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У підготовці звіту брали участь:
Андрій Скіпальський, експерт з питань громадського здоров’я, голова правління
громадської організації «Центр громадянської підтримки «Життя»» (на момент складання та затвердження звіту).
Лілія Олефір, виконавча директорка ГО «Життя», Дмитро Купира, спеціаліст з адвокації ГО «Життя», Костянтин Красовський, експерт з контролю над тютюном,
Сергій Миткалик, Виконавчий директор громадської організації «Антикорупційний
штаб».
Центр громадського представництва «Життя» також висловлює подяку Марії Ассунта за експертну підтримку у підготовці цього звіту.

Цей звіт підготовлено за підтримки Благодійного Фонду Блумберга в рамках проєкту «Зупинимо тютюнові організації та вироби».
Цей звіт є частиною Глобального індексу втручання тютюнової індустрії (Global
Tobacco Index), що вимірює ефективність урядів у боротьбі з втручанням тютюнової
промисловості у політики з контролю над тютюном та базується виключно на загальнодоступній публічній інформації. Глобальний індекс втручання тютюнової індустрії був вперше запроваджений Альянсом Південно-Східної Азії з боротьби проти
тютюну (South-East Asia Tobacco Control Alliance) та наразі здійснюється Глобальним
центром ефективного управління в контролі над тютюном (Global Centre for Good
Governance in Tobacco Control) у Школі глобальних досліджень Університету Таммасат (Thammasat University, Thailand).

3

Глобальний Індекс втручання
тютюнової промисловості —
2021

Зміст
Глосарій

5

Вступ

6

Висновки

8

Рекомендації

11

2021 Індекс втручання тютюнової промисловості

12

Результати і висновки

12

ІНДИКАТОР 1: Рівень участі тютюнової індустрії в розробці політики.

13

ІНДИКАТОР 2: Діяльність тютюнової індустрії під прикриттям соціальної
корпоративної відповідальності.

20

ІНДИКАТОР 3: Привілеї для тютюнової індустрії.

21

ІНДИКАТОР 4: Форми «необов‘язкової, нав’язливої» взаємодії.

26

ІНДИКАТОР 5: Прозорість.

31

ІНДИКАТОР 6: Конфлікт інтересів.

32

ІНДИКАТОР 7: Профілактичні заходи.

34

Додаток А: джерела інформації

39

4

Глобальний Індекс втручання
тютюнової промисловості —
2021

Глосарій
АМКУ

Антимонопольний комітет України

ВРУ

Верховна Рада України

ГО

Громадська організація

Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України

Держпродспоживслужба

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

ДПС

Державна податкова служба України

ДТВ

Директива 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (Директива про тютюнові вироби)

ДФС

Державна фіскальна служба України

ЗІЗ

Засоби індивідуального захисту

ЗМІ

Засоби масової інформації

КСВ

Корпоративна соціальна відповідальність

КМУ

Кабінет Міністрів України

Мін’юст

Міністерство юстиції України

Мінекономіки

Міністерство економіки України

МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України

НОРТ

Національна організація роздрібної торгівлі

РКБТ ВООЗ

Рамкова Конвенція ВООЗ з боротьби проти тютюну

ЄС

Європейський Союз

СБУ

Служба безпеки України

ТВЕН

Тютюнові вироби для електричного нагрівання

ТІ

Тютюнова індустрія

Європол

Європейське поліцейське управління (European Police Office)

ACC

Американська торговельна палата в Україні (American Chamber of Commerce)

GATS

Глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну (Global Adult Tobacco Survey)

EBA

Європейська бізнес-асоціація

EUBAM

Місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні

BAT

British American Tobacco (вкл. із British American Tobacco Ukraine)

MITG

Marvel International Tobacco Group

JTI

Japan Tobacco International, (вкл. із JT International Company Ukraine)

OLAF

European Anti-Fraud Office

PMI

Philip Morris International (вкл. із Philip Morris Ukraine)

SEATCA

Альянс боротьби проти тютюну в Південно-Східній Азії
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Вступ
У 2017 році в Україні 8,2 мільйона дорослих людей віком від 15 років споживали тютюнові вироби: 39,7% чоловіків та
8,9% жінок1. Щороку близько 85 тисяч
людей помирають через хвороби, пов’язані зі вживанням тютюну2.
Україна досягла значного прогресу у
впровадженні заходів боротьби з тютюном, відповідно до Рамкової конвенції
ВООЗ з боротьби проти тютюну (РКБТ
ВООЗ), та у зменшенні поширеності куріння. За даними Державної служби статистики України – щорічного опитування
домогосподарств, поширеність щоденного куріння серед населення віком від
12 років зменшилася за останні дванадцять років на 36%: з 25,6% у 2008 році
до 16,5% у 2020 році3. За даними Державного казначейства України, доходи
Державного бюджету України від оподаткування тютюнових виробів у 2020
році зросли на 24% у порівнянні з 2019
роком4. Згідно зі звітом компанії Philip
Morris International за 2020 рік, тютюновий ринок (сигарети та тютюнові вироби для електричного нагрівання) у 2020

році скоротився в Україні на 10,2%5. Однак тенденції демонструють уповільнення темпів зменшення поширеності
куріння у 2020 році у порівнянні з 2019
роком6.
2020 рік також характеризується тим,
що тютюнова індустрія (ТІ)7, використовуючи скрутну ситуацію боротьби країни з пандемією COVID-19, знаходила
можливості затримувати, перешкоджати
та дискредитувати нові законодавчі ініціативи у сфері контролю над тютюном.
Попри продовження довгострокових
позитивних тенденцій, скорочення поширеності тютюнокуріння та зменшення
споживання тютюну, ці тенденції були
забезпечені лише стабільним зростанням податків на тютюн і перебувають
під загрозою через відсутність іншого,
оновленого законодавчого регулювання. Зусилля щодо контролю над тютюном в Україні слід посилити відповідно
до прийнятих документів: РКБТ ВООЗ8
та Цілей сталого розвитку ООН. Це особливо важливо в умовах зростаючого
втручання тютюнової індустрії в розроб-

1 World Health Organization, «Global Adult Tobacco Survey», (2017). Посилання: https://bit.ly/3uhyPTt. (Доступ: 20
травня, 2021).
2 Peto R, Lopez AD, Pan H, Boreham J, Thun M. Mortality from smoking in developed countries 1950–2000 Oxford:
Oxford University Clinical Trial Service Unit; 2015.
3 The State Statistics Service of Ukraine, POPULATION’S SELF- PERCEIVED OF HEALTH STATUS AND AVAILABILITY
OF SELECTED TYPES OF MEDICAL AID (2020). Посилання: https://bit.ly/3wwVxIR. (Доступ: 20 травня, 2021).
4 Державна казначейська служба України, «Щомісячний звіт про виконання Державного бюджету України за
січень-грудень 2020 року». Посилання: https://bit.ly/3oO2IJX. (Доступ: 20 травня, 2021).
5 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, «PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. REPORTS 2020 FOURTH-QUARTER &
FULL-YEAR RESULTS». Посилання: https://bit.ly/3oU4LMD. (Доступ: 20 травня, 2021).
6 ГО «ЖИТТЯ», «У 2020 році скорочення поширеності тютюнокуріння в Україні загальмувалося». Посилання:
https://bit.ly/2SnzXYr (на основі Державної служби статистики України (2020). Посилання: http://ukrstat.gov.ua/
druk/publicat/kat_u/2021/zb/03/zb_snsz_20.pdf ). (Доступ: 20 травня, 2021).
7 Термін «тютюнова індустрія» включає також тих, хто представляє її інтереси або працює на сприяння таким
інтересам, зокрема тютюнові компанії, групи впливу, тютюнових лобістів.
8 WHO Framework convention on Tobacco Control, «Global Strategy to Accelerate Tobacco Control: Advancing
Sustainable Development through the Implementation of the WHO FCTC 2019-2025». Посилання: https://bit.
ly/3vkdE4l. (Доступ: 20 травня, 2021).
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ку та прийняття політик у сфері охорони
здоров’я, та фінансування її фронт-груп,
лобістів та засобів масової інформації.
Втручання тютюнової індустрії є проблемою, яка кидає виклик та перешкоджає
прогресу у зміцненні політики щодо захисту громадського здоров’я у всьому
світі. Керівні принципи реалізації Статті 5.3 РКБТ ВООЗ містять чіткі кроки, які
уряд може вжити для захисту політики в
галузі охорони здоров’я. Необхідно проявляти та посилювати політичну волю
для використання цього інструменту.
Список найбільших тютюнових компаній України у 2020 році не змінився і
включає чотири транснаціональні корпорації, які мають зареєстровані філії в Україні. Серед них – Philip Morris
International (Philip Morris Ukraine), Japan
Tobacco International, (JT International
Company Ukraine), Imperial Tobacco
(Imperial Tobacco Production Ukraine)
та British American Tobacco (British
American Tobacco Ukraine). Ці транснаціональні корпорації домінують на ринку
в Україні, займаючи близько 92% ринку
сигарет: Philip Morris International (PMI) лідирував із часткою ринку 28%, за ними
йдуть British American Tobacco (24%),
Japan Tobacco (22%) та Imperial Tobacco
International (18%)9. Ще один виробник
тютюнової продукції Marvel International
Tobacco Group (MITG)10, також відомий

як Винниківська тютюнова фабрика,
займає решту частки ринку. Крім того,
важливо враховувати найбільшого роздрібного дистриб’ютора тютюнових
виробів – «Тедіс Україна», при аналізі
тютюнової галузі. У 2020 році цю компанію підозрювали в тому, що вона стала
основним бенефіціаром рішення уряду
про статус «національного дистриб’ютора тютюнових виробів»11.
Третя доповідь про Індекс втручання
тютюнової індустрії в Україні, підготовлена організаціями громадянського суспільства, оцінює, як уряд12 реагує на
тактику втручання тютюнової промисловості, використовуючи або уникаючи
застосування Статті 5.3 РКБТ ВООЗ та її
Керівних принципів13. Протягом звітного періоду загальний бал індексу втручання тютюнової індустрії, заснований
на розслідуваних та проаналізованих
випадках, сумарно становить 64 бали.
Хоча цей показник трохи менший за показник попереднього звіту, його структура в багатьох розділах відрізняється.
Ці відмінності були описані у наведеному вище вступі, а також стали підґрунтям
для рекомендацій.
Цей звіт використовує опитувальник, розроблений Альянсом боротьби
проти тютюну в Південно-Східній Азії
(SEATCA)14. Інформація для цього звіту
була зібрана з аналізу 20 питань, роз-

9 The Campaign for Tobacco-Free Kids, The Toll of Tobacco in Ukraine (2019). Посилання: https://bit.ly/34g6wKI.
(Доступ: 20 квітня, 2021).
10

MARVEL International Tobacco Group, Посилання: http://marvel-itg.com. (Доступ: 20 квітня, 2021).

11 Громадське, «Уряд хоче зміцнити монополію «Тедіса» на тютюновому ринку. Раніше компанія була оштрафована за зловживання» (2020). Посилання: https://bit.ly/3hYzZAC. (Доступ: 20 квітня, 2021).
12 Відповідно до методології SEATCA, для цілей цього звіту термін «уряд» є загальним та всеосяжним поняттям, яке включає всі органи державної влади, такі як міністерства, служби та установи, та їхніх офіційних представників, персонал, представників Офісу Президента України, представників Верховної Ради України, включаючи народних депутатів, їхніх помічників та інших офіційних представників.
13 Framework Convention on Tobacco Control, «Guidelines for implementation of FCTC Article 5.3, Geneva 2008,
[decision FCTC/COP3(7)]». Посилання: https://bit.ly/3fLIpsn. (Доступ: 20 квітня, 2021).
14 Assunta, M. Dorotheo, E. U. SEATCA Tobacco Industry Interference Index: a tool for measuring implementation of
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ділених на сім категорій, із загальнодоступних джерел, включаючи вебсайти
державних органів влади, публікації в
засобах масової інформації, звіти та вебсайти тютюнових компаній. Оцінки варіюються від 0 до 5. Чим нижчий показ-

ник, тим відповідніші дії уряду до Статті
5.3 РКБТ ВООЗ та її Керівних принципів.
Цей звіт ґрунтується на даних, зібраних
за період від 1 січня 2020 року до 31 березня 2021 року.

