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1. ВСТУП

Метою цих методичних рекомендацій є надання фахівцям Дер-

жавної служби України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) покрокової ін-

струкції щодо проведення заходів нагляду (контролю) у сфері полі-

тики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення. 

У 2021 році законодавство у сфері заходів щодо попередження 

та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу 

на здоров’я населення було суттєво вдосконалено та приведено 

у відповідність до права Європейського Союзу Законом України 

№ 1978-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну»1 

та низкою підзаконних актів, прийнятих на його виконання, у зв’язку 

з чим повноваження Держпродспоживслужби в цій сфері були сут-

тєво розширені, а процедури — доопрацьовані. 

Цей посібник розроблений, щоб ознайомити фахівців з онов-

леним законодавством, актуальним станом на 01 жовтня 

2022 року. 

Пропозиції до розробки матеріалів посібника повідомляйте 

на електронну скриньку advocacy@center-life.org. 

1 Закон України № 1978-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони 

здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/1978-20#Text 

mailto:advocacy@center-life.org
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
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2. ЗАКОНОДАВСТВО

2.1 МІЖНАРОДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

На міжнародному рівні Україна взяла на себе зобов’язання у сфері 

політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення відповідно до 

таких міжнародних договорів: 

1) Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я

із боротьби проти тютюну1, ратифікованої Законом України № 3534-IV 

«Про ратифікацію Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони 

здоров’я із боротьби проти тютюну»2; 

2) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євро-

пейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 

і їхніми державами-членами, з іншої сторони3, ратифікованої із зая-

вою Законом України № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асо-

ціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони»4, що з-поміж іншого передбачає: 

– співробітництво у сфері попередження та контролю за неін-

фекційними хворобами5; 

– визначення основних детермінант здоров’я та проблем у галу-

зі охорони здоров’я, зокрема тютюнової залежності6; 

1 Рамкова конвенція Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти 
тютюну https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/897_001#Text 

2 Закон України № 3534-IV «Про ратифікацію Рамкової конвенції Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну» https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/3534-15#Text 

3 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text 

4 Закон України № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» https://zakon. 
rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2 

5 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони, стаття 427, частина перша, пункт С https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/984_011#Text 

6 Там само 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/897_001#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3534-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3534-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text


2. Законодавство

7 

– імплементацію Рамкової конвенції з контролю над тютюном1;

– імплементацію в національне законодавство положення Ди-

рективи 2014/40/ЄС2. 

2.2 НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

На національному рівні обіг тютюну обмежується положеннями 

Конституції України, а також таких законів: 

1) Закону України № 481/95-ВР «Про державне регулювання ви-

робництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алко-

гольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються 

в електронних сигаретах, та пального»3; 

2) Закону України № 2899-IV «Про заходи щодо попередження

та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу 

на здоров’я населення»4; 

3) Закону України № 877-V «Про основні засади державного на-

гляду (контролю) у сфері господарської діяльності»5; 

4) Закону України № 270/96-ВР «Про рекламу»6;

5) Кодексу України про адміністративні правопорушення7;

6) Кодексу адміністративного судочинства України8.

1 Там само 
2 Додаток ХLІ до Глави 22 «Громадське здоров’я» Розділу 5 «Економічне і галузеве 

співробітництво» Угоди про асоціацію https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/ 

ugoda-pro-asociaciyu/41_Annex.pdf 
3 Закон України № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, 

що використовуються в електронних сигаретах, та пального» https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/481/95-вр#Text 
4 Закон України № 2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» https://zakon. 

rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
5 Закон України № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text 
6 Закон України № 270/96-ВР «Про рекламу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-

вр#Text 
7 Кодекс України про адміністративні правопорушення https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/80731-10#Text 
8 Кодекс адміністративного судочинства України https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/2747-15#Text 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/ugoda-pro-asociaciyu/41_Annex.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/ugoda-pro-asociaciyu/41_Annex.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text
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Окрім того, на виконання цих законів прийнята низка підза-

конних нормативно-правових актів, які встановлюють процедуру 

контролю за вимогами законів: 

1) перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від про-

вадження господарської діяльності у сфері попередження та змен-

шення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здо-

ров’я населення, їх показники, кількість балів за кожним показником, 

шкала балів та періодичність проведення планових заходів держав-

ного нагляду (контролю), затверджений Постановою Кабінету Мініс-

трів України від 6 березня 2019 року № 1831 (оновлюється); 

2) уніфікована форма акта, складеного за результатами прове-

дення планового (позапланового) заходу державного контролю щодо 

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкі-

дливого впливу на здоров’я населення, затверджена Наказом Мініс-

терства охорони здоров’я України від 18 грудня 2019 року № 25002; 

3) порядок накладення штрафів за порушення законодавства

про рекламу, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 травня 2004 року № 6933; 

4) порядок відбору зразків продукції для визначення її якісних

показників та форми акта відбору зразків продукції, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2009 року 

№ 12804. 

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 183 https://zakon. 

rada.gov.ua/laws/show/183-2019-п#n33 
2 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2019 року № 2500 «Про 

затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу державного контролю щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вжи-

вання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-20#Text 
3 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 693 «Про затвер-

дження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу» 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-п/ 
4 Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2009 року № 1280 https://zakon. 

rada.gov.ua/laws/show/1280-2007-п#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-2019-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-2019-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-20#Text
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-%D0%BF/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-2007-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-2007-%D0%BF#Text
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3. ЗМІНИ АНТИТЮТЮНОВОГО

ЗАКОНОДАВСТВА У 2022 РОЦІ 

Верховна Рада України у грудні 2021 року прийняла Закон Укра-

їни № 1978-IX, яким імплементує в українське законодавство поло-

ження Директиви 2014/40/ЄС від 3 квітня 2014 року «Про наближення 

законів, підзаконних нормативно-правових актів та адміністративних 

положень держав-членів щодо виробництва, представлення та про-

дажу тютюнових виробів та супутніх продуктів та про скасування 

Директиви 2001/37/ЄС». Президент підписав закон 6 січня 2022 року. 

Відтак вимоги до суб’єктів господарювання у сфері законодав-

ства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютю-

нових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення суттєво 

посилились. Ці зміни деталізовані нижче. 

3.1 МІСЦЯ, У ЯКИХ ЗАБОРОНЕНО БУДЬ-ЯКЕ КУРІННЯ 

Набрання чинності заборони: 11 липня 2022 року1. 

Набрання чинності санкцій: 11 липня 2023 року2. 

Суттєво розширений перелік місць, у яких заборонені всі форми 

вживання (куріння, вживання та використання) тютюнових і нікоти-

новмісних виробів відповідно до статті 13 Закону України № 2899-

IV (у редакції Закону № 1978-IX)3. 

Якщо раніше було заборонено лише куріння тютюнових виро-

бів, електронних сигарет і кальянів4, то з набуттям чинності змін 

також заборонено вживання: 

– тютюнових виробів;

– предметів, пов’язаних із їх вживанням;

1 Закон України № 1978-IX, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац 

четвертий https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text 
2 Там само, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац перший 
3 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 13, частина 

друга https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text 
4 Закон України № 2899-IV (у редакції від 1 червня 2022 року), стаття 13, частина друга 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15/ed20220601#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15/ed20220601#Text
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– трав’яних виробів для куріння;

– електронних сигарет;

– пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння;

– кальянів1.

Перелік місць, у яких заборонене куріння, відтепер включає: 

1) ліфти і таксофони;

2) приміщення і території закладів охорони здоров’я;

3) приміщення і території навчальних закладів;

4) приміщення і території спортивних і фізкультурно-оздоровчих

споруд та закладів фізичної культури і спорту; 

5) приміщення закладів ресторанного господарства;

6) приміщення об’єктів культурного призначення;

7) приміщення органів державної влади, інших державних уста-

нов, органів місцевого самоврядування; 

8) приміщення підприємств, установ та організацій усіх форм

власності; 

9) приміщення готелів і аналогічних засобів розміщення грома-

дян; 

10) приміщення гуртожитків;

11) дитячі майданчики;

12) місця загального користування житлових будинків;

13) підземні переходи;

14) транспорт загального користування, що використовується

для перевезення пасажирів, зокрема таксі; 

15) вокзали та станції;

16) зупинки громадського транспорту.

Важливо! 

Закон № 1978-ІХ надає Держпродспоживслужбі повноваження 

накладати санкції на всі суб’єкти господарювання, а не лише заклади 

ресторанного господарства шляхом внесення змін до статті 20 Закону 

України № 2899-IV2. 

1 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 13, частина 

друга https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text 
2 Там само, стаття 20 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
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Редакція цього закону від 11 червня 2012 року раніше передба-

чала відповідальність лише за розміщення попільничок або куріння 

в приміщеннях закладів ресторанного господарства1 та не передба-

чала повноважень Держпродспоживслужби накладати санкції за ку-

ріння в заборонених місцях на будь-які інші суб’єкти. 

Редакція закону з урахуванням Закону № 1978-ІХ надає Держ-

продспоживслужбі2 повноваження накладати санкції на всі суб’єкти 

господарювання за розміщення кальяну або куріння, вживання, вико-

ристання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для 

споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у місцях, 

передбачених частиною другою статті 13 цього Закону, крім приміщень 

закладів ресторанного господарства3. 

При цьому для закладів ресторанного господарства передба-

чена окрема (підвищена) відповідальність за розміщення попільничок 

чи кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, 

електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів 

без їх згоряння, кальянів у приміщеннях закладів ресторанного госпо-

дарства4. 

Отже, з 11 липня 2023 року Держпродспоживслужба матиме пов-

новаження накладати санкції на всі суб’єкти господарювання (а не 

лише заклади ресторанного господарства) за куріння в заборонених 

місцях, відповідно до статей 13 та 20 Закону України № 2899-IV 

(у редакції Закону № 1978-IX)5. 

Приклад 1 

У будівлі офісного центру працівники офісів використовують як 

місце для куріння сходову клітку або вбиральню, що виявлено під час 

перевірки. Адміністрація закладу не вживає достатніх заходів (роз-

міщення інформаційного повідомлення згідно зі статтею 13, усних 

роз’яснень, виклику поліції) для припинення правопорушення. 

