закон не був прийнятий.
На процес розробки політики, пов’язаної з
неціновими
заходами
щодо
регулювання
електронних сигарет, також намагалися впливати
компанія “Juul”, яка виробляє та продає електронні
сигарети, проте їм це не вдалося. «Філіп Морріс
Україна», «Бритіш Американ Тобакко Україна»
та «Імперіал Тобакко Україна» виступали проти
законопроєкту №1210 про узгодження податків
на стіки для тютюнових виробів електричного
нагрівання з акцизами, які застосовуються
на звичайні сигарети. «Філіп Морріс Україна»
загрожували, що покинуть ринок України, якщо
парламент збільшить податки на стіки для ТВЕНів.
Крім того, “Juul”, «Філіп Морріс Україна», «Бритіш
Американ Тобакко Україна» залучали лідерів
думок для просування пристроїв для куріння в
соцмережі Instagram серед дітей та молоді.

2. ДІЯЛЬНІСТЬ ТЮТЮНОВОЇ ІНДУСТРІЇ
ПІД ПРИКРИТТЯМ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
Компанії «Філіп Морріс Україна» та «Імперіал
Тобакко Україна» надавали фінансові ресурси
регіональним та місцевим органам влади

для розвитку місцевих громад у місцях, де
розташовані тютюнові фабрики. Також «Філіп
Морріс Інтернешнл» щороку продовжує надавати
гранти декільком українським громадським
організаціям, які не тільки реалізують «соціальні
проєкти», а й займаються впливом на формування
політики у сфері охорони здоров’я.

3. ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ТЮТЮНОВОЇ ІНДУСТРІЇ
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, лобістів та груп впливу, 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 №2820 навіть
не був розглянутий у першому читанні депутатами
ВРУ VIII скликання, оскільки законопроєкт так і не
було включено до порядку денного ВРУ.

4. ФОРМИ «НЕОБОВ’ЯЗКОВОЇ, НАВ’ЯЗЛИВОЇ»
ВЗАЄМОДІЇ
Відповідно до чинного законодавства, 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 2018 році Державна
фіскальна служба підписала 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 і представниками
тютюнової галузі була виявлена у 2019 році. 12
грудня 2019 року тютюнова індустрія та Уряд
уклали Меморандум про наміри, 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. Наслідком підписання
Меморандуму було створення робочої групи із
представників Уряду та тютюнових компаній
при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства.

5. ПРОЗОРІСТЬ
Законодавство України не вимагає від Уряду
оприлюднювати інформацію про зустрічі/
взаємодію
з
тютюновою
промисловістю.
Тютюнова індустрія зустрічається з політиками,
депутатами, урядовцями, проте відомості про
ці зустрічі не завжди розголошуються. Існує
необхідність запровадження прозорої процедури
взаємодії Уряду з тютюновою індустрією та
публікації відповідної документації.

6. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

7. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ
У 2018 році Уряд спільно з Бюро Всесвітньої
організації охорони здоров’я в Україні 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 певну інформацію щодо своєї діяльності,
проте вона не звітується про витрати на маркетинг
тютюнових виробів, як-от заохочення для
роздрібних торговців, промоутерів, маркетингові
витрати на стенди тютюнових виробів у місцях
продажу. Компанії «Філіп Морріс Україна» та «Бритіш
Американ Тобакко Україна» не повідомляють
про свої витрати на рекламу тютюнових виробів
для нагрівання у соціальних медіа, оплачувані
матеріали й контент, опубліковані лідерами думок,
а також на спонсорство заходів, що сприяють та
стимулюють продаж IQOS та Glo. Також тютюнова
індустрія не зобов’язана звітувати про витрати на
лобіювання.
Необхідно прийняти кодекс поведінки для
регулювання взаємодії посадових осіб з
представниками тютюнової промисловості. Така
взаємодія може відбуватися лише в тих випадках,
коли це необхідно.

Закон України No 2899 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 внески неприбутковим
організаціям, аналітичним центрам, благодійним
фондам, які, у свою чергу, мають вплив на
політиків та представників державних органів.
Одним з прикладів конфлікту інтересів є
прецедент, коли колишнього заступника голови
Генеральної прокуратури прийняли на роботу
заступником директора аналітичного центру
Українського інституту майбутнього, і він очолив
проект «боротьби з тютюновою контрабандою»,
який фінансується «Філіп Морріс Інтернешнл».
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