Висновки
1. УЧАСТЬ ТЮТЮНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В РОЗРОБЦІ
ПОЛІТИК
У звітний період тютюнова промисловість та її лобістські групи були зосереджені на впливі на три блоки політик.
По-перше, тютюновій промисловості через «законодавчий спам» та взаємодію
із законодавцями на найвищому рівні,
вдалося відтермінувати розгляд комплексного законопроєкту щодо контролю над тютюном № 2813 (згодом перереєстрований як законопроєкт № 4358),
навіть у першому читанні. Законопроєкт
спрямований на імплементацію Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (також відомої як Директива про
тютюнові вироби (ДТВ)15, яка є частиною
політичних та економічних зобов’язань
за Угодою про Асоціацію між Україною
та Європейським Союзом16. Варто зазначити, що парламентський Комітет з
питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування та більшість його членів – народних депутатів – демонстрували свою прихильність
до принципів пріоритетності охорони

здоров’я, проте прогрес у просуванні
даної політики був зірваний.
По-друге,
тютюнова
промисловість
активно намагалася підірвати політику оподаткування тютюнових виробів,
передусім оподаткування тютюнових
виробів для електричного нагрівання
(ТВЕН) та сигарил. Промисловість активізувала оманливі повідомлення у ЗМІ
про «підвищений рівень незаконної
торгівлі тютюном», включаючи «прогнозоване збільшення незаконного ринку
ТВЕН» через збільшення податків. На
кінець звітного періоду тютюнова промисловість не досягла успіху в перегляді податкової політики щодо тютюну.
Однак робота з переконання високопосадовців триває, і залишається великий
ризик, що політика може бути переглянута найближчим часом.
По-третє, тютюнова промисловість консолідувала співпрацю зі своїми передовими групами та кількома народними

WHO Framework Convention on Tobacco Control Article 5.3. April 2015. Посилання: https://bit.ly/3oV2y3G. (Доступ:
20 квітня, 2021).
15 Official Journal of the European Union, «DIRECTIVE 2014/40/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL» (2014). Посилання: https://bit.ly/3yzDpjf. (Доступ: 20 травня, 2021).
16 Урядовий портал України, «Угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною». Посилання:
https://bit.ly/34cRw07. (Доступ: 20 травня, 2021).
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депутатами, які постійно протистояли
та підривали фіскальні та нефіскальні
заходи контролю над тютюном у парламенті шляхом реєстрації поправок або
окремих законопроєктів на користь га-

лузі. Ця група депутатів, що належить
до депутатської фракції політичної партії
«Слуга народу» в парламенті, особливо
ускладнила роботу з формування політики боротьби проти тютюну.

2. ДІЯЛЬНІСТЬ ІНДУСТРІЇ У СФЕРІ «КОРПОРАТИВНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»
Звітний період характеризується посиленою діяльністю тютюнової промисловості, пов’язаною з «корпоративною
соціальною відповідальністю» (КСВ) та
використанням складнощів, з якими
стикнувся уряд на різних рівнях на початку боротьби з пандемією COVID-19 у
березні – квітні 2020 року. У цьому звіті
наведені кілька випадків фінансування
тютюновими компаніями закупівлі медичного обладнання та засобів індиві-

дуального захисту (ЗІЗ) для державних
установ та комунальних лікарень. Ці випадки також публічно висвітлювалися
чиновниками на місцевому рівні, тоді як
МОЗ та Офіс Президента України відхиляли співпрацю з тютюновою промисловістю. Тютюнові компанії продовжували
підтримувати деякі місцеві проєкти в містах, де розташовані їхні виробничі потужності.

3. ПРЕФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
Уряд уникав надання фінансових преференцій тютюновій промисловості та
суттєво підвищив ставки акцизного податку на нові тютюнові нікотинові вироби на початку 2020 року. Вирівнювання
ставок податку на ТВЕНи з традиційними
тютюновими виробами (сигаретами) також стало глобальним проривом та найкращою практикою. Однак були активні
спроби створити певні преференції для
оптових торговців тютюновими виробами. Деякі народні депутати, ймовірно,
пов’язані з роздрібною торгівлею тютюном, намагалися лобіювати сприятливі
поправки щодо регулювання роздрібних цін на тютюн. Крім того, уряд ухвалив безпрецедентне рішення про статус
національного роздрібного дистриб’ютора тютюнових виробів. Попри те, що
це рішення не виконується з вересня
2020 року через колективне звернення

депутатів до Конституційного суду України, воно продемонструвало готовність
уряду співпрацювати з дистриб’ютором тютюнових виробів при відсутності
явних суспільних інтересів у такій співпраці.
Водночас парламент ухвалив преференції для виробників ТВЕНів шляхом
прийняття законопроєкту № 3628 (Закон України № 1019). Законопроєкт був
підтриманий парламентським Комітетом
з питань фінансів, податкової та митної
політики, який підтримав визначення
ТВЕНів як «тютюновмісних виробів» (а
не «тютюнових виробів»), і цим виключив ці вироби з положень законодавства про контроль над тютюном. Іншими
словами, норми закону щодо заборони
куріння в громадських місцях та заборони тютюнової реклами не застосову9
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ватимуться до ТВЕНів. Крім того, Комітет
виключив термін «тютюнові вироби» із
профільного антитютюнового Закону
№ 2889, що створило додаткові труднощі для реалізації політики боротьби з

тютюном. Більше того, дата набуття чинності нового Закону була перенесена на
1,5 року, цим самим фіксуючи поточний
вакуум у регулюванні ТВЕНів.

4. НЕПОТРІБНА ВЗАЄМОДІЯ
У звітному періоді уряд продовжував
практику взаємодії з тютюновою промисловістю на основі платформи Меморандуму з Мінекономіки17 та пропозицій
тютюнової промисловості допомоги у
боротьбі з незаконною торгівлею тютюном. Також уряд продовжив обговорення з тютюновою промисловістю запровадження механізму простеження
та відстеження (Track & Tracing). Слід

згадати «гарантійний лист» від тютюнової галузі щодо авансової сплати акцизних податків з тютюнових виробів для
забезпечення доходів Держбюджету у
сумі близько 11 млрд грн. Ця маніпулятивна угода (яка в результаті не була
реалізована) була досягнута за координації кількох законодавців політичної
партії «Слуга народу».

5. ПРОЗОРІСТЬ
Істотних змін щодо прозорості уряду у
питаннях взаємодії з індустрією не виявлено. Однак слід врахувати, що під час
заходів карантинних обмежень через
пандемію COVID-19 загальна прозорість
та підзвітність уряду знизилися. Офіційні зустрічі здебільшого проходили

в онлайн-форматі і ставали менш прозорими. Водночас, керуючись Законом
про доступ до публічної інформації18,
можна було отримати багато документів, наприклад, щодо діяльності робочих
груп, включаючи протоколи засідання
та список учасників.

6. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
Питання конфлікту інтересів добре регулюється національним законодавством,
що стосується державних службовців та
законодавців. Однак імплементація цих
положень залишається слабкою і в більшості випадків стосується антикорупційних заходів. Також випадки конфлікту інтересів часто виявляються під час

розслідувань журналістів, але подальші
заходи правоохоронних органів далеко
не найкращі. Тютюновій промисловості
заборонено робити внески в політичні
партії, і випадків порушення цього положення не було виявлено.

17 ДОСТУП ДО ПРАВДИ (2021). Меморандум про наміри для забезпечення стабільності на ринку тютюнових
виробів та підтримки конкурентного середовища для всіх його учасників. Посилання: https://bit.ly/3fJzQOX. (Доступ: 10 квітня, 2021).
18 Закон України «Про доступ до публічної інформації» (2011). Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2939-17#Text. (Доступ: 20 травня, 2021).
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7. ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ
Упродовж звітного періоду уряд не реалізував жодних превентивних заходів
щодо втручання тютюнової промисловості. Попередній Індекс враховував
проведення технічного семінару для
державних службовців стосовно виконання Статті 5.3 РКБТ ВООЗ за підтримки ВООЗ, але подібних заходів у 2020
році не проводилося. Наразі існує достатня кількість законодавчих норм, які

вимагають від індустрії звітування щодо
складу тютюнових виробів, ліцензування, ціноутворення та оподаткування.
Однак більшість вимог, наприклад щодо
розкриття складу тютюнових виробів,
є базовими й вони погано виконуються. Крім того, інформація про маркетинг
нових продуктів тютюнових компаній
недоступна і не вимагається законодавством.

Рекомендації
1. У 2021 році Україна стала однією з
перших країн у світі, які запровадили
однаково високі податки на звичайні
сигарети та на тютюнові вироби для
нагрівання. Рекомендується і надалі забезпечувати таку політику, яка
сприятливо впливатиме на доходи
державного бюджету і на цілі охорони здоров’я.
2. Цей звіт, а також два попередні звіти підкреслюють, що втручання тютюнової промисловості залишається
основною перешкодою для прийняття всебічного законопроєкту щодо
контролю над тютюном, який усуває
прогалини у законодавстві щодо заборони куріння в громадських місцях, заборони реклами та спонсорства тютюну. Таким чином, вплив
тютюнової промисловості на тих, хто
приймає рішення, залишається високим і призводить до відсутності
суттєвого прогресу у впровадженні
важливих заходів боротьби проти
тютюну. Членам парламенту та уряду рекомендується бути обізнаними щодо цього виклику та захищати
політику громадського здоров’я від

негативного впливу тютюнової індустрії.
3. Парламент та уряд останніми роками уже робили спроби запровадити
норми Директиви 2014/40/ЄС у національне законодавство. Слід серйозно розглянути очевидні спроби передових груп тютюнової промисловості
заблокувати будь-який прогрес у законодавстві щодо впровадження євроінтеграції у питанні регулювання
тютюну та якомога швидше запровадити норми Директиви 2014/40/ЄС,
оскільки, серед інших позитивних
норм, директива встановлює вищі
вимоги до звітності для тютюнової
промисловості.
4. Усі форми нових тютюнових виробів,
у тому числі тютюнові вироби для
електричного нагрівання, повинні
регулюватися, як звичайні сигарети
в контексті заборони їх використання
у приміщеннях, заборони усіх форм
реклами та їх належного маркування.
Особам, які приймають рішення, рекомендується бути обізнаними щодо
оманливих та маніпулятивних повідомлень тютюнової промисловості про
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«зменшення шкоди» ТВЕНів та запровадити ефективні правила їхнього регулювання якомога швидше.
5. Рекомендується здійснювати моніторинг та застосовувати заходи контролю щодо діяльності тютюнової промисловості, яка пов’язана з КСВ, а
також усунути законодавчі прогалини, як це рекомендовано РКБТ ВООЗ
та її Керівними принципами.
6. Слід розглянути питання щодо впровадження найкращих практик реалізації Керівних принципів Статті 5.3
РКБТ ВООЗ19 та встановити зобов’язання публічно розкривати будь-які
результати зустрічей та взаємодії
представників уряду та парламенту з
тютюновою промисловістю.

7. Будь-які розбіжності в оподаткуванні різних тютюнових виробів слід
сприймати як фінансові преференції
для тютюнової індустрії. Уряд повинен забезпечити однаково високе
оподаткування всіх тютюнових виробів та усунути різницю, якщо така є.
8. Потрібно розглянути та прийняти поправки до законодавства, які вимагатимуть, щоб тютюнова промисловість
звітувала про свої витрати на маркетингову та лобістську діяльність.
9. На основі наявних кращих практик
рекомендується розробити та прийняти кодекс поведінки для посадових осіб, що стосуватиметься співпраці з тютюновою промисловістю.

2021 Індекс втручання тютюнової
промисловості
Результати і висновки
Закон України «Про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу
на здоров’я людей» № 2899 (далі – Закон № 2899) декларує пріоритет політики охорони здоров’я над фінансовими,
податковими та корпоративними інтересами суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з тютюновою промисловістю, та забороняє участь осіб та
організацій, діяльність яких пов’язана

з тютюновою промисловістю у заходах
щодо запобігання та зменшення споживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення20.
Однак це положення залишається декларативним, оскільки не існує механізмів контролю чи адміністративної відповідальності для представників органів
державної влади за невиконання цього
положення.