1 Закон України № 2899-IV (у редакції від 1 червня 2022 року), стаття 20, частина друга, 

абзац одинадцятий https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15/ed20220601#Text 
2 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 20 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text 
3 Там само 
4 Там само 
5 Там само, стаття 13, частина друга, стаття 20 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15/ed20220601#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
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У такому разі порушується вимога щодо заборони куріння 

в приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм влас-

ності, встановлена частиною другою статті 13 Закону України 

№ 2899-IV (у редакції Закону № 1978-IX)1. 

Відповідальність за таке порушення для всіх суб’єктів, окрім за-

кладів ресторанного господарства, передбачена статтею 20 цього ж 

закону в розмірі: 

– перше порушення — 1 тисяча гривень;

– повторне порушення протягом року — 10 тисяч гривень.

Приклад 2 

У ресторані відвідувачі курять сигарети, кальян, електронні си-

гарети, пристрої для нагрівання тютюну. 

Суб’єкт господарювання (ресторан) порушує вимогу щодо забо-

рони куріння в приміщеннях закладів ресторанного господарства, 

передбачену частиною другою статті 13 Закону України № 2899-IV 

(у редакції Закону № 1978-IX)2. 

Звертаємо увагу, що порушенням є факт куріння в приміщенні 

закладу ресторанного господарства незалежно від того, хто був про-

давцем тютюнових чи нікотинових виробів. 

Відповідальність за таке порушення для закладів ресторанного 

господарства є вищою, ніж для інших суб’єктів господарювання, 

і встановлена статтею 20 цього ж закону в розмірі: 

– перше порушення — 3 тисячі гривень;

– повторне порушення протягом року — 15 тисяч гривень.

Важливо! 

Навіть якщо на момент проведення перевірки в закладі відсут-

нє куріння, проте розміщені попільнички, кальян, суб’єкт господа-

рювання порушує заборону щодо розміщення попільничок, кальяну 

в закладах ресторанного господарства, встановлену абзацом сьомим 

частини другої статті 20 Закону України № 2899-IV (у редакції Закону 

№ 1978-IX)3, і несе відповідальність у тому ж розмірі. Детальніше — 

у пункті 3.3 цих Методичних рекомендацій. 

1 Там само, стаття 13, частина друга, пункт 8 
2 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 13, частина 

друга, пункт 8 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
3 Там само, стаття 20, частина друга, абзац сьомий 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
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3.2 ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК МІСЦЬ, ДЕ ЗАБОРОНЕНО КУРІННЯ,

ВИЗНАЧЕНИЙ ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Набрання чинності заборони: 11 липня 2022 року1. 

Набрання чинності санкцій: 11 липня 2023 року2.

Сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністра-

тивно-територіальної одиниці можуть встановити додатковий пере-

лік місць, у яких заборонено куріння відповідно до частини сьомої 

статті 13 Закону України № 2899-IV (у редакції Закону № 1978-IX)3. 

Така заборона може бути постійною або тимчасовою. 

Проте відповідальність за куріння в таких додатково визначе-

них місцях законом не встановлена: стаття 20 Закону України 

№ 2899-IV передбачає санкції лише для місць, передбачених части-

ною другою статті 13 цього ж закону. 

У разі надходження скарг споживачів про куріння в місцях, за-

боронених органом місцевого самоврядування, та якщо така скарга 

не підпадає під перелік місць, визначених частиною другої статті 13 

Закону України № 2899-IV (у редакції Закону № 1978-IX)4, територі-

альним органам Держпродспоживслужби рекомендовано роз’яснити 

наявність відповідних вимог суб’єкту господарювання та/або іншій 

особі, що порушує заборону, у межах інформаційної діяльності 

Держпродспоживслужби відповідно до підпункту 25 пункту 4 Поло-

ження про Державну службу України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів5. 

1 Закон України № 1978-IX, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац 

четвертий https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text 
2 Там само, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац перший 
3 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 13, частина 

сьома https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
4 Там само, стаття 13, частина друга 
5 Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 667 https://zakon. 

rada.gov.ua/laws/show/667-2015-п#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF#Text
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3.3 ЗАБОРОНА РОЗМІЩЕННЯ КАЛЬЯНІВ І ПОПІЛЬНИЧОК 

Набрання чинності заборони куріння кальянів: 16 грудня 2012 року1. 

Набрання чинності заборони розміщення кальянів і попільничок, 

а також санкцій за розміщення: 11 липня 2023 року2. 

Кальяни є предметами, які заборонені до розміщення (незалежно 

від того, чи використовуються за призначенням) у місцях, у яких за-

боронено куріння відповідно до статті 20 Закону України № 2899-IV 

(у редакції Закону № 1978-IX)3. 

Відповідальність за таке порушення для всіх суб’єктів, окрім за-

кладів ресторанного господарства, передбачена в розмірі: 

– перше порушення — 1 тисяча гривень;

– повторне порушення протягом року — 10 тисяч гривень.

Відповідальність за таке порушення для закладів ресторанного 

господарства: 

– перше порушення — 3 тисячі гривень;

– повторне порушення протягом року — 15 тисяч гривень.

Попільнички заборонені до розміщення в приміщеннях закладів 

ресторанного господарства відповідно до статті 20 Закону України 

№ 2899-IV (у редакції Закону № 1978-IX)4. 

Відповідальність за таке порушення для закладів ресторанного 

господарства: 

– перше порушення — 3 тисячі гривень;

– повторне порушення протягом року — 15 тисяч гривень.

1 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України від 16 грудня 2012 року), стаття 13, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15/ed20121216#Text 
2 Закон України № 1978-IX, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац 

перший https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text 
3 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 20 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
4 Там само 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15/ed20121216#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
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3.4 ГРАФІЧНІ ЗНАКИ В МІСЦЯХ, У ЯКИХ ЗАБОРОНЕНО КУРІННЯ 

Набрання чинності вимоги розміщувати знаки: 11 липня 2022 року1. 

Набрання чинності санкцій: 11 липня 2023 року2. 

У всіх місцях, у яких заборонено куріння (зокрема в тих, які ви-

значені рішенням органу місцевого самоврядування), розміщується 

наочна інформація про таку заборону відповідно до частини четвертої 

статті 13 Закону України № 2899-IV (у редакції Закону № 1978-IX)3: 

– графічний знак про заборону куріння

та 

– текст «Куріння, вживання, використання тютюнових виробів,

електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів 

без їх згоряння, кальянів заборонено!» 

Наочність інформації слід 

тлумачити як розміщення, яке 

є видимим для споживача, 

надруковане чітким шрифтом 

і кольорами, які забезпечують 

читабельність інформації. 

Текст не може бути ні 

змінений, ні доповнений будь-

якими іншими словами. 

Приклад графічного знака 

1 Закон України № 1978-IX, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац 

четвертий https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text 
2 Там само, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац перший 
3 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 13, частина 

четверта https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
https://center-life.org/wp-content/uploads/2022/08/Kurinnia-zaboroneno_.pdf
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У разі нерозміщення такої інформації відповідно до статті 20 

Закону України № 2899-IV (у редакції Закону № 1978-IX) наклада-

ються санкції в розмірі 1 тисяча гривень1. 

 

Важливо! 

Санкції за нерозміщення наочної інформації накладаються як  

у місцях, передбачених частиною другою статті 13, так і в місцях,  

у яких заборонено куріння органом місцевого самоврядування, від-

повідно до частини сьомої статті 13 цього ж закону. 

3.5 МАРКУВАННЯ 

Закон України № 1978-IX суттєво оновлює вимоги до маркування 

виробів і фактично запроваджує абсолютно нову упаковку не лише 

для сигарет, а й для всіх виробів, що підпадають під регулювання 

цього закону. 

 

Окремі вимоги щодо маркування / упаковки кожного виробу 

встановлені щодо: 

– тютюнових виробів для куріння — статтею 12 Закону України 

№ 2899-IV (у редакції Закону № 1978-IX); 

– електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що ви-

користовуються в електронних сигаретах, — статтею 12-1; 

– трав’яних виробів для куріння — статтею 12-2; 

– бездимних тютюнових виробів — статтею 12-3. 

Саме на Держпродспоживслужбу закон покладає контроль за 

дотриманням вимог щодо маркування: за їх порушення статтею 20 

Закону України № 2899-IV (у редакції Закону № 1978-IX) передба-

чена відповідальність в однаковому розмірі для всіх тютюнових  

і нікотиновмісних виробів: 

– перше порушення — 20 тисяч гривень; 

– повторне порушення протягом року — 50 тисяч гривень2. 

                                                            
1 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 20 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
2 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 20 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
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ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ ДЛЯ КУРІННЯ 
Строк, протягом якого наносяться нові комбіновані 

медичні попередження: 12 місяців із моменту затвердження 

Наказу Міністерства охорони здоров’я України1, 

але не раніше 11 січня 2024 року2. 

Набрання чинності вимог щодо маркування 

(окрім комбінованих медичних попереджень): 11 січня 2024 року3. 

Набрання чинності санкцій: 11 липня 2023 року4. 

Нове упакування тютюнових виробів для куріння відповідно до 

статті 12 Закону України № 2899-IV (у редакції Закону № 1978-IX)5 

повинне містити на кожній одиничній пачці таку інформацію. 

1. Загальне попередження «Куріння вбиває — кидай курити за-

раз», яке розміщується в нижній частині: 

– однієї з бічних поверхонь одиничної пачки 

та 

– зовнішнього упакування тютюнових виробів для куріння6. 

Ширина: не менше 20 міліметрів. 

2. Інформаційне повідомлення «Тютюновий дим містить більше 

70 речовин, здатних викликати захворювання на рак» розміщу-

ється в нижній частині іншої бічної поверхні. 

Ширина: не менше 20 міліметрів7. 

 

Важливо! 

Загальне попередження та інформаційне повідомлення мають 

покривати 50 % поверхні одиничної пачки та зовнішнього упаку-

вання тютюнових виробів для куріння, на якій вони розміщені8. 