19 WHO Framework Convention on Tobacco Control, «Good country practices in the implementation of WHO FCTC
Article 5.3 and its guidelines» (2018). Посилання: https://www.seatca.org/dmdocuments/fctc-article-5-3-best-practices.
pdf. (Доступ: 20 квітня, 2021).
20 Закон України «Про заходи щодо запобігання та скорочення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення». Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text. (Доступ: 22
квітня 2021).
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ІНДИКАТОР 1: Рівень участі тютюнової індустрії в розробці
політики.
1. Уряд21 приймає, підтримує або схвалює будь-яку пропозицію про допомогу від
чи у співпраці з тютюновою індустрією у питаннях визначення або здійснення
політики охорони здоров’я стосовно контролю над тютюном22 (Рекомендація 3.1
Керівних принципів статті 5.3 РКБТ ВООЗ) – 4 бали.

ПРИКЛАД №1.
24 грудня 2019 року Кабінет Міністрів
України (КМУ) своїм розпорядженням
затвердив проєкт Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до
вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту» (щодо захисту здоров’я населення від шкідливого впливу
тютюну)23 та зобов’язав Міністерство
охорони здоров’я України (МОЗ) доопрацювати текст шляхом проведення
узгоджувальної наради із Міністерством
юстиції України (Мін’юст), Міністерством
економіки України (Мінекономіки), Антимонопольним комітетом України (АМКУ)
та представниками бізнес-асоціацій. Рішення КМУ також зобов’язувало МОЗ
подати законопроєкт до Секретаріату КМУ для його подальшої реєстрації
до 03 січня 2020 року. МОЗ провів зустріч із зазначеними міністерствами та
представниками
бізнес-середовища,
зокрема Американської торговельної
палати (АСС), Європейської бізнес-асоціації (EBA) та Федерації роботодавців

України. Ці асоціації серед своїх членів
мають тютюнові корпорації та активно
сприяють їхнім інтересам. Незважаючи
на те, що зазначений законопроєкт пройшов усі необхідні процедури узгодження і був затверджений розпорядженням
КМУ, учасники зустрічі виступили проти
будь-яких норм, які стосуються регулювання ТВЕНів, обґрунтовуючи свою позицію тим, що ТВЕНи безпосередньо не
регулюються Директивою 2014/40 /ЄС
(ДТВ).
24 січня 2020 року МОЗ подав законопроєкт24 із незначними змінами, включаючи деякі норми регулювання ТВЕНів,
до Секретаріату КМУ на реєстрацію. За
законом Секретаріат повинен був перенаправити його до парламенту. Насправді Секретаріат з якихось причин
затримував реєстрацію законопроєкту
понад місяць і подав його на реєстрацію саме в день відставки прем’єр-міністра О. Гончарука – 04 березня 2020
року25 (законопроєкт № 3163). У цьому

21 Термін «уряд» позначає державні органи та державних службовців незалежно від того, у межах яких повноважень вони діють.
22 «Пропозиція допомоги» може включати розробку законодавства, технічні внески, рекомендації, закордонні навчальні тури.
23 Інтерфакс-Україна (24.12.2019). КМУ прирівнює електронні сигарети та нові тютюнові вироби до тютюнових
виробів, – Гончарук. Посилання: https://ua.interfax.com.ua/news/political/632341.html. (Доступ: 22 квітня, 2021).
24 Український тиждень (01.03.2020). Вічна тема. Посилання: https://tyzhden.ua/Politics/240707. (Доступ: 22
квітня, 2021).
25 Верховна Рада України (2021). Проєкт Закону Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та зменшення шкідливого впливу тютюнових виробів на здоров’я населення та гармонізацію з євро-
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випадку, згідно із законодавством, усі
законопроєкти, подані в день відставки прем’єр-міністра України повинні
бути повернуті ініціатору (МОЗ) для узгодження з новим урядом. Беручи до
уваги те, що відставка прем’єр-міністра
призвела до повного перезавантаження уряду, МОЗ від того часу не змогло
повторно подати законопроєкт на розгляд уряду. Цією дією Секретаріат пере-

креслив зусилля МОЗ щодо розробки та
реєстрації законопроєкту, заснованого
на директиві ЄС, який включав заборону ароматизованих сигарет та ароматизованих рідин для е-сигарет, запровадження нових графічних попереджень
про загрози для здоров’я, регулювання
електронних сигарет і ТВЕНів, та підвищення вимог до звітності тютюнової
промисловості.

ПРИКЛАД №2.
28 січня 2020 року групою народних
депутатів, які, в основному, представляли парламентський Комітет з питань
здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, був зареєстрований комплексний законопроєкт № 2813
«Про внесення змін до деяких законів
України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну»26.
Окрім положень, які повністю відображають норми ДТВ, законопроєкт включав ефективні заходи РКБТ ВООЗ, такі
як заборона викладки тютюнових виробів, запровадження стандартизованої
упаковки та збільшення віку придбання
тютюну до 21 року.
Традиційно законопроєкт був відразу
«атакований» шляхом реєстрації чотирьох альтернативних законопроєктів.
Випадки реєстрації багатьох альтернативних законопроєктів, відомі як «законодавчий спам», ілюструють втручання
тютюнової індустрії та часто унеможливлюють прогрес у просуванні законодавства. Після чотирьох місяців марних

спроб винести законопроєкт № 2813 та
альтернативні законопроєкти на перше
читання до парламенту, Комітет з питань
здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування вирішив створити
робочу групу для обговорення позицій
різних зацікавлених сторін і зареєструвати новий «консолідований» законопроєкт у парламенті. Проте норму про
запровадження стандартизованої упаковки було вилучено із законопроєкту.
Отже, Комітет з питань здоров’я нації,
медичної допомоги та медичного страхування створив робочу групу, до складу якої входили депутати, експерти,
представники громадянського суспільства та організації, що представляють
інтереси ТІ. Серед них були AСС, EBA,
Національна організація роздрібної торгівлі (НОРТ) та інші організації (список
наведено тут27). Незважаючи на те, що
відповідальні члени Комітету продемонстрували мотивацію до динамічного та
конструктивного діалогу, а також дотримання пріоритетності інтересів громад-

пейським законодавством. Посилання: https://bit.ly/3fioNNN. (Доступ: 22 квітня, 2021).
26 Верховна Рада України (2021). Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони громадського здоров’я від шкідливого впливу тютюну. Посилання: https://bit.ly/2RMStcJ. (Доступ: 22 квітня,
2021).
27 Список кандидатів до робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я нації,
медичної допомоги та медичного страхування для розробки проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Посилання : https://bit.
ly/3fMoI3E. (Доступ: 22 квітня, 2021).

14

Глобальний Індекс втручання
тютюнової промисловості —
2021

ського здоров’я, робота над консолідацією законопроєкту тривала 5 місяців.
Коли нарешті Комітет з питань здоров’я
нації, медичної допомоги та медичного
страхування завершив роботу над текстом, в якому більшість положень законодавства залишилися без змін (окрім
видалення стандартизованої упаковки),
законопроєкт не потрапив до порядку
денного парламенту у 2020 році. Новий
доопрацьований законопроєкт був зареєстрований лише 10 листопада 2020
року (за номером № 4358)28, а у грудні
2020 року Комітет рекомендував цей
законопроєкт до першого читання.
Однак у січні 2021 року Комітет своїм рішенням відкликав законопроєкт на повторне доопрацювання. Офіційною причиною перегляду були деякі нові норми
регулювання е-сигарет, ухвалені в груд-

ні 2020 року (законопроєкт № 3628)29
та необхідність «гармонізації» термінів.
Перегляд і подання нової редакції законопроєкту на реєстрацію зайняли майже
два місяці: новий законопроєкт із тим
самим номером 4358 був зареєстрований 30 березня 2021 року. Текст законопроєкту знову мав деякі «компроміси»:
видалено норму про обмеження віку
купівлі сигарет до 21 року, зменшено
вимоги до розміру попереджень на упаковках е-сигарет (30% замість 65%) та
збільшено терміни впровадження заборони викладки сигарет. Можна зробити
висновок, що тютюнова промисловість
використала свої зв’язки в парламенті,
щоб продовжити блокаду впровадження ДТВ та інших інструментів боротьби з
тютюном у 2020 році.

ПРИКЛАД №3.
У жовтні 2020 року ЗМІ повідомили, що
керівник PMI Андре Каланцопулос прибуває в Україну на зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським,
щоб «обговорити можливість відкласти
збільшення оподаткування для IQOS»30.

Подальші журналістські розслідування
не змогли або спростувати цю інформацію: в офіційному листі Офісу Президента України говорилося, що вони не
мають інформації про всі зустрічі Президента України31.

ПРИКЛАД №4.
Особи, пов’язані із тютюновою індустрією продовжували виконувати функції
офіційних помічників народних депутатів. Валентина Хоменко, директор Укра-

їнської асоціації виробників тютюнових
виробів «Укртютюн» є помічником народного депутата Ковальова32. Сергій
Шоломицький, колишній керівник се-

28 Верховна Рада України (2021). Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони громадського здоров’я від шкідливого впливу тютюну. Посилання: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=70397. (Доступ: 22 квітня, 2021).
29 Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності
за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних
сигаретах. Посилання: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69099. (Доступ: 23 травня, 2021).
30 ФОКУС (28.10.2020). Глава компании Philip Morris Андре Каланцопулос прилетает на встречу с Владимиром Зеленским, чтобы отсрочить повышение акцизов на IQOS. Посилання: https://bit.ly/3hR5ahx. (Доступ: 22
квітня, 2021).
31

Facebook сторінка Наталії Соколенко (18.04.2021). Посилання: https://bit.ly/3fFMui4. (Доступ: 22 квітня, 2021).

32 Верховна Рада України (2021). Картка народного депутата України 9-го скликання Ковальова Олексія Іва-
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кретаріату парламентського Комітету з
питань фінансів, податкової та митної
політики, якого підозрювали у зв’язках
із тютюновою промисловістю33, є поміч-

ником народного депутата Заблоцького34. Обидва народні депутати – із політичної партії «Слуга народу».

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.

ПРИКЛАД №1.
29 січня 2020 року КМУ затвердив План
заходів щодо реалізації Стратегії боротьби з незаконним виробництвом та
обігом тютюнових виробів на період до
2021 року (Наказ № 128-р)35 (далі – Стратегія). План заходів був розроблений
для забезпечення реалізації Стратегії,
однак він має кілька основних недоліків.
Перш за все, хоча Стратегія36 визначає
Державну фіскальну службу України
(ДФС) та Міністерство охорони здоров’я

України головними виконавцями, План
заходів повністю виключає МОЗ із виконавців. По-друге, Стратегія була розроблена з метою впровадження РКБТ
ВООЗ, у той час, як План заходів не мав
зв’язку ні з РКБТ ВООЗ, ні з Протоколом
про ліквідацію незаконної торгівлі тютюном. Тютюнова промисловість підтримує
цей План заходів і брала участь у його
розробці.