 

                                                            
1 Там само, стаття 12 
2 Закон України № 1978-IX, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац 

третій https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text 
3 Там само, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац третій 
4 Там само, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац перший 
5 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 12 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
6 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 12 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
7 Там само, стаття 12 
8 Там само, стаття 12, частина четверта 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
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3. Комбіноване медичне попередження складається з таких еле-

ментів: 

– кольорової ілюстрації (одного з 14 зображень, що змінюється

щорічно та повторюється кожні 3 роки)1; 

– текстового попередження (одного з 14 текстових повідомлень

до відповідного зображення)2; 

– інформаційного повідомлення «Тютюновий дим містить більше

70 речовин, здатних викликати захворювання на рак», розміщеного 

в нижній частині іншої бічної поверхні. 

Ширина: не менше 52 міліметрів3; 

Висота: не менше 44 міліметрів4; 

Покриття: 65 % зовнішньої передньої та задньої поверхонь 

одиничної пачки чи зовнішнього упакування5. 

Недотримання будь-якої з цих вимог, а також вимог підзаконних 

актів, прийнятих на виконання статті 12 Закону України № 2899-IV, 

є порушенням статті 12 та підставою для накладення санкцій згідно 

зі статтею 20 цього ж Закону в розмірі: 

– перше порушення — 20 тисяч гривень;

– повторне порушення протягом року — 50 тисяч гривень6.

1 Там само, стаття 12, ілюстрації та текстові повідомлення комбінованого медичного 

попередження найближчим часом будуть затверджені Міністерством охорони 

здоров’я України 
2 Там само 
3 Там само, стаття 12, частина п’ята, пункт 5 
4 Там само 
5 Там само, стаття 12, частина п’ята, пункт 3 
6 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 20 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
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ЕЛЕКТРОННІ СИГАРЕТИ / ЗАПРАВНІ КОНТЕЙНЕРИ / РІДИНИ, ЩО ВИКОРИСТО-

ВУЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТАХ 
Набрання чинності вимог щодо маркування: 1 червня 2022 року1. 

Набрання чинності санкцій: 11 липня 2023 року2. 

Для електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що ви-

користовуються в електронних сигаретах, упроваджуються вимоги 

до упаковки та медичні попередження, подібні до тих, що висува-

ються до тютюнових виробів і визначаються статтею 12-1 Закону 

України № 2899-IV (у редакції Закону № 1978-IX)3. 

 

Медичні попередження 

На кожному упакуванні цих виробів повинно розміщуватися 

одне з таких медичних попереджень: 

                                                            
1 Закон України № 1978-IX, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац 

п’ятий https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text 
2 Там само, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац перший 
3 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 12-1 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text


3. Зміни антитютюнового законодавства у 2022 році 

21 

– «Цей виріб містить нікотин — речовину, що викликає сильну 

залежність. Не рекомендується для вживання некурцями» 

або 

– «Цей виріб містить нікотин — речовину, що викликає силь-

ну залежність». 

Покриття: 30 % площі більшої сторони упакування, а також ро-

зміщується з обох боків пачки1. 

 

Важливо! 

Текст медичних попереджень визначений законом і не може 

змінюватися чи доповнюватися іншими словами. 

 

Листок-вкладка (інформаційний) 

Кожне упакування таких виробів повинно містити листок-

вкладку, що включає: 

– інструкцію щодо використання та зберігання виробу із зазна-

ченням, що виріб не рекомендується використовувати особам, які 

не вживають тютюнові вироби; 

– протипоказання; 

– попередження для споживачів із груп ризику; 

– можливі несприятливі наслідки; 

– можливість викликання залежності та токсичність; 

– контактні дані виробника або імпортера, дані про контактну 

юридичну або фізичну особу в Україні2. 

Вимоги до упакування 

Кожне упакування цих виробів повинно відповідати таким ви-

могам і містити: 

– список інгредієнтів; 

– номер партії; 

– рекомендацію щодо зберігання в недоступному для дітей 

місці3. 

                                                            
1 Там само, стаття 12-1, частина друга, пункт третій 
2 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 12-2, частина 

перша https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
3 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 12, частина 

друга https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
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Не включати текстів / символів / назв, торговельних марок / об-

разів / тощо, які: 

– рекламують виріб або сприяють його використанню, створю-

ючи помилкове враження про його характеристики, наслідки для 

здоров’я, ризики або викиди; 

– формують думку, що виріб є менш шкідливим, ніж інші, або 

має на меті зменшити вплив деяких шкідливих компонентів аерозолю 

(пару), або надає переваги, пов’язані з життєвою силою, енергійністю, 

оздоровленням, омолодженням, має природні чи органічні власти-

вості, інші переваги для здоров’я чи способу життя; 

– повідомляють про характерний смак і аромат, будь-які смако-

ароматичні чи інші добавки або про їх відсутність; 

– створюють враження, що виріб нагадує харчовий продукт або 

косметичний продукт; 

– створюють враження, що виріб має покращену здатність біо-

логічного розкладання або інші екологічні переваги1; 

– пропонують економічні переваги (зокрема шляхом включення 

друкованих ваучерів, пропозиції знижок і безоплатного розповсю-

дження, «два за ціною одного», інших подібних пропозицій)2. 

                                                            
1 Там само 
2 Там само, стаття 12, частина третя 
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ТРАВ’ЯНІ ВИРОБИ ДЛЯ КУРІННЯ 

Набрання чинності вимог щодо маркування: 1 червня 

2022 року1. 

Набрання чинності санкцій: 11 липня 2023 року2. 

Для трав’яних виробів для куріння також упроваджуються ме-

дичні попередження та вимоги до упаковки відповідно до статті 12-

2 Закону України № 2899-IV (у редакції Закону № 1978-IX)3. 

 

Медичні попередження 

Медичне попередження на трав’яних виробах для куріння скла-

дається з тексту: «Куріння цього виробу завдає шкоди вашому здо-

ров’ю»4. 

Покриття: 65 % передньої і задньої зовнішніх поверхонь упаку-

вання5. 

 

Вимоги до упакування 

Упакування трав’яних виробів не повинно включати жодних 

елементів, які: 

– рекламують трав’яний виріб для куріння або сприяють його 

вживанню, створюючи помилкове враження про його характерис-

тики, наслідки для здоров’я, ризики або викиди; містять інформа-

цію про вміст нікотину, смоли чи монооксиду вуглецю в трав’яному 

виробі для куріння; 

– формують думку, що певний трав’яний виріб для куріння є 

менш шкідливим, ніж інші, або має на меті зменшити вплив деяких 

шкідливих компонентів диму, або надає переваги, пов’язані з життє-

вою силою, енергійністю, оздоровленням, омолодженням, має при-

родні чи органічні властивості, інші переваги для здоров’я або способу 

життя; 

                                                            
1 Закон України № 1978-IX, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац 

п’ятий https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text 
2 Там само, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац перший 
3 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 12-2 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
4 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 12-2, частина 

перша https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
5 Там само 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
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– повідомляють про характерний смак і аромат, будь-які смако-

ароматичні чи інші добавки або про їх відсутність; 

– створюють враження, що виріб нагадує харчовий продукт або 

косметичний продукт1. 

 

БЕЗДИМНІ ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ 
Набрання чинності вимог щодо маркування: 1 червня 2022 року2. 

Набрання чинності санкцій: 11 липня 2023 року3. 

Для бездимних тютюнових виробів (тютюнових виробів, що не 

передбачають процесу згоряння, зокрема жувального тютюну, ню-

хального тютюну і тютюну для перорального вживання) упроваджу-

ються лише медичні попередження та не впроваджуються вимоги до 

упакування відповідно до статті 12-3 Закону України № 2899-IV  

(у редакції Закону № 1978-IX)4. 
 

                                                            
1 Там само, стаття 12-2, частина друга 
2 Закон України № 1978-IX, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац 

п’ятий https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text 
3 Там само, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац перший 
4 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 12-3 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text


3. Зміни антитютюнового законодавства у 2022 році 

25 

Медичне попередження 

Медичне попередження бездимних тютюнових виробів склада-

ється з тексту: «Цей тютюновий виріб шкодить вашому здоров’ю 

та викликає залежність»1. 

Покриття: 30 % площі на обох найбільших поверхнях одиничної 

пачки / зовнішнього упакування2. 
 

Важливо! 

Лише для бездимних тютюнових виробів рамка чорного кольору, 

у якій розміщується медичне попередження, є більшої ширини, ніж 

звичний 1 міліметр, і повинна становити не менше 3 міліметрів  

і не більше 4 міліметрів. 

 

 

 

                                                            
1 Там само 
2 Там само 
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3.6 РЕКЛАМА 

Набрання чинності змін щодо реклами: 11 липня 2023 року1. 

Набрання чинності санкцій: 11 липня 2023 року2. 

Будь-яка реклама, стимулювання продажу та спонсорство 

тютюну заборонені статтею 22 Закону України № 270/96-ВР3 та 

статтею 16 Закону України № 2899-IV. 

Важливо! 

Якщо раніше норми Закону України № 270/96-ВР забороняли 

рекламу тютюнових виробів лише частково, то з набуттям чинності 

норм Закону № 1978-ІХ повна заборона реклами уніфікована з ви-

могами Закону України № 2899-IV. 

Додатково до заборони реклами тютюнових виробів Законом 

№ 1978-ІХ вводиться повна заборона реклами / стимулювання 

продажу / спонсорства: 

– пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх зго-

ряння — стаття 16-1; 

– електронних сигарет / заправних контейнерів / рідин, що

використовуються в електронних сигаретах, — стаття 16-2. 

Відповідальність за порушення вимог щодо реклами тютюнових 

виробів і всіх інших перелічених виробів (статей 16, 16-1, 16-2) пе-

редбачена статтею 20 Закону України № 2899-IV (у редакції Закону 

№ 1978-IX) у розмірі: 

– перше порушення — 30 тисяч гривень;

– повторне порушення протягом року — 50 тисяч гривень

за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або 

кожен окремий захід із метою стимулювання продажу. 

1 Закон України № 1978-IX, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац 

перший https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text 
2 Там само, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац перший 
3 Закон України № 270/96-ВР (у редакції Закону № 1978), стаття 22 https://zakon. 

rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
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Приклад 

20 білбордів (ідентичного змісту) з рекламою електронних сига-

рет були розміщені на вулицях Києва. 

Кожен білборд є окремим рекламним носієм, а отже, за перше 

порушення протягом року накладається санкція в розмірі 30 тисяч 

гривень × 20 білбордів = 600 тисяч гривень. 

ЗАБОРОНА ВИКЛАДКИ 

У межах повної заборони реклами тютюнових та інших виробів 

вносяться зміни, які деталізують вимоги щодо заборони реклами 

в місцях роздрібної торгівлі. 

Абзацом сьомим частини першої статті 16 Закону України 

№ 2899-IV (у редакції Закону № 1978-IX)1 забороняється: розміщен-

ня інформації про виробника тютюнових виробів та/або тютюнові 

вироби в місцях, у яких такі вироби реалізуються чи надаються 

споживачеві, зокрема на елементах обладнання та/або оформлення 

місць торгівлі, із використанням графічних зображень чи малюнків, 

кольорових елементів, фонових вставок, відмінних від кольору тор-

говельного обладнання чи оформлення вітрини, рухомих світлових 

приладів, пристроїв для демонстрації відеороликів2. 

Натомість дозволяється розміщення лише 1 плаката розміром 

не більше 40 × 30 см на одне місце торгівлі, у якому надається на-

друкована шрифтом чорного кольору на білому фоні текстова інфор-

мація про наявні в продажу тютюнові вироби і ціни на них3. 

Аналогічні заборони щодо викладки також уведені для пристроїв 

для споживання тютюнових виробів без їх згоряння (стаття 16-1) 

та електронних сигарет / заправних контейнерів / рідин, що викори-

стовуються в електронних сигаретах (стаття 16-2), проте не допус-

кається розміщення плаката про наявні вироби і ціни на них. 

1 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 16, частина 

перша https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
2 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону № 1978), стаття 16, частина перша, 

абзац сьомий https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#top 
3 Там само 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#top
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РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТІ 
Повна заборона реклами поширюється також на всю рекламу 

в мережі «Інтернет» відповідно до Закону України № 270/96-ВР1. 
Закон України № 2899-IV уточнює: 

– щодо тютюнових виробів: заборонено надсилання повідомлень
поштою, електронною поштою, повідомлень на мобільні телефони, 

поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп’ю-
терних та інших ігор, розміщення будь-якої інформації в мережі 

«Інтернет», включаючи соціальні мережі чи інші цифрові мережі, 
з метою стимулювання продажу тютюнових виробів2; 

– щодо пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх
згоряння, електронних сигарет / заправних контейнерів / рідин, 

що використовуються в електронних сигаретах, заборона дещо 
відмінна: заборонено надсилання повідомлень поштою, електронною 
поштою, повідомлень на мобільні телефони без згоди споживача, 

поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп’ю-
терних та інших ігор, розміщення інформації в мережі «Інтернет» 

(крім знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелек-
туальної власності, під якими випускаються пристрої для спожи-

вання тютюнових виробів без їх згоряння, у тому вигляді, у якому 
їм наданий правовий захист відповідно до законодавства про охо-

рону прав інтелектуальної власності), включаючи соціальні мере-
жі чи інші цифрові мережі (крім інформації фізичних осіб на своїх 

особистих сторінках), із метою стимулювання продажу виробів3. 

3.7 КОНТРОЛЬ ЗА ВМІСТОМ 

Набрання чинності змін щодо контролю за вмістом і санкцій: 

11 липня 2023 року4. 

Закон № 1978-IX упроваджує суттєві обмеження щодо вмісту 
виробів, зокрема запроваджує заборони щодо вмісту у виробах певних 

добавок та оновлює процедуру звітування про інгредієнти та викиди. 

1 Закон України № 270/96-ВР (у редакції Закону № 1978), стаття 22 https://zakon. 

rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр#Text 
2 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону № 1978), стаття 16, частина перша, 

абзац десятий https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#top 
3 Там само, стаття 16-1, частина перша, абзац 10, стаття 16-2, частина перша, абзац десятий 
4 Закон України № 1978-IX, Розділ ІІ «Прикінцеві положення», пункт перший, абзац 

перший https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#top
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
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ЗАБОРОНЕНИЙ ВМІСТ ВИРОБІВ 

Статтями 10 та 10-1 Закону України № 2899-IV (у редакції Зако-

ну № 1978-IX)1 забороняється: 

– виробниц-

тво (крім

виробни-

цтва для

експорту);

– оптова і

роздрібна

торгівля;

– імпорт для

реалізації

на тери-

торії

України

сигарет у яких рівні викидів у диму однієї сигарети перевищують: 

нікотину — 1 міліграм; 

смоли — 10 міліграмів; 

монооксиду вуглецю — 10 міліграмів2 

сигарет, 

тютюну 

для само-

круток 

з характерним запахом та/або смаком диму3: 

що містять смако-ароматичні добавки в будь-яких ком-

понентах, таких як: 

– фільтр;

– папір;

– упаковка;

– капсула;

або мають будь-які технічні характеристики, що дозво-

ляють змінювати запах чи смак сигарет, тютюну для 

самокруток або інтенсивність диму4 

фільтр, папір або капсула яких містить тютюн або нікотин5 

тютю-

нових 

виробів 

що містять добавки: 

– вітаміни або інші добавки, які створюють враження,

що тютюновий виріб має переваги для здоров’я або

приводить до зменшення ризиків для здоров’я, або

становить менший ризик для здоров’я;

– кофеїн, таурин чи інші добавки та стимуляторні сполуки, 

що асоціюються з енергійністю та/або життєвою силою;

– добавки, що мають властивості робити викиди кольо-

ровими;

– добавки, що полегшують вдихання диму або засвоєння

нікотину;

– добавки, що мають канцерогенні, мутагенні або ре-

продуктивно токсичні властивості в неспаленій формі6 

1 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 10 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
2 Там само, стаття 10, частина друга, пункт 1 
3 Там само, стаття 10, частина друга, пункт 4 
4 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 10, частина 

друга, пункт 6 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
5 Там само, стаття 10, частина друга, пункт 7 
6 Там само, стаття 10, частина друга, пункт 5 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
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– уведення в

обіг

елек-

тронних 

сигарет, 

заправних 

контей-

нерів, 

рідини, що 

викорис-

товують-

ся в елек-

тронних 

сигаретах 

об’єм яких перевищує 10 мілілітрів, в одноразових елек-

тронних сигаретах або одноразових картриджах, які 

мають об’єм більше 2 мілілітрів1 

вміст нікотину — більше 20 міліграмів в 1 мілілітрі2 

рідини містять: 

– вітаміни або інші добавки, які створюють враження,

що виріб має переваги для здоров’я або приводить до

зменшення ризиків для здоров’я, або становить мен-

ший ризик для здоров’я;

– кофеїн, таурин чи інші добавки та стимуляторні сполу-

ки, що асоціюються з енергійністю та життєвою силою;

– добавки, що мають властивості робити викиди кольо-

ровими3

мають характерний запах та/або смак4 (чітко відчутний 

запах або смак, інший, ніж запах або смак тютюну, 

отриманий у результаті введення добавки або комбі-

нації добавок, у тому числі, але не тільки, фруктів, 

прянощів, трав, спирту, цукерок, ментолу або ванілі, 

який є відчутним перед або під час використання еле-

ктронної сигарети, заправного контейнера та рідини, 

що використовується в електронних сигаретах)5 

Відповідальність за порушення вимог щодо вмісту, визначених 

статтями 10 та 10-1 Закону України № 2899-IV (у редакції Закону 

№ 1978-IX) визначені статтею 20 в розмірі: 

– перше порушення — 20 тисяч гривень;

– повторне порушення протягом року — 50 тисяч гривень6.

Особливості контролю за вмістом виробів і відбору зразків для 

такого контролю висвітлені детальніше в Розділі 7 цих Методичних 

рекомендацій. 

1 Там само, стаття 10-1, частина третя, пункт 1 
2 Там само, стаття 10-1, частина третя, пункт 2 
3 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 10-1, частина 

третя, пункт 3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
4 Там само, стаття 10-1, частина третя, пункт 8 
5 Там само, стаття 1 
6 Там само, стаття 20 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
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ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ ТА ВИКИДИ 

Тютюнові вироби та трав’яні вироби для куріння — щорічне звітування 

Для забезпечення контролю за дотриманням вмісту виробів ви-

робники й імпортери тютюнових виробів, трав’яних виробів подають 

звітність про інгредієнти і викиди кожного року до 1 лютого в по-

рядку, визначеному статтею 11-1 Закону України № 2899-IV (у редакції 

Закону № 1978-IX) та порядком звітування, який наразі розробля-

ється Держпродспоживслужбою1. 

Відповідальність за порушення вимог щодо подання інформації 

про інгредієнти та викиди (порушення вимог статті 11-1) включає 

зокрема: 

– неподання звітності;

– невчасне подання звітності;

– подання неповної звітності;

– подання звітності, що містить недостовірну інформацію;

– порушення інших вимог статті 11-1 або Порядку звітування.

За такі порушення на виробників та імпортерів тютюнових  і тра-

в’яних виробів для куріння відповідно до статті 20 Закону України 

№ 2899-IV (у редакції Закону № 1978-IX) накладаються санкції 

в розмірі: 

– перше порушення — 30 тисяч гривень;

– повторне порушення протягом року — 50 тисяч гривень.

Електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, 

що використовуються в електронних сигаретах, 

і новітні тютюнові вироби — повідомлення про введення в обіг 

Інформацію про інгредієнти та викиди електронних сигарет, 

заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних 

сигаретах, і новітніх тютюнових виробів виробники й імпортери 

подають у межах повідомлення про введення в обіг, яке подається 

виробниками та імпортерами за 6 місяців до запланованого вве-

дення в обіг виробу відповідно до статей 10-1 та 12-4 Закону України 

№ 2899-IV. 