ПРИКЛАД №2.
У січні 2020-го – березні 2021 року кілька народних депутатів активно просували законодавчі зміни, сприятливі для
деяких виробників тютюну. Найбільш
очевидна спроба підтримати поправку
на користь тютюнової промисловості
була зроблена 16 грудня 2020 року групою нардепів у парламенті, серед яких
депутати Арахамія, Заблоцький та Петруняк. Вони відстоювали позицію щодо
зниження акцизного податку на сигари-

ли та ТВЕНи (стіки для пристроїв IQOS
та Glo). Раніше, у 2019 році, парламент
ухвалив закон про збільшення податків на тютюнові вироби для нагрівання,
більш відомі як стіки «HEETS», вироблені PMI, стіки «Neo», вироблені BAT, та
сигарили, вироблені переважно MITG,
до рівня традиційних сигарет. Поправки
народних депутатів були спрямовані на
зменшення рівня оподаткування ТВЕНів
на 33% (зростання на 320% з 1 січня 2021

новича. Посилання: https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21140. (Доступ: 23 травня, 2021).
33 Укрінформ: Основними «лобістами» тютюнових компаній у Верховній Раді виступають представники парламентського Комітету з питань податкової та митної політики https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2243182transparency-poimenno-nazvala-tutunovi-lobi-v-ukraini.html (Доступ: 23 травня, 2021).
34 Верховна Рада України (2021). Картка народного депутата України 9-го скликання Заблоцького Мар’яна
Богдановича. Посилання: https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21045 . (Доступ: 23 травня, 2021).
35 Верховна Рада України (2021). Указ КМУ Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії у сфері
протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року. Посилання: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/128-2020-%D1%80#Text. (Доступ: 18 квітня, 2021).
36 Верховна Рада України (2021). Указ КМУ Про Стратегію у сфері протидії незаконному виробництву та
обігу тютюнових виробів на період до 2021 року. Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/570-2017%D1%80#n7. (Доступ: 18 квітня, 2021).
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року мали знизити до 200%). Журналісти
помітили, що голова депутатської фракції «Слуга народу» в парламенті, народний депутат Арахамія, просував свою
поправку використовуючи аргументи
тютюнової промисловості та посилаючись на деякі угоди з індустрією37.
Аргументуючи свою поправку, депутат Арахамія згадав «гарантійні листи»,
отримані від виробників тютюну, в яких
ті пообіцяли сплатити достатню суму
податків заздалегідь, якщо їхня пропозиція про зменшення податків буде
підтримана, і попереджав про можливі
негативні наслідки в іншому разі. Після
публічної викривальної кампанії та рішучих виступів кількох депутатів, які займаються боротьбою проти тютюну, парламент не підтримав ці правки в грудні
2020 року.
Знову в лютому 2021 року народний де-

путат Арахамія взяв участь у засіданні
Комітету з питань фінансів, податкової
та митної політики і знову переконував
членів комітету підтримати його поправку щодо зменшення акцизу на ТВЕНи
шляхом внесення поправок при розгляді законопроєкту № 4278, який був спочатку спрямований на зміну поштових
тарифів. На пресконференції депутат
підтвердив, що вони (народні депутати)
домовлялися з PMI про «гарантовану
сплату 11 млрд гривень» у дохід державного бюджету незалежно від обсягів
продажу ТВЕНів у 2021 та 2022 роках.
Він знову згадав, що було отримано «гарантійний лист» від виробників тютюнових виробів. Журналістські розслідування припустили, що депутат Арахамія
може діяти за розпорядженням Офісу
Президента України38. Станом на 31 березня 2021 року поправка не була проголосована.

3. Уряд дозволяє / запрошує представників тютюнової промисловості брати
участь у роботі міжвідомчих урядових / багатогалузевих / дорадчих груп, які
впливають на формування політики у сфері охорони здоров’я. (Рекомендація
4.8 Керівних принципів Статті 5.3 РКБТ ВООЗ) – 4 бали.
Закон не забороняє уряду взаємодіяти з тютюновою промисловістю. Стаття
4 Закону України № 2899 «Про заходи
щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення»
включає положення про участь фізичних осіб, об’єднань громадян, діяльність
яких не пов’язана з тютюновою промисловістю, у заходах щодо запобігання та
зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я

населення, а також про пріоритетність
політики у сфері охорони здоров’я у порівнянні з фінансовими, податковими
та корпоративними інтересами суб’єктів, діяльність яких пов’язана з тютюновою промисловістю. Однак Стаття 4 не
містить жодного механізму примусового
виконання чи застосування штрафних
санкцій за порушення, отже не застосовується належним чином.

37 БУКВИ (16.12.2020). Арахамія пропонує колегам укласти угоду з виробниками тютюну. Посилання: https://
bit.ly/2RDamee. (Доступ: 18 квітня, 2021).
38 YouTube канал Євгенія Плінського (28.02.2021). Philip Morris купив «Слуг народу» за 3 млрд дол. Давід
Арахамія – головний тютюновий лобіст. Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=5WTZfElEAwA. (Доступ: 18
квітня, 2021).
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ПРИКЛАД №1.
Місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) продовжує бути
платформою для зустрічей урядовців
та тютюнової промисловості. Так, 18–19
листопада 2020 року щорічна робоча група EUBAM щодо тютюну провела
відеоконференцію з представниками
державних правоохоронних органів
Республіки Молдова, України, Польщі,

Румунії, таких установ ЄС, як Європол та
OLAF, а також асоціації «Укртютюн» та
основних виробників сигарет. Відповідно до офіційного вебсайту, захід «надав
можливість учасникам поділитися своїм
досвідом та обмінятися думками щодо
тенденцій, способу дії, ризиків та контрзаходів щодо запобігання незаконній
торгівлі тютюном»39.

ПРИКЛАД №2.
Як описано в Індикаторі 1.1 (Приклад
№2), законопроєкт щодо контролю над
тютюном № 2813 був повернений у Комітет з питань здоров’я нації, медичної
допомоги та медичного страхування за
рішенням парламенту на доопрацювання через чотири альтернативні законопроєкти, подані різними депутатами парламенту. Комітет повинен був створити
робочу групу, яка, наскільки це можли-

во, мала враховувати пропозиції різних
зацікавлених сторін та підготувати новий доопрацьований законопроєкт. До
робочої групи увійшли народні депутати,
експерти, представники громадянського суспільства та організації, що просувають інтереси ТІ. Серед них були АСС,
ЄБА, НОРТ та інші організації (повний
перелік робочої групи доступний)40.

ПРИКЛАД №3.
Як повідомлялося в попередньому Індексі, 12 грудня 2019 року Мінекономіки підписало Меморандум41 з чотирма
транснаціональними тютюновими корпораціями «про наміри підтримувати
прозорість та конкуренцію на ринку» та
створила робочу групу42, яка включала
представників тютюнової промисловос-

ті, бізнес-асоціації, дистриб’юторів, а також народних депутатів, їхніх консультантів та представників уряду. У 2020
році Мінекономіки провело щонайменше чотири офіційні засідання цієї робочої групи в рамках виконання завдань
Меморандуму. На підставі інформаційного запиту від громадських організацій

39 EUBAM, «The European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine». Посилання: https://bit.
ly/3fH7HIg. (Доступ: 10 квітня, 2021).
40 ГО «ЖИТТЯ» (2021). Список кандидатур до складу робочої групи при підкомітеті з питань забезпечення
епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верховної
Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування для напрацювання проєкту
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Посилання: https://bit.ly/3fMoI3E. (Доступ: 22 квітня, 2021).
41 ДОСТУП ДО ПРАВДИ (2021). Меморандум про наміри для забезпечення стабільності на ринку тютюнових
виробів та підтримки конкурентного середовища для всіх його учасників. Посилання: https://bit.ly/3fJzQOX. (Доступ: 10 квітня, 2021).
42 ДОСТУП ДО ПРАВДИ (2021). Список присутніх на засіданні робочої групи щодо виконання положень Меморандуму про наміри для забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів та підтримки конкурентного
середовища для всіх його учасників між Кабінетом Міністрів України та суб’єктами господарювання тютюнової
промисловості. Посилання: https://bit.ly/3fgAynS. (Доступ: 10 квітня, 2021).
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Мінекономіки надало інформацію про
наступні засідання, порядок денний та
протоколи:
1. На засіданні 28 січня 2021 року було
обговорено питання незаконної торгівлі тютюновими виробами та податкову політику43.
2. На засіданні 25 лютого 2020 року
було обговорено питання ефективного адміністрування роздрібного
податку на тютюнові вироби та впровадження системи простеження та
відстеження (Track & Tracing).
3. На засіданні 11 березня 2020 року
було обговорено питання усунення
шахрайства в роботі з контрагентами та «ефективне оподаткування
тютюнових виробів для нагрівання»44. Дискусія була зосереджена на
оскарженні нещодавнього рішення
парламенту про збільшення у три
рази податків на ТВЕНи та приведення їх у відповідність до рівня оподаткування традиційних сигарет. Тютю-

нова промисловість, зокрема PMI,
була рішуче проти такої політики.
4. На засіданні 10 липня 2020 року планувалось серед іншого обговорити
питання запровадження кримінальної відповідальності за незаконну
торгівлю тютюном. Однак пані Світлана Панаіотіді, заступник міністра
економіки України та координатор
робочої групи, заявила ЗМІ, що вона
не змогла провести зустріч, і вони не
змогли обговорити жодного питання.
Вона поскаржилася на деяких народних депутатів, які «втручалися» в обговорення45.
Проте тютюнова промисловість у більшості випадків вела дискусію і намагалася використовувати цю платформу
на свою користь, зокрема, підриваючи
державну політику оподаткування ТВЕНів, та очолити діалог з впровадження
системи Track & Tracing. Подальша діяльність робочої групи залишається невизначеною.

4. Уряд висуває або допускає представників тютюнової індустрії (включно з державними компаніями) до складу делегації на Конференцію Сторін або інших допоміжних органів або приймає їхнє спонсорство для делегатів. (Рекомендації 4.9
та 8.3 Керівних принципів Статті 5.3 РКБТ ВООЗ46) – 1 бал.
Уряд не висував і не допускав представників тютюнової галузі до складу деле-

гації Конференції Сторін чи інших допоміжних органів у 2020 році.

43 ДОСТУП ДО ПРАВДИ (2021). Документи щодо урядової записки з тютюновим бізнесом щодо прозорого,
передбачуваного регулювання розвитку тютюнового сектору. Посилання: https://bit.ly/2QP6K8l. (Доступ: 10 квітня, 2021).
44 ГО «ЖИТТЯ» (2021). Протоколи засідання робочої групи щодо впровадження урядової записки з тютюновим бізнесом щодо прозорого, передбачуваного регулювання розвитку тютюнового сектору. Посилання:
https://bit.ly/2QUa3eE. (Доступ: 10 квітня, 2021).
45 ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА (10.07.2020). В Мінекономіки повідомили про зрив роботи щодо меморандуму з
тютюновими компаніями. Посилання: https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/10/662840/. (Доступ: 10 квітня,
2021).
46 Сторони Рамкової конвенції ВООЗ про боротьбу проти тютюну (2020). Посилання: http://www.who.int/fctc/
cop/en/. (Доступ: 10 квітня, 2021).
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ІНДИКАТОР 2: Діяльність тютюнової індустрії під
прикриттям соціальної корпоративної відповідальності.
5.А. Урядові установи або їхні посадові особи схвалюють, підтримують, формують партнерські стосунки або беруть участь у так званих заходах соціальної
корпоративної відповідальності, організованих тютюновою індустрією. (Рекомендація 6.2 Керівних принципів Статті 5.3 РКБТ ВООЗ).
5.В. Представники уряду (його інституцій та офіційні особи) отримують внески
(фінансові або інші) від тютюнової індустрії (включно із нібито діяльністю з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). (Рекомендація 6.4 Керівних принципів Статті 5.3 РКБТ ВООЗ47) – загальний бал 4.
У 2020 році, на фоні пандемії COVID-19,
тютюнові компанії надавали фінансову допомогу сектору охорони здоров’я
шляхом співпраці з урядом на національному та місцевому рівнях. Однак,

коли будуть опубліковані щорічні звіти
транснаціональних тютюнових компаній,
очевидними стануть більше випадків та
проєктів, пов’язаних із КСВ.

ПРИКЛАД №1.
7 квітня 2020 року компанія «Імперіал
Тобако» спільно з Голосіївською районною державною адміністрацією у м. Києві передали Київській міській лікарні
№ 10 вентилятор легень вартістю 550
000 гривень (майже 20 000 доларів
США). Ця лікарня розташована в Голосіївському районі столиці, і там розташована тютюнова фабрика «Імперіал
Тобако». Виробник тютюну заявив, що
«допомога місцевій громаді є одним з

основних напрямків стратегії соціальної відповідальності компанії»48. Виконувач обов’язків голови Голосіївської
районної державної адміністрації у Києві
Сергій Садова висловив вдячність компанії за сприяння у придбанні обладнання: «Держава, бізнес та суспільство
об’єднуються у боротьбі з поширенням
COVID-19 та протидії загрозливій епідемії».