1 Станом на 1 вересня 2022 року розробляється Порядок звітування про інгредієнти та 

викиди тютюнових виробів, інгредієнти трав’яних виробів для куріння 
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Відповідальність за порушення вимог щодо подання повідомлень 

про введення в обіг (вимог статей 10-1 та 12-4) включає зокрема: 

– неподання повідомлення;

– невчасне подання повідомлення;

– подання неповної інформації, яку повинно містити повідом-

лення; 

– подання повідомлення, що містить недостовірну інформацію;

– порушення інших вимог статей 10-1 та 12-4.

За такі порушення на виробників та імпортерів виробів відповід-

но до статті 20 Закону України № 2899-IV (у редакції Закону № 1978-

IX) накладаються санкції в розмірі:

– перше порушення — 20 тисяч гривень;

– повторне порушення протягом року — 50 тисяч гривень.
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4. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

ЗАХОДІВ НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) 

Заходи державного нагляду (контролю) — це планові та поза-

планові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, 

обстежень та в інших формах, визначених законом1. 

4.1 ПІДСТАВИ ПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ 

Підставою для проведення планового заходу є включення суб’єкта 

господарювання до річного плану, що затверджується органом дер-

жавного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує 

плановому2. 

4.2 ПІДСТАВИ ПОЗАПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ 

Підставами для проведення позапланового заходу є: 

1) власне бажання суб’єкта господарювання;

2) недостовірні дані в документах обов’язкової звітності;

3) перевірка виконання приписів, розпоряджень чи інших роз-

порядчих документів щодо усунення порушень; 

4) звернення фізичної особи про порушення (за наявності копії

погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-

жавну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю)); 

5) неподання обов’язкової звітності за два звітні періоди;

6) доручення Прем’єр-міністра України;

7) настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного ви-

падку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльні-

стю суб’єкта господарювання; 

8) звернення органу місцевого самоврядування про порушення3.

1 Закон України № 877-V, стаття 1, абзац третій https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-

16#Text 
2 Там само, стаття 5, частина перша 
3 Там само, статті 6, частина перша 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text


4. Підстави для проведення заходів нагляду (контролю)

34 

МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПОДАННЯ СКАРГ 

Центр громадського здоров’я МОЗ України розробив мобільний 

застосунок для подання скарг на порушення антитютюнового зако-

нодавства. 

Скаргу можна подати через вебсайт https://nosmoking.phc.org.ua, 

мобільний застосунок (посилання на вебсайті) і через чат-боти 

в Telegram та Viber. 

Через сервіс можна подати такі види скарг: 

– на куріння в ресторанах, барах, кафе;

– на куріння в громадських місцях, житлових будинках, у транс-

порті; 

– на рекламу тютюнових виробів;

– на нелегальну торгівлю тютюновими виробами;

– на продаж сигарет неповнолітнім;

– на відсутність попереджувальної інформації та наявність за-

боронених предметів для куріння. 

За умови дотримання вимог до скарги, встановлених Законом 

України «Про звернення громадян», такі скарги розглядаються 

у встановленому порядку. 

https://nosmoking.phc.org.ua/
https://nosmoking.phc.org.ua/
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Доступ до сервісу 

https://nosmoking.phc.org.ua: 

Звернення щодо порушень антитютюнового законодавства та-

кож можуть подаватися через електронне звернення громадян до 

Держпродспоживслужби. 

Доступ до електронного звернення громадян 

https://consumer.dpss.gov.ua/e-form: 

https://nosmoking.phc.org.ua/
https://consumer.dpss.gov.ua/e-form/
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5. ПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ

5.1 ФОРМУВАННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ 

Планові заходи здійснюються відповідно до річного плану, який 

затверджується Держпродспоживслужбою не пізніше 1 грудня року, 

що передує плановому1. 

Плановим вважається рік, який обчислюється з 1 січня до 

31 грудня2. 

Затвердження річного плану відбувається в такому порядку: 

Дата Суб’єкт Повноваження 

Д
о

 1
5

 ж
о

в
тн

я
 Держпродспожив-

служба 

1) визначає перелік суб’єктів господарю-

вання, які підлягають плановим заходам; 

2) забезпечує внесення відомостей про

таких суб’єктів господарювання до інтегро-

ваної автоматизованої системи державного 

нагляду (контролю) для автоматичного вияв-

лення нею суб’єктів господарювання, які 

підлягають комплексним плановим заходам 

державного нагляду (контролю)3 

Автоматично (форму-

ється засобами інтег-

рованої автоматизова-

ної системи державно-

го нагляду (контролю)) 

3) формується проєкт плану здійснення

комплексних заходів державного нагляду 

(контролю)4 

Д
о

 1
 л

и
с-

то
п

а
д

а
 Держпродспоживслу-

жба та інші органи 

державного нагляду 

(контролю) 

4) звертаються з письмовими пропозиціями

до Державної регуляторної служби щодо 

узгодження інших дат початку та строків 

здійснення комплексних планових заходів 

(за потреби)5 

1 Закон України № 877-V, стаття 5, частина перша, абзац перший https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/877-16#Text 
2 Там само, стаття 5, частина перша, абзац другий 
3 Там само, стаття 5, частина перша, абзац восьмий 
4 Там само, стаття 5, частина перша, абзац десятий 
5 Там само, стаття 5, частина перша, абзац одинадцятий 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
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Дата Суб’єкт Повноваження 

Д
о

 1
5

 л
и

с-

то
п

а
д

а
 Державна регуляторна 

служба  

5) затверджує План здійснення комплекс-

них заходів державного нагляду (контролю); 

6) оприлюднює його на офіційному сайті;

7) вносить відомості до інтегрованої автома-

тизованої системи державного нагляду (кон-

тролю)1 

Д
о

 1
 г

р
у

д
н

я
 Держпродспожив-

служба 

8) затверджує Річний план здійснення пла-

нових заходів державного нагляду (контро-

лю) з урахуванням Плану здійснення компле-

ксних заходів; 

9) оприлюднює його на офіційному сайті;

10) вносить відомості до інтегрованої авто-

матизованої системи державного нагляду 

(контролю)2 

5.2 ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ 

Частота проведення планових заходів залежить від ступеня ри-

зику діяльності суб’єкта господарювання3. 

Ступені ризику Частота перевірок 

Високий не частіше одного разу на 2 роки 

Середній не частіше одного разу на 3 роки 

Незначний не частіше одного разу на 5 років4 

Важливо! 

Відповідно до Переліку критеріїв, за якими оцінюється ступінь 

ризику від провадження господарської діяльності у сфері попере-

дження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого 

впливу на здоров’я населення, для добросовісних суб’єктів господа-

рювання частота планових перевірок знижується5: 

1 Закон України № 877-V, стаття 5, частина перша, абзац дванадцятий https://zakon. 

rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text 
2 Там само, стаття 5, частина перша, абзац тринадцятий 
3 Там само, стаття 5, частина друга, абзаци четвертий — п’ятий 
4 Там само, стаття 5, частина друга, абзаци одинадцятий — чотирнадцятий 
5 Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 183, пункт 6 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-2019-п#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-2019-%D0%BF#Text
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Ступінь 

ризику 
Умова добросовісності 

Строк, про-

тягом якого 

відсутні 

порушення 

Частота 

перевірок 

Середній За результатами планових і позап-

ланових заходів державного нагляду 

(контролю) не виявлено порушень 

вимог законодавства про заходи 

щодо попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів та їх 

шкідливого впливу на здоров’я на-

селення 

6 років не частіше 

одного разу 

на 4,5 роки 

Незначний 10 років не частіше 

одного разу 

на 7,5 років 

5.3 КРИТЕРІЇ РИЗИКУ 

Визначення ступеня ризику здійснюється відповідно до крите-

ріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України1, а саме: 

1) наявності порушень законодавства про заходи щодо попере-

дження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливо-

го впливу на здоров’я населення протягом 3 років, що передують 

плановому; 

2) виду діяльності2.

Кожен із критеріїв містить показники, за наявності яких 

суб’єкту присвоюються відповідні бали (від 0 до 100)3. 

5.4 ПІДРАХУНОК БАЛІВ КРИТЕРІЇВ РИЗИКУ 

Крок 1: визначити вид діяльності суб’єкта господарювання від-

повідно до II критерію, за яким діяльність суб’єкта господарювання 

може бути віднесена лише до середнього або незначного ступеня 

ризику. 

Крок 2: встановити відповідно до I критерію: 

1 Закон України № 877-V, стаття 5, частина друга, абзац шостий https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/877-16#Text 
2 Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 183 https://zakon. 

rada.gov.ua/laws/show/183-2019-п#n33 
3 Там само, Додаток 2 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-2019-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-2019-%D0%BF#n33
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– чи протягом 3 років, що передують плановому періоду, щодо

суб’єкта господарювання проводилися заходи державного нагляду 

(контролю) 

та 

– чи були виявлені порушення законодавства про заходи щодо

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкі-

дливого впливу на здоров’я населення. 

Якщо порушення виявлені, то залежно від виду порушення на-

раховуються додаткові бали, які сумуються з балами I критерію. У 

результаті діяльність суб’єкта господарювання може відповідати 

середньому або навіть високому ступеню ризику. 

Важливо! 

Якщо діяльність суб’єкта господарювання відповідає одночасно 

кільком показникам критерію, застосовується показник із найбіль-

шою кількістю балів1. 

Якщо порушення не виявлені, то бали не додаються, діяльність 

суб’єкта господарювання відповідає середньому або незначному 

ступеню ризику. 

Якщо порушення не виявлені 

протягом 6 років для середнього ступеня ризику 

та 

протягом 10 років для незначного ступеня ризику, 

то ступінь ризику не змінюється, проте наступний плановий захід 

державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання 

здійснюється не раніше ніж через період, збільшений у 1,5 разу2. 

Приклад 1 

На наступний рік планується перевірка суб’єкта господарювання, 

що здійснює господарську діяльність як заклад ресторанного госпо-

дарства і при цьому протягом останніх трьох років перевірками не 

виявлено порушення ним вимог антитютюнового законодавства. 

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 183, примітка 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-2019-п#n33 
2 Там само, пункт 6 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-2019-%D0%BF#n33
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З огляду на зазначене суб’єкт господарювання має показник 

«Заклад ресторанного господарства» відповідно до II критерію і на-

бирає 21 бал. 