ПРИКЛАД №2.
PMІ (Україна) пожертвувала 10 мільйонів
гривень (майже 365 000 доларів США)
благодійному фонду «Здоров’я для всіх»
на «допомогу у боротьбі з коронавірусом». За словами керівника благодійної
організації пана Сергія Шевчука, «вони
підтримували постійний контакт з Мініс-

терством охорони здоров’я та Офісом
Президента (України), щоб розподілити
кошти якомога ефективніше. За попередніми підрахунками, значна частина
буде витрачена на придбання засобів
індивідуального захисту для лікарів»49.
Однак і МОЗ, і Офіс Президента Украї-

47 Політичні, соціальні, фінансові, освітні, громадські, технічні знання або навчання з протидії контрабанді,
або інші форми внесків.
48 Imperial Tobacco Ukraine (09.04.2020). Imperial Tobacco надала допомогу лікарні в Києві. Посилання: https://
bit.ly/3vlzy7B. (Доступ: 10 квітня, 2021).
49 US-Ukraine Business Council (06.04.2020). Morgan Williams: More Ukrainian businesses help fight COVID-19.
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ни заперечили отримання будь-якого
фінансування від цієї благодійної організації або тютюнової промисловості.
Благодійна організація «Здоров’я для
всіх» витратила гроші PMI на придбання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)
та передала їх Державній прикордонній службі України за повідомленнями

ЗМІ50. Також благодійна організація надала пожертву у формі ЗІЗ Національній поліції Харківської області, про що
йдеться на офіційному вебсайті місцевої адміністрації51. Благодійний фонд
«Здоров’я для всіх» регулярно отримує
пожертви від PMI в рамках діяльності,
пов’язаної з КСВ.

ПРИКЛАД №3.
У квітні 2020 року заступник голови
Монастирської районної ради (одного з
перших районів Тернопільської області, ураженого коронавірусом на початку квітня 2020 року) повідомив на своїй
сторінці у Facebook, що їм вдалося зв’язатися з офісом PMI в Женеві за підтримки «тернополянина», який залучив
іншого «тернополянина – заступника

міністра закордонних справ». Чиновник
повідомив, що завдяки цій допомозі
високого рівня PMI готує гуманітарний
вантаж для покриття певних потреб у
медичному обладнанні та ЗІЗ. Наразі
немає офіційного підтвердження, чи потрапив цей вантаж до Монастирського
району. Однак ця інформація була опублікована в місцевих новинах52.

ПРИКЛАД №4.
У квітні 2020 року JTI Ukraine надала
благодійну допомогу комунальній лікарні в Кременчуці (два вентилятори
легень, оснащені аксесуарами, монітором та концентратором кисню). Місцеві

новини повідомляли, що це обладнання
буде використано для боротьби з пандемією COVID-1953. До речі, у цьому місті
розташований завод JTI.

ІНДИКАТОР 3: Привілеї для тютюнової індустрії.
6. Уряд задовольняє запити тютюнової індустрії на більш тривалий термін для
імплементації чи відтермінування Закону про боротьбу з тютюном. (наприклад,
180 днів є звичайним терміном для впровадження нових медичних попереджень
на упаковках тютюнових виробів; підвищення податку може бути здійснено протягом 1 місяця). (Рекомендація 7.1 Керівних принципів Статті 5.3 РКБТ ВООЗ) –
4 бали.
Посилання: https://bit.ly/3oLzrQ0. (Доступ: 10 квітня, 2021).
50 СЛІДСТВО ІНФО (05.06.2020). IQOS карантин: як Philip Morris дає гроші на боротьбу з COVID-19, водночас
активізуючи рекламу куріння. Посилання: https://bit.ly/3wvfHTx. (Доступ: 10 квітня, 2021).
51 Харківська міська рада, «Здоров’я для всіх» (2020). Посилання: https://khrada.gov.ua/news/11114/. (Доступ: 10
квітня, 2021).
52 УКРАЇНСЬКИЙ РЕПОРТЕР (01.04.2020) Philip Morris готується надіслати гуманітарну допомогу пацієнтам у
Тернопільській області. Посилання: https://bit.ly/3bOWNPK. (Доступ: 10 квітня, 2021).
53 Кременчук Online (29.04.2020) JTI Ukraine закупило для інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька»
нове медичне обладнання. Посилання: https://bit.ly/3wxSboO. (Доступ: 10 квітня, 2021).
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Українське законодавство (Стаття 4 Закону України № 2899 «Про заходи щодо
запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливий вплив
на здоров’я населення») захищає уряд
від будь-яких вимог тютюнової галузі
щодо надання їй фінансових та інших
преференцій та наголошує на пріоритетах політики охорони здоров’я у порівнянні з фінансовими, податковими
та корпоративними інтересами суб’єк-

тів господарювання, діяльність яких
пов’язана з тютюновою промисловістю.
У 2020 році уряд та парламент України
задовольнили вимоги тютюнової промисловості на подовження термінів набуття чинності нового законодавства, а
також термінів розгляду законодавства
у сфері контролю над тютюном. Однак
ці запити не були подані офіційно від
тютюнової промисловості, але лобіювались їхніми групами та партнерами.

ПРИКЛАД №1.
Наприклад, народний депутат Петруняк,
член парламентського Комітету з питань
фінансів, податкової та митної політики,
ініціював внесення змін до законопроєктів № 1210/120954, які відклали на 6
місяців (до 01.01.2021) введення податку
на рідини для електронних сигарет та
збільшення акцизу на сигарили та ТВЕНи (стіки для пристроїв IQOS та GLO)
до рівня сигарет (300%)55. За словами
міністра фінансів, завдяки цій поправці
державний бюджет України недоотримав 1,5 млрд грн додаткового доходу у
2020 році56. Депутат Петруняк також
був співавтором альтернативного законопроєкту № 2813-257 та співавтором законопроєкту № 2719-158, які мали на меті
створити додаткові бар’єри для проход-

ження комплексного антитютюнового
законопроєкту № 2813, що серед іншого імплементує положення TPD ЄС, забороняє деякі форми реклами тютюну,
куріння в громадських місцях, продаж
ТВЕНів та пристроїв для куріння неповнолітнім. Також законопроєкт народного депутата Петруняка не забороняв
вживання ТВЕНів у громадських місцях
(школах, лікарнях, дитячих садах, університетах, дитячих майданчиках, громадському транспорті та інших місцях
громадського користування), а також
зберігав рекламний показ тютюнових
виробів, електронних сигарет, ТВЕНів у
пунктах продажу (магазини, кіоски, супермаркети).

54 Верховна Рада України (2021). Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому
законодавстві. Посилання: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66518. (Доступ: 10 квітня, 2021).
55 ГО «Центр демократії та верховенства права» (17.12.2020). Депутати та урядовці отримують антипремію
«Золота коса 2020» за тютюновий лобізм. Посилання: https://cedem.org.ua/news/antypremiya-zolota-kosa/. (Доступ: 10 квітня, 2021).
56 Комітет з питань оподаткування, фінансів та митної політики (2021). Протоколи засідання (ст. 18). Посилання: (http://komfinbank.rada.gov.ua/uploads/documents/32865.pdf (запис засідання фінансового Комітету, ст. 18).
(Доступ: 10 квітня, 2021).
57 Верховна Рада України (2021). Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони громадського здоров’я від шкідливого впливу тютюну. Посилання: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=68152. (Доступ: 10 квітня, 2021).
58 Верховна Рада України (2021). Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо приведення українського законодавства у відповідність до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 3 квітня 2014 Про регулювання виробництва та обіг тютюну та електронних сигарет.
Посилання: https://bit.ly/2Su06VK. (Доступ: 10 квітня, 2021).
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ПРИКЛАД №2.
Ще один народний депутат Заблоцький,
член парламентського Комітету з питань
фінансів, податкової та митної політики,
також продемонстрував свою підтримку та просування сприятливих законодавчих положень для тютюнової галузі.
Законодавець ініціював та зареєстрував законопроєкти № 2813-2, 2719-1, які
створити додаткові бар’єри для комплексного антитютюнового законопроєкту № 2813, і таким чином «слугували»
інтересам тютюнової галузі. Депутат
Заблоцький також був автором законопроєкту № 3044а, який повертає підхід
до розрахунку податкової ставки для
ТВЕНів за вагою (а не за принципом
кількості виробів – стіків), і таким чином
зменшив би ставку податку, що запроваджена Законом України № 466, який
вже до того часу набув чинності.
Загалом, як уже зазначалося, проходженню комплексного законопроєкту

щодо контролю над тютюном № 2813
перешкоджали чотири альтернативні
законопроєкти, які унеможливили його
перше слухання в парламенті. Такий
підхід називається «законодавчим спамом» і раніше широко використовувався представниками тютюнової індустрії.
У цьому випадку, хоча не всі депутати,
які зареєстрували альтернативні законопроєкти, могли бути пов’язані з тютюновою промисловістю, був підірваний
будь-який прогрес у контролі над тютюном щодо впровадження ДТВ ЄС у 2020
році. Окрім згаданого законопроєкту
№ 2813-2, іншими альтернативними законопроєктами були № 2813-1 (депутат
Чорний), № 2813-3 (депутат Юрченко) та
№ 2813-4 (депутат Павловський). Також
інший законопроєкт № 271959 (депутатка
Климпуш-Цинцадзе) послужив меті перешкодити проходженню законопроєкту № 2813.

ПРИКЛАД №3.
Така сама історія повторилася в листопаді 2020 року, коли нова консолідована версія законопроєкту про контроль
над тютюном була зареєстрована під
новим номером № 435860. Незважаючи
на це, декілька народних депутатів знову повторили практику законодавчого
«спаму» і зареєстрували чотири альтернативні законопроєкти, зокрема: законопроєкт № 4358-1 (депутат Заблоцький,
депутат Петруняк, депутат Ковальов),
законопроєкт № 4358-2 (депутат Шин-

каренко), законопроєкт № 4358-3 (депутат Галайчук), законопроєкт № 4358-5
(депутат Заблоцький, депутат Петруняк).
Два депутати – Заблоцький та Петруняк – зареєстрували два альтернативні
законопроєкти. У такий спосіб інструменти блокування законодавства використовували депутати, які раніше відстоювали інтереси тютюнової індустрії, щоб
створити труднощі для ухвалення законодавства та просувати позиції в інтересах тютюнової галузі.

59 Верховна Рада України (2021). Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо адаптації законодавства України до вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 2014/40/ЄС від
3 квітня 2014 року про наближення законів, підзаконних нормативно-правових актів та адміністративних положень держав-членів щодо виробництва, представлення та продажу тютюнових виробів і супутніх продуктів та
про скасування Директиви 2001/37/ЄС. Посилання: https://bit.ly/3wv5iqN. (Доступ: 22квітня, 2021).
60 Верховна Рада України (2021). Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони громадського здоров’я від шкідливого впливу тютюну. Посилання: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=70397. (Доступ: 10 квітня, 2021).
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В результаті цих дій ми бачимо, що парламент іноді підтримує більш тривалі
терміни для імплементації законодавства або відкладення розгляду законодавства з контролю над тютюном.

Такі ситуації створюються та модеруються депутатами, які своїми діями демонструють підтримку інтересів тютюнової
галузі.

7. Уряд надає привілеї, заохочення, пільги або робить винятки для тютюнової
індустрії (Рекомендація 7.3 Керівних принципів Статті 5.3 РКБТ ВООЗ) – 4 бали.
Відповідно до статті 10 Закону України
«Про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів та
їх шкідливий вплив на здоров’я людей»
забороняється підтримувати виробництво (імпорт) тютюну та тютюнових виробів для продажу на митній території

України у формі державного фінансування, надання фінансової допомоги,
фінансових гарантій, грантів, субсидій,
субсидованих позик із фондів Національного бюджету України та місцевих
бюджетів відповідним суб’єктам господарювання.

ПРИКЛАД №1.
9 вересня 2020 року КМУ прийняв розпорядження61 про реалізацію пілотного проєкту «Національний оператор на
ринку тютюнових виробів», який «надаватиме логістичні та інформаційні послуги для ринку та держави». Документ
розроблено спільно Міністерством фінансів та Мінекономіки. Відомо також,
що за розробку та просування документа головним чином відповідала заступник міністра економіки пані Панаіотіді,
також відома як голова робочої групи
з питань реалізації Меморандуму. До
речі, вона отримала одну з антипремій
громадськості проти втручання тютюнової індустрії («Золота коса»), яку регулярно проводять ГО «Життя»62, ГО
«Антикорупційний штаб», ГО «ЦЕДЕМ»
та інші. Це урядове рішення створило б
безпрецедентно сприятливі умови для
найбільшої монополії оптово-роздрібної
торгівлі тютюном «Тедіс Україна», яка
контролює, за різними оцінками, від 60%

до 80% ринку. Надаючи будь-якому дистриб’ютору тютюнових виробів спеціальний статус «національний оператор»,
уряд пропонує певне привілейоване
становище та створює умови для монополізаціїринку. Розпорядження зазнало
широкої критики, а згодом було оскаржене групою з 46 депутатів у Конституційному суді (розгляд продовжується у
2021 році). Це рішення також створило
перешкоди для судових проваджень,
поданих АМКУ проти «Тедіс Україна», а
також негативно вплинуло на зусилля
АМКУ щодо подальшого розслідування ймовірної угоди про картельну змову виробників тютюну та підприємства
«Тедіс Україна» та застосування штрафних санкцій. 17 березня 2021 року АМКУ
прийняв рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції на «Тедіс
Україна». У рішенні зазначається, що
«компанія не повністю виконала рішен-

61 Кабінет Міністрів України (09.09.2020). Уряд підтримав пропозицію Міністерства економіки про створення
національного оператора на тютюновому ринку. Посилання: https://bit.ly/2Ss1fg9 . (Доступ: 10 квітня, 2021).
62 ГО «ЖИТТЯ» (17.12.2020). Депутати та урядовці отримали антипремію «Золота коса – 2020» за тютюновий
лобізм. Посилання: https://bit.ly/3udbMt2. (Доступ: 10 квітня, 2021)
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ня АМКУ і у 2016 році за це порушення
була оштрафована на 274 227 220 гривень»63. Тютюнова промисловість поча-

ла оскаржувати рішення АМКУ в національних та міжнародних судах.

ПРИКЛАД №2.
Депутат Ковальов, член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, ініціював законопроєкти, які з великою ймовірністю
створили б певні переваги для тютюнової галузі. Серед цих законопроєктів
були: № 3016-164 (18.02.2020), № 250165
(27.11.2019), № 250266 (27.11.2019),
№ 250367 (27.11.2019). Однак законопроєкти не були підтримані парламентом у 2020 році. Законопроєкти були
зареєстровані, ймовірно, в інтересах
тютюнової промисловості в рамках їхніх цінових війн з представниками дистриб’юторів. Законопроєкт № 3016-1
також передбачав можливості для на-

копичення продукції на складах перед
підвищенням цін на тютюнові вироби з
метою мінімізації сплати акцизу (форестелінг). Інші законопроєкти включають
переведення роздрібного акцизного
податку на виробників та підвищення
вимог до ліцензування для дистриб’юторів тютюну. Окрім контексту боротьби
за економічні інтереси між учасниками ланцюга постачання тютюну, переклад місцевого акцизного збору на
рівень виробників тютюну використовувався тютюновими компаніями як аргумент для відмови уряду від подальшого збільшення акцизного податку.

ПРИКЛАД №3.
Деякі привілеї та пільги були надані тютюновій промисловості, особливо виробникам ТВЕНів, шляхом прийняття законопроєкту № 3628 (Закон України №
1019). Законопроєкт був доопрацьований парламентським Комітетом з питань
фінансів, податкової та митної політики,
який підтримав визначення ТВЕНів як
«тютюновмісних виробів» (а не «тютю-

нових виробів»). Це визначення виключило ТВЕНи із законодавчої бази щодо
контролю над тютюном, яка на сьогодні
застосовується лише до «тютюнових виробів». Іншими словами, регулювання
ТВЕНів було виключене із законодавства про заборону куріння та заборону
реклами тютюнових виробів. Крім того,
прийняте визначення пристроїв для

63 Антимонопольний Комітет України (17.03.2021). АМКУ оштрафував ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» на 274 млн грн за
неповне виконання рішення Комітету. Посилання: https://bit.ly/3wyWAYW. (Доступ: 10 квітня, 2021).
64 Верховна Рада України (2021), Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (про вдосконалення механізму стягнення акцизного податку при реалізації тютюнових виробів). Посилання: http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68173. (Доступ: 10 квітня, 2021).
65 Верховна Рада України (2021). Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо вдосконалення механізму стягнення акцизного податку при реалізації тютюнових виробів). Посилання:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67483. (Доступ: 23 травня, 2021).
66 Верховна Рада України (2021). Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (про вдосконалення механізму стягнення акцизного податку при реалізації тютюнових виробів). Посилання: http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67483. (Доступ: 23 травня, 2021).
67 Верховна Рада України (2021). Проєкт Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про вдосконалення механізму стягнення акцизного податку при реалізації тютюнових виробів). Посилання: http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67484. (Доступ: 10 квітня, 2021).
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споживання ТВЕНів може створювати
враження, що їх вживання є менш шкідливим, тобто прихованим стимулом збуту. Крім того, Комітет виключив термін
«тютюнові вироби» із Закону № 2889,
що створило додаткові труднощі для

реалізації політики боротьби з тютюном. Більше того, навіть набуття чинності цього закону в контексті визначення
ТВЕНів було перенесене на 1,5 року, закріплюючи поточний вакуум у регулюванні ТВЕНів.

ПРИКЛАД №4.
Парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав поправку № 175 до законопроєкту
№ 4065, спрямовану на скасування мінімальних специфічних ставок акцизу на
сигарили. Експерти припускали, що це

положення могло створити сприятливий
режим оподаткування (знижений податок) для дешевих сигарил, що виробляються Винниківською тютюновою фабрикою. Однак парламент не підтримав
цю поправку.

ІНДИКАТОР 4: Форми «необов‘язкової, нав’язливої»
взаємодії.
8. Урядові високопосадовці (як-от президент / прем’єр-міністр чи міністр68) 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.

ПРИКЛАД №1.
У жовтні 2020 року ЗМІ повідомили, що
керівник PMI Андре Каланцопулос прибуває в Україну для зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським,
щоб «обговорити можливість відкласти
збільшення податків на IQOS»69. Офіційна відповідь Офісу Президента на один
із запитів журналістів не підтвердила і
не спростувала цю заяву, зазначивши,
що вони не мають інформації про всі зустрічі Президента України70. Однак цей

68

період збігся з початком кампанії, яку
очолив глава президентської фракції у
парламенті «Слуга народу», з метою змінити затверджений план оподаткування
ТВЕН на 2021 рік та знизити ставки податків на ТВЕНи та сигарили в 2021 році.
Спроби змінити чинне на той час законодавство з метою зменшення податків
на ТВЕНи на 33% здійснювалися на найвищому рівні в парламенті.

Включно з безпосередніми членами сімей високопосадовців.

69 ФОКУС (28.10.2020). Генеральний директор Philip Morris CEO Андре Каланцопулос прибув на зустріч з В.
Зеленським, щоб обговорити відкладення підвищення акцизів на IQOS. Посилання: https://bit.ly/3hR5ahx. (Доступ: 22 квітня, 2021).
70

Facebook сторінка Наталії Соколенко (18.04.2021). Посилання: https://bit.ly/3fFMui4. (Доступ: 22 квітня, 2021).
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ВИПАДОК 2.
11 лютого 2020 року Служба безпеки
України (СБУ) провела зустріч на високому рівні з народними депутатами, міністром фінансів, міністром внутрішніх
справ, заступником міністра економіки,
асоціацією «Укртютюн» та представниками бізнессередовища71. Глава СБУ повідомив про зростання незаконної торгівлі тютюном до обсягів 7% ринку, що
не підтверджено жодними публічними
даними або звітами, яким можна довіряти. За результатами засідання асоціація
«Укртютюн» підготувала лист із різними

компліментарними положеннями до ініціатив СБУ, в першу чергу щодо криміналізації незаконної торгівлі, але також
запропонувала підтримку та співпрацю
щодо перегляду процедур адміністрування роздрібного податку на тютюн і
впровадження системи Trace & Tracking,
що заснована на Протоколі про ліквідацію незаконної торгівлі тютюном РКБТ
ВООЗ та директиви ДТВ ЄС72. Цей документ був опублікований у відкритому
доступі через офіційний запит ГО.

Фото Служби безпеки України.

ПРИКЛАД №3.
У грудні 2020-го – березні 2021 року
голова фракції більшості в парламенті

«Слуга народу» депутат Арахамія пропагував законодавчі поправки щодо

71 Укрінформ, «Голова служби безпеки України» (2020). Посилання: https://bit.ly/3fHaK3a. (Доступ: 22 квітня,
2021).
72 ДОСТУП ДО ПРАВДИ. Лист міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Т.
Милованова. (2020). Посилання: https://bit.ly/3wofZeW. (Доступ: 20 травня, 2021).
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зниження рівня оподаткування ТВЕНів,
посилаючись на невідому угоду з тютюновими компаніями73. Аргументуючи
свою позицію, депутат Арахамія розповів журналістам про певний «гарантійний лист», отриманий від виробників
тютюну, де вони пообіцяли сплатити суттєву суму податків наперед, якщо їхня
пропозиція про зменшення податків
буде підтримана. Таким чином один із
ключових законодавців від фракції біль-

шості в парламенті публічно підтвердив
зустріч із тютюновою промисловістю та
участь у певних домовленостях з ними.
На додаток, народний депутат діяв, певним чином, виходячи за межі своїх повноважень, оскільки політика оподаткування завжди була прерогативою КМУ,
зокрема Міністерства фінансів України,
яке виступало проти будь-якого зменшення податків.

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) – 4 бали.

ПРИКЛАД №1.
11 березня 2020 року Мінекономіки провело одне із засідань робочої групи з
питань реалізації Меморандуму з виробниками тютюну. На офіційному вебсайті
КМУ74 повідомляється, що представники
СБУ, АМКУ, депутати та виробники тютюну обговорили питання формування
політики додаткових механізмів контролю за недобросовісними контрагентами. Радник глави СБУ зазначив готов-

ність співпрацювати, серед іншого, з
виробниками тютюнових виробів «для
боротьби з недобросовісними підрядниками, щоб уникнути ухилення від сплати податків, контрабанди, підробки та
незаконного обігу тютюнових виробів».
АМКУ також заявив, що вони працюють
над проєктами комерційних політик у
«діалозі з виробниками тютюну».

ПРИКЛАД №2.
19 серпня 2020 року голова Державної прикордонної служби України (Держприкордонслужби) Сергій Дейнеко
провів зустріч із представниками PMІ

(Україна) та JTI, щоб «обговорити можливості подальшого співробітництва у
боротьбі з незаконною торгівлею тютюном»75.

73 БУКВИ (16.12.2020). Арахамія пропонує колегам укласти угоду з виробниками тютюну. Посилання: https://
bit.ly/2RDamee. (Доступ: 18 квітня, 2021).
74 Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства (11.03.2020). Міністерство економіки обговорило питання роботи з недобросовісними підрядниками на тютюновому ринку. Посилання: https://
bit.ly/3hUWQNA. (Доступ: 10 квітня, 2021).
75 Державна прикордонна служба України (19.08.2020). Державна прикордонна служба активізує співпрацю
у боротьбі з незаконним обігом тютюнових виробів. Посилання: https://bit.ly/3fJnsyn. (Доступ: 10 квітня, 2021).
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Фото Держприкордонслужби: Державна прикордонна служба України зустрічається з представниками компаній PMІ (Україна) та JTI.

ПРИКЛАД №3.
29 червня 2020 року парламентський
тижневик «Урядовий кур’єр» повідомив,
що голова Державної податкової служби України (ДПС) «починає співпрацю з

легальними тютюновими виробниками
для посилення заходів щодо боротьби з
незаконною торгівлею тютюном»76.

ВИПАДОК 4.
У статті, опублікованій за підтримки
JTI (4 листопада 2021 року), виконувач
обов’язків голови Державної фіскальної
служби України (ДФС) заявив про переваги співпраці з виробниками сигарет,
оскільки вони допомагають знищувати
вилучені сигарети, які «до того могли
з’являтися на незаконному ринку»77. Немає логічного підґрунтя для твердження, чому співпраця з JTI на цьому етапі
буде стримувати незаконний ринок та-

кими діями, оскільки тютюнові компанії
завжди брали участь у спеціальних комісіях зі знищення конфіскованих тютюнових виробів. Дійсно, у грудні 2019 року
КМУ схвалив Постанову про новий порядок знищення вилучених тютюнових
виробів через незалежних постачальників78. Однак незрозуміло, яким чином
участь JTI зробить цей процес більш
ефективним.