Отже, діяльність суб’єкта господарювання відносять до серед-

нього ступеня ризику, і він має перевірятися один раз на 3 роки. 

Приклад 2 

На наступний рік планується перевірка суб’єкта господарювання, 

що здійснює господарську діяльність як заклад ресторанного госпо-

дарства, і при цьому протягом останніх трьох років неодноразовими 

позаплановими перевірками на підставі скарг громадян виявлено 

розміщення попільничок і куріння кальянів у приміщенні закладу 

ресторанного господарства. 

З огляду на зазначене суб’єкт господарювання: 

– за показником «Заклад ресторанного господарства» відповід-

но до II критерію набирає 21 бал; 

– за показником «Розміщення попільничок або куріння в при-

міщенні закладу ресторанного господарства» відповідно до I кри-

терію набирає 20 балів. 

Сума цих показників — 41 бал. 

Отже, діяльність суб’єкта господарювання відносять до високого 

ступеня ризику, і він має перевірятися один раз на 2 роки. 

5.5 ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Обов’язковою умовою для проведення планового заходу є попе-

редження суб’єкта господарювання1. Таке повідомлення повинно 

бути надіслано не пізніше як за 10 днів до дня здійснення заходу2 

одним із таких способів: 

– рекомендованим листом;

– за допомогою електронного зв’язку (зокрема через електрон-

ний кабінет / інформаційну систему); 

1 Закон України № 877-V, стаття 5, частина четверта https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/877-16#Text 
2 Там само 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
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– вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій

особі1. 

Повідомлення повинно містити: 

– дати початку і закінчення планового заходу;

– найменування суб’єкта господарювання;

– найменування органу державного нагляду (контролю)2.

5.6 ОБСЯГ ЗАХОДУ КОНТРОЛЮ 

Обсяг заходу контролю є обмеженим. 

Посадові особи органів державної влади зобов’язані діяти лише на 

підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 

і законами України3, у той час як суб’єкти господарювання мають 

право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом4. 

Перелік порушень законодавства про заходи щодо попередження 

та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу 

на здоров’я населення, за вчинення яких суб’єкти господарювання 

несуть відповідальність, встановлений статтею 20 Закону України 

№ 2899-IV5. 

Окрім того, при здійсненні заходів державного нагляду (контро-

лю) посадові особи зобов’язані використовувати виключно уніфіко-

вані форми актів6, а саме уніфіковану форму акта, складеного за 

результатами проведення планового (позапланового) заходу держав-

ного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарю-

вання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я 

населення, затверджену Наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 18 грудня 2019 року № 25007. 

1 Там само, стаття 5, частина четверта, абзац шостий 
2 Там само, стаття 5, частина четверта, абзаци другий — п’ятий 
3 Конституція України, стаття 19 
4 Там само, стаття 42 
5 Закон України № 2899-IV, стаття 20 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
6 Закон України № 877-V, стаття 4, частина п’ятнадцята https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/877-16#Text 
7 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2019 року № 2500 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-20#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-20#Text
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5.7 СТРОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВОГО ЗАХОДУ 

Строк здійснення заходу не може перевищувати: 
Для всіх суб’єктів 10 робочих днів 

Для суб’єктів мікро- і малого підприємництва 5 робочих днів1 

Належність суб’єктів господарювання до мікро- або малих під-

приємств визначається Господарським кодексом України2: 

Середня кількість 

працівників за звітний 

період (календарний 

рік) не перевищує 

Річний дохід 

не пере-

вищує 

Суб’єкти мік-

ропідприєм-

ництва 

Фізичні особи — підприємці 

10 осіб 
2 мільйони 

євро 
Юридичні особи будь-якої орга-

нізаційно-правової форми 

Суб’єкти ма-

лого підпри-

ємництва 

Фізичні особи — підприємці 

50 осіб 
10 мільйонів 

євро 
Юридичні особи будь-якої орга-

нізаційно-правової форми 

5.8 НАСЛІДКИ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА 

У разі відсутності порушень заповнюється та підписується 

у двох примірниках уніфікований акт3. Жодні негативні наслідки для 

суб’єкта господарювання не настають, уповноважена особа Держпрод-

споживслужби на власний розсуд може висловити подяку за збере-

ження громадського здоров’я. 

У разі виявлення порушень, визначених статтею 20 Закону 

України № 2899-IV, уповноважена особа Держпродспоживслужби 

складає акт4, а саме заповнює в уніфікованому акті розділ «Опис 

виявлених порушень вимог законодавства»5. 

1 Закон України № 877-V, стаття 5, частина п’ята, абзац перший https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/877-16#Text 
2 Господарський кодекс України, стаття 55, частина третя https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/436-15#Text 
3 Закон України № 877-V, стаття 7, частина шоста, абзац перший https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/877-16#Text 
4 Там само 
5 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2019 року № 2500 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-20#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-20#Text
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Протягом трьох днів документи за результатами здійснення за-

ходу надсилаються посадовій особі, яка має право накладати фінан-

сові санкції, а саме: 

– уніфікований акт;

– письмові пояснення керівника / уповноваженої особи суб’єкта

господарювання (можуть бути викладені в розділі уніфікованого 

акта «Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного 

заходу державного контролю та складеного акта перевірки»); 

– інші документи, що стосуються справи1.

На підставі акта, складеного за результатами заходу, прийма-

ються такі рішення: 

Умова прийняття 

рішення 
Суб’єкт прийняття рішення Примітка 

1. Припис

За необхідності усу-

нення порушень 

вимог законодавства 

Посадова особа Держпродспожив-

служби, яка здійснювала перевірку, 

видає та підписує припис — 

обов’язкову до виконання у визначені 

строки письмову вимогу щодо усу-

нення порушень2 

Важливо! 

Припис не передбачає 

застосування санкцій 

щодо суб’єкта господа-

рювання3 

2. Інший розпорядчий документ4 — постанову5

За необхідності усу-

нення порушень 

вимог законодавства 

Керівник, заступник керівника 

Держпродспоживслужби, а також 

інші уповноважені керівником 

посадові особи6 накладають фінан-

сові санкції, рішення про накла-

дення яких оформляється постано-

вою7 

Важливо! 

Постанова передбачає 

застосування лише сан-

кцій, передбачених 

частиною другою стат-

ті 20 Закону України 

№ 2899-IV 

1 Закон України № 877-V, стаття 20, частина шоста https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/877-16#Text 
2 Там само, стаття 7, частина восьма 
3 Там само 
4 Там само, стаття 7, частина сьома 
5 Закон України № 2899-IV, стаття 20, частина сьома https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/2899-15#Text 
6 Там само, стаття 20, частина п’ята 
7 Там само, стаття 20, частина сьома 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
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Усі розпорядчі документи, що приймаються під час здійснення 

заходу, формуються в єдину справу відповідно до Порядку форму-

вання єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються 

органом державного нагляду (контролю) під час здійснення заходу 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 

затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгі-

влі України від 3 липня 2017 року № 9611. 

У разі невиконання суб’єктом господарювання в добровільному 

порядку постанов виконання таких рішень (постанов) здійснюється 

в примусовому порядку, визначеному Законом України «Про вико-

навче провадження»2. 

5.9 ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХОДУ 

ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) 

У разі проведення щодо суб’єкта господарювання комплексного 

заходу слід ураховувати особливості проведення такого заходу, 

встановлені Порядком здійснення комплексних планових заходів 

державного нагляду (контролю), затвердженим Постановою Кабіне-

ту Міністрів України від 24 травня 2017 року № 3503. 

Комплексний захід полягає в тому, що представники різних ор-

ганів державного нагляду (контролю) проводять плановий захід 

одночасно4, проте кожна посадова особа на початку здійснення за-

ходу зобов’язана підтвердити підстави для контролю (пред’явити 

службове посвідчення, посвідчення / направлення, а також надати 

копію останнього суб’єкту господарювання)5. 

1 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 3 липня 2017 року 

№ 961 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0911-17#n12 
2 Закон України № 2899-IV (у редакції Закону України № 1978-IX), стаття 20, частина 

четверта https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text 
3 Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 350 https://zakon. 

rada.gov.ua/laws/show/350-2017-п#Text 
4 Закон України № 877-V, стаття 4, частина друга https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/877-16#Text 
5 Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 350, пункт 7 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2017-п#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0911-17#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2017-%D0%BF#Text
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6. ПОЗАПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ

Позапланові заходи проводяться виключно за наявності підстав 

для їх проведення, визначених частиною першою статті 6 Закону 

України № 877-V. 

Перелік підстав є вичерпним1 і детально описаний у Розділі 3 

цих Методичних рекомендацій. 

6.1 ОБСЯГ ЗАХОДУ КОНТРОЛЮ 

Обсяг заходу контролю обмежується лише тими питаннями, не-

обхідність перевірки яких стала підставою для здійснення заходу2. 

Питання, які перелічені в підставі (зверненні громадянина, до-

рученні тощо), також повинні бути в посвідченні (направленні) на 

проведення заходу державного нагляду (контролю)3. 

У зв’язку з цим при проведенні заходу фахівці Держпрод-

споживслужби заповнюють уніфіковану форму акта4, проте лише 

щодо питань, які перелічені в документі, що став підставою для 

проведення заходу контролю. 

Важливо! 

Якщо звернення громадянина / інший документ, що є підставою 

для проведення заходу, містить невичерпний перелік стверджуваних 

правопорушень («та інші правопорушення») або загальні формулю-

вання («порушує антитютюнове законодавство»), належить переві-

рити всі питання, включені до уніфікованого акта. 