76 УРЯДОВИЙ КУР’ЄР (26.06.2020). Державна податкова служба залучає тютюнові компанії до боротьби з
торгівлею тютюном. Посилання: https://bit.ly/34eV41P. (Доступ: 10 квітня, 2021).
77 LIGA.NET (04.11.2020). Об’єднання за легальність. 3 методи боротьби з контрабандою сигарет. Посилання:
https://project.liga.net/projects/kontrabanda-sigaret-borotba/. (Доступ: 10 квітня, 2021).
78 Кабінет Міністрів України (11.12.2019). Д. Малюська: Встановлений новий порядок знищення конфіскованих
підакцизних товарів. Посилання: https://bit.ly/3ujhkSO. (Доступ: 10 квітня, 2021).
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ПРИКЛАД №5.
Державна служба з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), яка є
ключовим органом, що реалізує політику у сфері боротьби проти тютюну (в
контексті нецінових заходів), регулярно використовує експертну консультативну допомогу ГО «Всеукраїнська рекламна коаліція»79 для перевірки скарг
громадськості про випадки порушення
заборони реклами тютюну. Водночас
серед членів цієї ГО є компанія Philip
Morris Ukraine, і така допомога може

мати ознаки конфлікту інтересів. Члени
Коаліції, в основному, представляють
бізнес-сектор і можуть бути зацікавлені
послабити норми щодо заборони реклами тютюну, оскільки можуть отримувати
кошти від непрямої реклами тютюну та
реклами електронних сигарет і ТВЕНів.
Держпродспоживслужба
покладається на висновки цієї ГО та використовує
їх у своїх офіційних відповідях на скарги громадськості на рекламу тютюнових
виробів.

ПРИКЛАД №6.
21 жовтня 2020 року Сергій Солодченко, голова ДФС, та голова ДПС Сергій
Дейнеко провели спільну пресконференцію з представниками JTI Україна
на тему «Контрабанда сигарет в Україні
зростає вже кілька років поспіль і зав-

дає великої шкоди економіці. Як уряд та
бізнес вирішують цю проблему»80. Під
час прес-конференції був представлений проєкт «Ні контрабанді!»81, ініційований JTI за підтримки ДФС та ДПС.

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) – 3 бали.

ПРИКЛАД №1.
6 жовтня 2020 року ДФС опублікувала пресреліз із заголовком, який збігається із заголовком назви інтерв’ю
голови ДФС одному з новинних інтернет-ресурсі82: «Голова ДФСУ: Цього
року ми вилучили на 94% більше підроблених сигарет, ніж минулого року». Це
інтерв’ю було підготовлене в рамках

«спеціального проєкту» із цим ЗМІ (платний контент) за фінансової підтримки
JTI. Незалежно від цього, ДФС розмістила повідомлення та статтю на своєму офіційному вебсайті. Однак навіть
назва статті є маніпулятивною, оскільки
в своєму інтерв’ю пан Солодченко таких слів не говорив. Крім того, якщо в

79 Всеукраїнська рекламна коаліція (2021). Посилання: https://vrk.org.ua/contacts.html. (Доступ:10 квітня, 2021).
80 Інтерфакс (21.10.2020). «Контрабанда сигарет в Україні зростає кілька років поспіль і завдає економіці великих збитків. Як держава і бізнес вирішують цю проблему». Посилання https://ua.interfax.com.ua/news/pressannouncement/695546.html. (Доступ: 23 травня, 2021).
81 НіКонтрабанді. «НіКонтрабанді» – це проєкт JTI Ukraine за підтримки ДПСУ та ДФСУ. Посилання: https://
www.nicontrabandi.org.ua/. (Доступ: 23 травня, 2021).
82 ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА. «Голова Державної фіскальної служби України: Цього року ми вилучили на 94%
більше фальсифікованих сигарет, ніж у минулому» (2020). Посилання: https://bit.ly/3ukZ2Aq. (Доступ: 20 травня,
2021).
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інтерв’ю і було згадано про проблему
контрафактних сигарет, це не було аж
ніяк найсуттєвішою проблемою. До того
ж, жодних фактів про виготовлення під-

роблених сигарет не було представлено. Отже, можна зробити висновок про
те, що ДФС, ймовірно, мала певну угоду
про співпрацю з JTI у цьому питанні.

ПРИКЛАД №2.
29 січня 2020 року Мінекономіки підписало Наказ № 10183 про створення робочої групи щодо виконання положень
Меморандуму про наміри для забезпечення стабільності на ринку тютюнових
виробів та підтримки конкурентного середовища для всіх його учасників, між
КМУ та суб’єктами господарювання тютюнової промисловості (Меморандум).
28 січня 2020 року відбулося перше
засідання робочої групи. Офіційний
вебсайт уряду інформує про учасників
робочої групи на чолі із заступником міністра пані Панаіотіді. Серед учасників
– народні депутати, представники Мінекономіки, Міністерства фінансів, АКМУ
та ДПС, представники виробників та ди-

стриб’юторів тютюнових виробів, а також громадських організацій. Асоціація
«Укртютюн» представила новий графік
щорічного підвищення мінімального акцизного податку, який суперечить наявному річному плану зростання акцизів.
Зазначається, що робоча група погодилася підготувати пропозиції щодо зміни
графіка зростання акцизного податку
та винести їх на розгляд Міністерства
фінансів України84. Попри те, що ставка
оподаткування станом на 30 березня
2021 року не була змінена, тютюнова
промисловість використовує таку платформу, щоб і далі лобіювати свої пропозиції.

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) – 3 бали.
Законодавство прямо не вимагає від
уряду публічного розголошення зустрічей / взаємодії з тютюновою промисловістю. Прозорість діяльності представників уряду, політиків та місцевих
органів влади регулюється законом
України «Про доступ до публічної інфор-

мації». Відповідно до Статті 1 цього Закону «Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в
процесі виконання суб’єктами владних
повноважень своїх обов’язків, передба-

83 ЛІГА.ЗАКОН (30.01.2020). Наказ Мінекономіки № 101 (29.01.2020) Про створення робочої групи для виконання положень Меморандуму про наміри для забезпечення стабільності на тютюновому ринку та підтримки
конкурентного середовища для всіх його учасників між Кабінетом Міністрів України та тютюновою промисловістю. Посилання: https://ips.ligazakon.net/document/ME200054. (Доступ: 10 квітня, 2021).
84 Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства (28.01.2020). Робоча група з питань функціонування тютюнової промисловості ініціює зміну у графіку збільшення податків на тютюн. Посилання: https://bit.ly/3fGqZgZ. (Доступ: 10 квітня, 2021).
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чених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим
Законом».
Однак цей Закон не має чітких зобов’язань для уряду та органів державної
влади реєструвати зустрічі з представниками суб’єктів господарювання та/
або публікувати оголошення про такі
зустрічі. Така інформація може бути отримана через окремі запити на публічну
інформацію від розпорядника публічної
інформації в порядку, встановленому
Законом. Терміни відповідей залежать
від статусу заявника і варіюються від 5
до 10 днів. Цей Закон залишається одним із ключових інструментів отримання

різної внутрішньої інформації від органів
влади різного рівня для адвокаційних та
дослідницьких груп, а також для антикорупційних організацій. Система правозастосування існує, і заявники можуть
звертатися до судів, якщо необхідна інформація не буде надана. Наприклад,
більшість документів щодо Меморандуму та діяльності робочої групи були
отримані ГО з контролю над тютюном за
допомогою вищезазначених механізмів.
Загалом, важко об’єктивно оцінити рівень прозорості зустрічей тютюнової галузі з представниками уряду. Однак слід
враховувати той факт, що багато таких
зустрічей залишаються незареєстрованими.

12. Уряд вимагає дотримання правил щодо розкриття чи реєстрації підприємств
тютюнової промисловості, асоційованих організацій та осіб, які діють від їхнього імені, включно з лобістами. (Рекомендація 5.3 Керівних принципів Статті 5.3
РКБТ ВООЗ) – 3 бали.
Закон вимагає офіційної реєстрації ви- Однак уряд не має системи розкриття
робників тютюну та власників ліцен- інформації або реєстрації асоційованих
зій на оптово-роздрібну торгівлю, екс- з тютюновою індустрією організацій та
порт та імпорт, і ці дані є відкритими осіб, які діють від імені тютюнової галудля громадськості. Офіційний реєстр зі, включаючи лобістів. Це відображає
виробників та дистриб’юторів тютюно- загальну ситуацію, коли національне
вих виробів регулярно оновлюється та законодавство спеціально не регулює
публікується Державною фіскальною лобістську діяльність.
службою України85.

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) – 1 бал.

85

Державна фіскальна служба Україна (2021). Посилання: https://bit.ly/3fHOsOH. (Доступ: 10 квітня, 2021).
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Закон України № 2899 «Про заходи
щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливий вплив на здоров’я людей»86 забороняє всі форми фінансової або іншої
підтримки тютюновою промисловістю
подій, заходів, окремих осіб чи груп,
включаючи політичні партії чи політиків, спортсменів чи спортивні команди,
артистів чи колективи художників та
навчальних закладів будь-якої форми
власності. Закон також забороняє тютюновій промисловості надавати фінансову підтримку інформаційним кампаніям
або заходам для громадськості, включаючи програми профілактики молоді.
Ці заборони застосовуються незалежно

від того, чи рекламується фінансовий
внесок або діяльність.
Закон України «Про політичні партії в
Україні»87 також вимагає публічного
розголошення фінансових внесків політичним партіям. Хоча це положення
законодавства ефективно запобігає
будь-якій підтримці виробниками тютюну політичних партій, насправді індустрія
може брати участь у підтримці політиків
на національному та місцевому рівнях.
Наприклад, юрист Винниківської тютюнової фабрики став депутатом Львівської міської ради у листопаді 2020 року
(№ 19 у списку політичної партії «Європейська солідарність»)88.

14. Вищі урядові чиновники на пенсії є частиною тютюнової промисловості (колишній прем’єр-міністр, міністр, генеральний прокурор). (Рекомендація 4.4 Керівних принципів Статті 5.3 РКБТ ВООЗ) – 1 бал.
Відповідно до Статті 28 Закону України
«Про запобігання корупції», державні
службовці, щодо яких підтверджено наявність конфлікту інтересів, мають бути
звільнені протягом двох робочих днів,
або мають бути вжиті заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів. Протягом звітного періоду не було знайдено
прикладів звільнення держслужбовців
через наявність конфлікту інтересів.
Відповідно до Статті 10 Закону України

«Про засади запобігання та протидії корупції»89 працівникам державної служби
за Законом заборонено займати будьяку посаду в організаціях чи компаніях,
які вони координували, співпрацювали
або контролювали при виконанні своїх функцій державної служби протягом
одного року після звільнення. Протягом
звітного періоду не було знайдено прикладів, коли колишні урядовці приєднувалися до тютюнової промисловості.

86 Закон України «Про заходи щодо запобігання та скорочення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я». Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text. (Доступ: 22 квітня, 2021).
87 Верховна Рада України (2021). Закон України «Політичні партії в Україні». Посилання: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2365-14#Text. (Доступ:10 квітня, 2021).
88 ЛЬВІВСЬКИЙ ПОРТАЛ (03.11.2020). Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Посилання: https://
bit.ly/3unRa13. (Доступ: 20 травня, 2021).
89 Департамент юстиції, «АНТИКОРУПЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЩО ПРИПИНИЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНУ З ВИКОНАННЯМ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ». Посилання: https://minjust.
gov.ua/m/str_38636. (Доступ: 20 травня, 2021).
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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.

ПРИКЛАД №1.
Як повідомлялося раніше, депутат Холодов, член парламентського Комітету з
питань фінансів, податкової та митної політики, своєю законотворчою діяльністю
демонстрував прихильність до інтересів

тютюнової галузі90. Він також найняв Л.
Васильченко помічником народного депутата, яка, згідно з журналістським розслідуванням, стала власницею великої
мережі торгівлі тютюновими виробами91.

ПРИКЛАД №2.
Дружина співробітника апарату ВРУ на
посаді технічного консультанта Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики (держслужбовця) В. Ющенка,
відповідно до його щорічної декларації,
працювала в офісі JTI фахівцем з питань

зв’язків з урядом92. Як відомо, цей Комітет є ключовим органом для розробки
та схвалення будь-якого законодавства,
пов’язаного з оподаткуванням тютюнових виробів.

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
5.1 Керівних принципів Статті 5.3 РКБТ ВООЗ) – 5 балів.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та члени парламенту за власним вибором можуть
оприлюднювати різні типи інформації
стосовно їхньої взаємодії з приватним
сектором, включаючи зустрічі та заходи з тютюновими компаніями та їхніми
лобістськими групами, як новини для цілей зв’язків з громадськістю. Водночас
не існує системи оголошень про такі зустрічі, а доступ громадськості (крім ЗМІ)
обмежений, і в більшості випадків ні

протоколи, ні стенограми зустрічей не
є загальнодоступними. Однак більшість
засідань комітетів парламенту можна
переглянути в інтернеті та отримати протоколи та стенограми через додаткові
запити.
Що стосується офіційних засідань КМУ,
де можуть бути присутніми та виступати
представники груп тютюнової промисловості, то стенограми таких засідань не
є загальнодоступними. Однак рішення
таких засідань можуть бути оформлені

90 РАДІО СВОБОДА (13.05.2019). ««Схеми» довели, що депутат Холодов все ж пов’язаний з тютюновим бізнесом і лобіював в Раді свої інтереси». Посилання: https://bit.ly/3fkVdr0. (Доступ: 10 квітня, 2021).
91 РАДІО СВОБОДА (26.09.2019). Кум Медведчука зі «Слуги народу» взяв у депутатські помічники бізнес-партнерку дружини. Посилання: https://bit.ly/3ff66KO. (Доступ: 10 квітня, 2021).
92 Національне антикорупційне бюро України (2021). Універсальний державний реєстр декларацій. Посилання: https://bit.ly/3fHOGW3. (Доступ: 15 квітня, 2021).
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як загальнодоступні протоколи. У той
самий час зміст таких засідань, а також
документи тютюнової промисловості не
підлягають громадському контролю через використання відкритих джерел.
Інформація про деякі зустрічі, які проводяться представниками уряду з громадськістю, бізнесом тощо, розкривається у
форматі записів, порядку денного, учас-

ників, протоколів, результатів. Не існує
конкретної політики, процедур, правил
щодо розкриття інформації про таку
взаємодію з тютюновою промисловістю
та її представниками. Однак Закон про
доступ до публічної інформації повністю
застосовується до питань взаємодії уряду та тютюнової промисловості.

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) – 4 бали.
Не існує політики, яка б чітко прописувала стандарти, яких державні службовці93 повинні дотримуватися у своїх відносинах із тютюновою промисловістю.
Етичний кодекс державних службовців
також спеціально не охоплює взаємодії
з тютюновою промисловістю, а регулює
взаємодію з бізнесом загалом. Керівні
принципи впровадження Статті 5.3 РКБТ
ВООЗ рекомендують Сторонам Конвенції «уникати конфлікту інтересів для
державних службовців та працівників
уряду» (рекомендація № 4). Протягом
останніх років Україна вдосконалила
антикорупційне законодавство, і деякі
нові положення можуть забезпечити виконання цієї рекомендації. Таким чином,
Стаття 1 Закону «Про запобігання корупції»94 має таке визначення потенційного
конфлікту інтересів: «наявність у особи
приватного інтересу у сфері, в якій вона
виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути
на об’єктивність чи неупередженість
прийняття нею рішень, або на вчинен-

ня чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень»; «приватний інтерес – будь-який майновий чи
немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними,
дружніми чи іншими позаслужбовими
стосунками з фізичними чи юридичними
особами, у тому числі ті, що виникають
у зв’язку з членством або діяльністю в
громадських, політичних, релігійних чи
інших організаціях». Цей Закон стосується всіх державних службовців та посадових осіб, членів парламенту, членів
судових систем та навіть працівників
недержавних органів у сфері боротьби
з корупцією. Проте немає прецедентів,
коли уряд або чиновників офіційно звинувачували у конфлікті інтересів, пов’язаних із тютюновою промисловістю. Однак це положення може забезпечити
важливий інструмент профілактики для
державних службовців.
Випадки конфлікту інтересів, однак, спостерігалися в парламенті, коли депутати
були пов’язані з просуванням інтере-

93 НАДС (2021). Етичний кодекс державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Посилання: nads.gov.ua/news/etichnij-kodeks-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya
94 Верховна Рада України (2021). Закон України Про запобігання корупції з останніми змінами. Посилання:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. (Доступ: 31 березня, 2021).
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сів певного бізнесу або якимось чином
пов’язані з ним. Такі випадки щодо діяльності народних депутатів були роз-

криті, хоча механізми притягнення до
відповідальності за подібні порушення є
слабкими.

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.
Українське законодавство встановлює
різні вимоги до тютюнової галузі щодо
обміну інформацією та обміну даними.
Вимоги до вмісту, інгредієнтів та викидів
тютюнових виробів встановлені Законом № 2899 у Статті 11, яка визначає, що
МОЗ «щорічно публікує переліки шкідливих для здоров’я людини речовин та
інгредієнтів тютюнових виробів, що входять до складу тютюнових виробів та
виділяються з тютюновим димом під час
їх куріння, а також інформує населення
через засоби масової інформації про
шкідливі речовини та інгредієнти тютюнових виробів, що містяться в складі тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом при їх курінні, про шкоду
для здоров’я людини вживання тютюнових виробів». Крім того, виробник або
імпортер тютюнових виробів на вимогу
МОЗ зобов’язаний у порядку, встановленому КМУ, надавати інформацію про
вміст шкідливих для здоров’я людей речовин: нікотину, смоли та інших шкідливих речовин та інгредієнтів, що містяться в тютюнових виробах та тютюновому
диму.
Насправді реалізація цих вимог нехтується. МОЗ регулярно не публікує списки речовин, що містяться у тютюнових
виробах та тютюновому диму. Також
відсутня інформація про те, чи МОЗ

звертався до виробників або імпортерів тютюнових виробів із запитом про
інформацію щодо вмісту шкідливих для
здоров’я людини речовини, що містяться в їхній продукції.
Інший Закон України «Про державне регулювання виробництва та обігу алкоголю та тютюнових виробів» у Статті 9-1
встановлює чіткі зобов’язання виробників щороку подавати до центрального
державного органу виконавчої влади у
сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя населення (відповідальність
МОЗ та Держпродспоживслужби) таку
інформацію:
• перелік інгредієнтів, що додаються
до тютюну окремо по кожній власній
назві тютюнових виробів;
• зведений перелік інгредієнтів, що
додаються до тютюну усіх власних
назв тютюнових виробів;
• зведений перелік інгредієнтів, що
використовуються у нетютюнових
складових тютюнових виробів.
Цей Закон також зобов’язує виробників
тютюнових виробів інформувати уряд
(Державну фіскальну службу) про наявне виробниче обладнання, яке повинно
бути зареєстроване в Єдиному реєстрі
обладнання95. Підсумовуючи, органами
влади з різною регулярністю (крім по-

95 Державна фіскальна служба України, «Реєстр виданих, призупинених, анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами» (2021). Посилання: https://bit.ly/3fHOsOH. (До-
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даткової звітності) збирається та публікується наступна інформація:
• обсяги виробництва, експорту та імпорту тютюнових виробів;
• доходи від податків на тютюн (частина даних моніторингу Державного
бюджету);
• індекс цін на продукцію, включаючи
тютюнові вироби;
• максимальні роздрібні ціни за компаніями та за брендами;
• власники ліцензії на виробництво та
розповсюдження тютюну;
• обладнання для виробництва тютюну;
• інформація про вилучення незаконних тютюнових виробів.

Відомо, що збирається, але не розголошується така інформація:
• обсяги продажів;
• речовини та викиди тютюнових виробів та тютюнового диму;
• нові види тютюнових виробів, що випускаються на ринок.
Існують очевидні прогалини як у зборі
інформації, так і в зобов’язаннях щодо
публікації цієї інформації. Тютюнова
промисловість не надає інформації про
маркетингові витрати, такі як заохочення роздрібних продавців, промоутерів,
маркетингові витрати на виставки та заходи щодо просування тютюну у торгових точках. Тютюнова промисловість не
зобов’язана звітувати про витрати на
лобізм.

19. Підрозділи уряду мають програму / систему / план для послідовного96 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.
Жодної діяльності на підтримку цього

критерію не було помічено.

20. Уряд запровадив політику щодо заборони отримання всіх форм внесків /
подарунків від тютюнової промисловості (грошові чи інші), включно з пропозиціями про допомогу, розробку проєктів 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 всі форми фінансової
чи іншої підтримки тютюнової промисловості подіям, заходам, особам чи групам,
включаючи політичні партії чи політиків,
спортсменів або спортивні команди, артистів чи художні колективи та навчальні

заклади будь-якої форми власності. Закон також забороняє тютюновій промисловості надавати фінансову підтримку
інформаційним кампаніям або заходам
для громадськості, включаючи програми профілактики для молоді. Ці забо-

ступ: 10 квітня, 2021).
96 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.

37

Глобальний Індекс втручання
тютюнової промисловості —
2021

рони застосовуються незалежно від
того, рекламується фінансовий внесок
чи підтримка діяльності. Однак заходи
забезпечення виконання цих положень
погано контролюються та є слабкими.
На основі інформації, наведеної у вище-

зазначених розділах, тютюнова промисловість була помічена у порушенні цих
правил, а уряд залишається пасивним у
виконанні статті 5.3 РКБТ ВООЗ та її Керівних принципів.

Всього: 64 бали.

38

Глобальний Індекс втручання
тютюнової промисловості —
2021

Додаток А: джерела інформації
ДІЯЛЬНІСТЬ ТЮТЮНОВОЇ ІНДУСТРІЇ
ТЮТЮНОВІ КОМПАНІЇ
П’ять найбільших тютюнових
компаній / дистриб’юторів

Частка ринку та
бренди

Джерело

Philip Morris Ukraine («Філіп
Моріс Україна»)

Частка ринку: ~28%

https://www.pmi.com/ markets/
ukraine/uk/about-us

British American Tobacco
Ukraine («Брітіш Амерікан Тобакко Україна»)

Частка ринку: ~24% http://www.bat.ua

Japan Tobacco International
Company Ukraine («Джапан
Тобакко Інтернешнл»)

Частка ринку: ~22%

https://www.jti.com/ europe/
ukraine

Imperial Tobacco («Імперіал
Тобакко в Україні»)

Частка ринку: ~18%

http://imperial-tobacco.com.ua

Lviv/Vynnykivska Tobacco
Factory (Marvel International
Tobacco Group)

Tedis Ukraine

Частка ринку: ~6%
Бренди: Marvel,
Compliment, Lifa,
LS, Strong, Kyiv

https://marvel-itg.com/about

Найбільший оптовий та роздрібний
дистриб’ютор, який
за різними даними https://tedis.ua/ua
контролює 60–80%
ринку оптової торгівлі тютюном.
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ГРУПИ ПІДТРИМКИ ТЮТЮНОВОЇ ІНДУСТРІЇ
П’ять представників тютюнової
індустрії

Тип (група,
організація,
особа)

URL

Асоціація виробників тютюнових
виробів «Укртютюн»

Асоціація

http://ukrtyutyun.com

Американська торгова палата в
Україні

Асоціація

https://chamber.ua/ua

Європейська бізнес-асоціація

Асоціація

https://eba.com.ua/members

Спілка українських підприємців

Асоціація

https://sup.org.ua/uk

Народні депутати: Заблоцький,
Петруняк, Ковальов

Особи

https://center-life.org/zolotakosa-2020/

НОВИННІ РЕСУРСИ
П’ять новинних ресурсів

Тип (друковане
видання / online)

URL

Офіційний вебсайт Верховної Ради України

Online

https://zakon.rada.gov.ua

Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України

Online

https://www.kmu.gov.ua

Інші офіційні вебсайти
центральних органів виконавчої влади, служб та
установ

Online

http://sfs.gov.ua/priymalnyagromadyan
https://www.me.gov.ua
https://amcu.gov.ua
https://dpsu.gov.ua

«Українська правда» (та
проєкти)

Online

https://www.epravda.com.ua/
news/2020/07/10/662840

Liga.Net (та проєкти)

Online

https://project.liga.net

«Радіо Свобода»

Online

https://www.radiosvoboda.org

«Фокус»

Друковане видання
https://focus.ua/
та online

«Букви»

Online

«Український тиждень»

Друковане та online https://tyzhden.ua/Politics/240707

«Урядовий кур’єр»

Друковане та online https://ukurier.gov.ua

https://bykvu.com/ua/bukvy

40

Глобальний Індекс втручання
тютюнової промисловості —
2021

Україна
ІНДЕКС ВТРУЧАННЯ
ТЮТЮНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
2021

42