1 Закон України № 877-V, стаття 6, частини перша — друга https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/877-16#Text 
2 Там само, стаття 6, частина перша, абзац одинадцятий 
3 Там само 
4 Наказ МОЗ від 18 грудня 2019 року № 2500 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-

20#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-20#Text
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6.2 СТРОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОЗАПЛАНОВОГО ЗАХОДУ 

Строк проведення позапланового заходу не може перевищувати: 
Для всіх суб’єктів господарювання 5 робочих днів 

Для суб’єктів малого підприємництва 2 робочих дні1 

Належність суб’єктів господарювання до малих підприємств ви-

значається Господарським кодексом України2: 

Середня кількість 

працівників за звітний 

період (календарний 

рік) не перевищує 

Річний дохід 

не пере-

вищує 

Суб’єкти ма-

лого під-

приємництва 

Фізичні особи — підприємці 

50 осіб 
10 мільйонів 

євро 
Юридичні особи будь-якої орга-

нізаційно-правової форми 

6.3 НАСЛІДКИ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ 

У разі виявлення порушень законодавства фахівці Держпрод-

споживслужби складають акти в тому ж порядку, що й для планових 

заходів. Детальніше — у Розділі 4 цих Методичних рекомендацій. 

Окрім того, якщо підставою позапланового заходу є звернення 

фізичної особи, то посадові особи Держпродспоживслужби зобо-

в’язані: 

– письмово повідомити заявника про результати перевірки ска-

рги і суть прийнятого рішення3; 

– забезпечити дотримання прав громадянина при розгляді заяви

чи скарги, які гарантовані статтею 18 Закону України «Про звернення 

громадян»4. 

1 Закон України № 877-V, стаття 6, частина четверта https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/877-16#Text 
2 Господарський кодекс України, стаття 55, частина третя https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/436-15 
3 Закон України № 393/96-ВР «Про звернення громадян», стаття 19, частина перша, 

абзац сьомий https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр#Text 
4 Там само, стаття 18 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text
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7. ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ

ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВМІСТУ ВИРОБІВ 

Контроль вмісту виробів здійснюється у два етапи: відбір зраз-

ків фахівцями Держпродспоживслужби і лабораторні випробування 

продукції на відповідність її вимогам щодо безпечності для здо-

ров’я та життя людини. 

7.1 ПОРЯДОК ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ 

Етап I: відбір зразків 

Відбір зразків фахівцями Держпродспоживслужби здійснюється 

відповідно до Закону України № 877-V і Порядку відбору зразків 

продукції для визначення її якісних показників та форми акта від-

бору зразків продукції, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 31 жовтня 2009 року № 1280. 

Відбір зразків продукції здійснюється на підставі письмового 

вмотивованого рішення керівника1, у якому зазначається: 

– кількість зразків для кожного виду або типу продукції, необ-

хідних для експертизи, — щонайменше 2 екземпляри, один із яких 

(контрольний) залишається в суб’єкта господарювання; 

– місце здійснення цієї експертизи2.

Важливо! 

Відбір зразків продукції здійснюється в присутності керівника 

суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи (фізичної 

особи — підприємця або уповноваженої ним особи) і засвідчується 

актом відбору зразків продукції3. 

1 Закон України № 877-V, стаття 13, частина перша https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/877-16#Text 
2 Там само, стаття 13 
3 Там само, стаття 14, частина перша 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
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Відібрані зразки продукції повинні бути укомплектовані, упа-

ковані та опломбовані (опечатані). Посадова особа, яка відбирає 

зразки продукції для експертизи, забезпечує їх збереження і своєчас-

ність доставки до місця здійснення експертизи (випробування)1. 

За наслідками відбору зразків продукції посадова особа складає 

акт відбору зразків у 3 примірниках (для суб’єкта господарюван-

ня, лабораторії та Держпродспоживслужби) за формою, затвер-

дженою Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 

2009 року № 12802. 

Етап II: лабораторні випробування 

Визначення вмісту тютюнових виробів здійснюється лаборато-

ріями, які включені Мінекономіки до відповідного переліку3. 

Витрати, пов’язані з відбором, доставкою та проведенням екс-

пертизи зразків продукції, фінансуються за рахунок Держпродспо-

живслужби4, проте в разі виявлення порушення за результатами 

експертизи суб’єкт господарювання відшкодовує ці витрати відпо-

відно до Порядку відшкодування суб’єктом господарювання витрат, 

пов’язаних із проведенням експертизи (випробування) зразків про-

дукції5. 

У разі підтвердження результатами експертизи (випробування) 

факту порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства 

суб’єкт господарювання відшкодовує витрати на проведення експе-

ртизи (випробування) в порядку, встановленому Кабінетом Мініст-

рів України. 

7.2 СТРОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ 

Строк проведення експертизи становить 14 робочих днів із дня 

прийняття рішення про призначення експертизи. Строк проведення 

1 Там само, стаття 14, частина п’ята 
2 Там само 
3 Там само, стаття 11, частина перша 
4 Там само 
5 Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1279 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1279-2007-п#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1279-2007-%D0%BF#Text
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експертизи може бути продовжено тільки в разі, якщо методикою 

проведення такої експертизи передбачається більш тривалий час1. 

7.3 ПОВТОРНА ЕКСПЕРТИЗА 

Суб’єкт господарювання за своєю ініціативою може провести 

експертизу зразка, що залишився в нього, у лабораторії, яка вклю-

чена Держпродспоживслужбою до відповідного переліку2. 

У разі розходження результатів експертиз, проведених органом 

державного нагляду (контролю) та суб’єктом господарювання, спір 

вирішується судом3. 

1 Закон України № 877-V https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text 
2 Там само, стаття 11, частина перша 
3 Там само 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
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8. ОСОБЛИВОСТІ НАКЛАДЕННЯ ШТРАФІВ

ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

ПРО РЕКЛАМУ 

Обмеження щодо реклами тютюнових виробів визначені: 

– статтею 22 Закону України № 270/96-ВР1;

– статтею 16 Закону України № 2899-IV2.

Процедура притягнення до відповідальності врегульована По-

рядком накладення штрафів за порушення законодавства про рек-

ламу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 

26 травня 2004 року № 6933 (накладення адміністративно-господар-

ських санкцій), а також Кодексом України про адміністративні пра-

вопорушення (щодо адміністративної відповідальності, передбаченої 

статтею 156-3)4. 

8.1 СУБ’ЄКТИ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Відповідно до частини другої статті 27 Закону України 

№ 270/96-ВР відповідальність за порушення законодавства про рек-

ламу несуть: 

Рекламодавці Виробники Розповсюджувачі 

які винні у: 

1) замовленні реклами продукції, ви-

робництво та/або обіг якої заборонено 

законом 

1) порушенні

прав третіх 

осіб при виго-

товленні рек-

лами 

1) порушенні встановле-

ного законодавством 

порядку розповсюдження 

та розміщення реклами 

1 Закон України № 270/96-ВР, стаття 22 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-

вр#Text 
2 Закон України № 2899-IV, стаття 16 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text 
3 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 693 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-п#Text 
4 Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 156-3 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-%D0%BF#Text
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Рекламодавці Виробники Розповсюджувачі 

2) наданні недостовірної інформації

виробнику реклами, необхідної для 

виробництва реклами 

3) замовленні розповсюдження рекла-

ми, забороненої законом 

4) недотриманні встановлених законом 

вимог щодо змісту реклами та в замо-

вленні розповсюдження реклами, у 

якій не дотримано встановлені зако-

ном вимоги щодо її змісту 

5) порушенні порядку розповсюдження

реклами, якщо реклама розповсюджу-

ється ними самостійно 

8.2 ПРОТОКОЛ ПРО ПОРУШЕННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ

У разі виявлення порушення законодавства про рекламу відпо-

відно до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства 

про рекламу складається протокол, який є підставою для розгляду 

справи про порушення законодавства про рекламу1. 

Протокол може скласти уповноважена особа Держпродспожив-

служби або її територіального органу2. 

Протокол про порушення законодавства про рекламу складається 

в 1 примірнику і залишається в матеріалах справи. До протоколу 

можуть бути додані матеріали, які містять ознаки або факти пору-

шення законодавства про рекламу, зокрема, але не виключно: 

– фото- або відеофіксація;

– друковані матеріали (буклети, листівки);

– знімки з екрана (screenshots), з обов’язковим зазначенням дати

і часу такого знімка; 

– звернення фізичних чи юридичних осіб.

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 693, пункт 9 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-п#Text 
2 Там само 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-%D0%BF#Text
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8.3 РІШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК РОЗГЛЯДУ СПРАВИ 

Протокол подається Держпродспоживслужбі / її територіальному 

органу за місцем вчинення порушення1. 

Протягом 1 місяця розглядається протокол2 і за наявності ознак 

порушення приймається рішення про початок розгляду справи3. 

8.4 РОЗГЛЯД СПРАВИ 

Справа розглядається Головою Держпродспоживслужби, його за-

ступниками, начальниками територіальних органів Держспожив-

інспекції, їх заступниками4 у місячний строк із дня прийняття 

рішення про її розгляд5. 

Під часу розгляду справи посадові особи Держпродспоживслужби: 

– перевіряють відповідність реклами вимогам законодавства

до змісту та достовірності реклами, порядку її виготовлення і роз-

повсюдження6; 

– отримують докази7, зокрема отримують документи, усні чи

письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформа-

цію, що стосується порушень законодавства про рекламу8; 

– готують попередні висновки для розгляду керівництвом9.

8.5 СТРОК РОЗГЛЯДУ СПРАВИ 

Строк розгляду справи становить 1 місяць із дня прийняття рі-

шення про її розгляд10. 

1 Там само, пункт 10 
2 Там само 
3 Там само, пункт 11 
4 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 693, пункт 13, 

абзац четвертий https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-п#Text 
5 Там само, пункт 12 
6 Там само, пункт 12, абзац перший 
7 Там само, пункт 12, абзац другий 
8 Там само, пункт 13, абзац третій 
9 Там само, пункт 13, абзац четвертий 
10 Там само, пункт 12 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-%D0%BF#Text
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До строку розгляду справи не зараховується час на: 

– отримання необхідних доказів;

– проведення експертизи1.

Проте загальний строк розгляду справи не має перевищувати 

3 місяці2. 

8.6 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВИ 

Держпродспоживслужба повідомляє рекламодавців, виробників 

і розповсюджувачів реклами про розгляд справи не менше ніж за 

5 робочих днів до дати розгляду справи3. 

При цьому строки розгляду справи, встановлені Порядком на-

кладення штрафів за порушення законодавства про рекламу (3 та 

1 день до дати розгляду)4, не застосовуються, оскільки закон має 

вищу юридичну силу. 

Справа може бути розглянута без участі правопорушника / його 

представника, якщо: 

– особа своєчасно повідомлена про розгляд справи

та 

– не надіслала обґрунтоване клопотання про відкладення роз-

гляду справи5. 

8.7 РЕЗУЛЬТАТ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ 

За результатом розгляду справи складаються: 

1. Протокол засідання, який підписується керівником відповід-

ного структурного підрозділу Держпродспоживслужби або її тери-

торіального органу. 

1 Там само 
2 Там само 
3 Закон України № 270/96-ВР, стаття 26, частина друга https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/270/96-вр#Text 
4 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 693, пункт 14 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-п#Text 
5 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 693, пункт 16 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-п#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-%D0%BF#Text
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Якщо за результатами розгляду справи в діях особи, щодо якої 

порушено справу про порушення законодавства про рекламу, не 

доведено факт вчинення порушення, провадження у справі припи-

няється, про що зазначається в протоколі засідання1. 

2. Рішення про накладення штрафу, що оформлюється у 2 при-

мірниках2. 

Один із примірників у 10-денний строк надається особі, стосовно 

якої було прийняте рішення: 

– надсилається

або 

– видається її представникові під розписку3.

Окрім цього, за результатами розгляду справи можуть прийма-

тися рішення про визнання реклами недобросовісною, прихованою, 

про визнання порівняння в рекламі неправомірним і про зупинення 

реклами (у разі, якщо реклама продовжує розповсюджуватися). 

8.8 СУБ’ЄКТ НАКЛАДЕННЯ САНКЦІЙ 

ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРУ САНКЦІЇ

Штраф до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 

може накладатися і територіальним органом, і центральним орга-

ном Держпродспоживслужби. 

Рішення про накладення штрафу в розмірі 300 і більше неопо-

датковуваних мінімумів доходів громадян приймається виключно 

центральним органом Держпродспоживслужби4. 

8.9 СТЯГНЕННЯ ШТРАФУ 

Штраф за порушення законодавства про рекламу сплачується 

добровільно або стягується в судовому порядку1. 

1 Там само, пункт 17 
2 Там само, пункт 18 
3 Там само 
4 Закон України № 270/96-ВР, стаття 27, частина восьма https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/270/96-вр#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
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Відповідно до статті 122 Кодексу адміністративного судочинст-

ва України Держпродспоживслужба звертається до суду протягом 

3 місяців із дня виникнення підстави для пред’явлення вимоги2 — 

прийняття рішення про накладення штрафу. 

Позовна заява повинна відповідати вимогам, встановленим 

статтею 160 Кодексу адміністративного судочинства3. До позовної 

заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених 

порядку і розмірі. 

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 693, пункт 20 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-п#Text 
2 Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 122, частина друга, абзац 

другий https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#top 
3 Там само, стаття 160 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#top
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9. РОЗМІР ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ

9.1 ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

«ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ

ВЖИВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ І ЇХ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ

НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ» 

Керівник Держпродспоживслужби / заступник керівника Держ-

продспоживслужби / інша уповноважена керівником посадова особа1 

накладає фінансові санкції за порушення, визначені статтею 20 Закону 

України № 2899-IV, протягом 10 днів після отримання документів: 

– акта про вчинене правопорушення;

– письмового пояснення керівника відповідного суб’єкта госпо-

дарювання; 

– інших документів, що стосуються справи.

Мінімальний і максимальний розміри за кожне окреме право-

порушення визначені статтею 20 Закону України «Про заходи щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкід-

ливого впливу на здоров’я населення»2. 

Прийняття рішення про накладення санкцій повинне ґрунтуватися 

на принципах, визначених статтею 3 Закону України № 877-V, зокрема: 

– пріоритетності безпеки в питаннях життя і здоров’я людини

перед будь-якими іншими інтересами й цілями у сфері господарської 

діяльності3; 

– презумпції правомірності діяльності суб’єкта господарювання

в разі, якщо норми закону допускають неоднозначне (множинне) 

тлумачення4; 

– орієнтованості на запобігання правопорушенням5.

1 Закон України № 2899-IV, стаття 20, частина п’ята https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/2899-15#Text 
2 Закон України № 877-V, стаття 20 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text 
3 Там само, стаття 3, абзац другий 
4 Там само, стаття 3, абзац п’ятнадцятий 
5 Там само, стаття 3, абзац шістнадцятий 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
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Якщо встановлена законом санкція містить мінімальний і мак-

симальний розміри, при визначенні розміру в кожному окремому 

випадку рекомендується враховувати загальноправовий принцип 

пропорційності, згідно з яким розмір санкції повинен бути співмірний 

до легітимної мети — захисту громадського здоров’я. При цьому 

саме покарання має виконувати не лише каральну функцію, а також 

функцію виправлення і запобігання вчиненню наступних порушень. 

9.2 ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РЕКЛАМУ» 

Розмір санкцій за порушення вимог Закону України № 270/96-

ВР пропорційний вартості виготовлення / розповсюдження цієї рек-

лами1: штраф на рекламодавців / виробників / розповсюджувачів 

реклами встановлюється в розмірі п’ятикратної вартості виготов-

лення / розповсюдження реклами2. 

Розмір вартості розповсюдженої реклами визначається з огляду 

на договірну (контрактну) вартість без урахування суми сплачених 

податків3. 

Важливо! 

При цьому вартістю розповсюдженої реклами вважатимуться 

всі витрати, понесені рекламодавцем для того, щоб реклама була 

розповсюджена (сплачені за виготовлення кошти + сплачені за фак-

тичне розповсюдження кошти). Тобто для визначення такої вартості 

необхідні договори (зокрема й рахунки, акти виконаних робіт та ін.) 

між рекламодавцем і виробником реклами та рекламодавцем і роз-

повсюджувачем реклами. 

Вартістю виготовлення реклами вважатимуться витрати, поне-

сені рекламодавцем для того, щоб реклама була виготовлена (дого-

вір між рекламодавцем і виробником реклами). 

1 Закон України № 270/96-ВР, стаття 27, частина четверта https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/270/96-вр#Text 
2 Закон України № 270/96-ВР, стаття 27, частина четверта https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/270/96-вр#Text 
3 Там само, стаття 27, частина п’ята 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
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Вартістю розповсюдження реклами вважатимуться витрати, по-

несені рекламодавцем для того, щоб реклама була розповсюджена 

(договір між рекламодавцем і розповсюджувачем реклами). 

Важливо! 

У разі, якщо рекламодавцем і розповсюджувачем реклами ви-

ступає одна особа, вартість розповсюдження реклами вважатиметься 

такою, яку неможливо встановити. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПОДАННЯ / ПОДАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Відповідно до частини шостої статті 27 Закону України 

№ 270/96-ВР за неподання або подання завідомо недостовірної ін-

формації щодо вартості розповсюдженої реклами та/або виготов-

лення реклами та/або вартості розповсюдження реклами Держпрод-

споживслужбі, необхідної для здійснення ними передбачених цим 

Законом повноважень, на рекламодавців, виробників реклами і роз-

повсюджувачів реклами накладається штраф у розмірі 100 неопо-

датковуваних мінімумів доходів громадян1. 

НЕМОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ВАРТОСТІ РЕКЛАМИ 

У разі неможливості встановлення вартості реклами, розпо-

всюдженої з порушенням вимог цього Закону, на рекламодавців 

і розповсюджувачів реклами рішенням центрального органу Держ-

продспоживслужби накладається штраф у розмірі до 300 неоподат-

ковуваних мінімумів доходів громадян2. 

1 Там само, стаття 27, частина шоста 
2 Там само, стаття 27, частина сьома 
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10. СТРОК, ПРОТЯГОМ ЯКОГО

МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТОСОВАНІ САНКЦІЇ 

Відповідно до статті 250 Господарського кодексу України адміні-

стративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб’єкта 

господарювання: 

– протягом 6 місяців із дня виявлення порушення,

але 

– не пізніше ніж через 1 рік із дня порушення цим суб’єктом

встановлених законодавчими актами правил здійснення господар-

ської діяльності, крім випадків, передбачених законом1. 

1 Господарський кодекс України, стаття 250 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-

15#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
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11. ВИСНОВКИ

Україна впродовж 2021–2022 років здійснила значний поступ до 

імплементації в національне законодавство положень Рамкової 

конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби про-

ти тютюну (РКБТ ВООЗ) та Директиви 2014/40/ЄС. Утім те, чи запра-

цюють визначені законодавцем норми для захисту населення від 

шкоди тютюнових виробів і нікотину, безпосередньо залежить від 

ефективності контролю, який здійснюють Держпродспоживслужба 

та Національна поліція України. Цей посібник був розроблений для 

посилення інституційної спроможності Держпродспоживслужби 

і впровадження єдиного підходу до застосування законодавства серед 

фахівців територіальних органів Держпродспоживслужби. 

Наступними пріоритетними кроками у вдосконаленні законо-

давства та поглибленні імплементації РКБТ ВООЗ мають стати 

впровадження стандартизованої упаковки тютюнових і нікотино-

вмісних виробів, а також повна заборона розміщення (викладки) 

таких виробів у місцях роздрібної торгівлі, що разом з уже впрова-

дженими змінами наближатиме Україну до майбутнього без тютюну 

і нікотину. 
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Контроль над тютюном і нікотином рятує життя. Здійснення 

контролю за дотриманням антитютюнового законодавства : Методичні 

рекомендації / Ю. А. Сахно, М. М. Гринишин, Д. І. Купира. — Київ, 

2022. — 63 с. 

Метою методичних рекомендацій є надання фахівцям територіальних 

управлінь Державної служби України з питань безпечності харчових продук-

тів та захисту споживачів, до повноважень яких належить контроль за дотри-

манням антитютюнового законодавства і рекламою, інформації та законодав-

чого обґрунтування їхньої роботи у сфері контролю за виконанням антитю-

тюнових законів і взаємодії з громадськістю. 

Матеріали створено за підтримки громадської організації «Центр грома-

дянського представництва “Життя”» та участі фахівців Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та 

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».




