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Україна  
Стан політики щодо тютюну  
 
 
 
 

СЕРЕДОВИЩЕ ВІЛЬНЕ ВІД ТЮТЮНОВОГО ДИМУ: Український закон про боротьбу з курінням вимагає, щоб у всіх громадських та 
робочих місцях були відведені спеціальні місця для куріння. У червні 2009 року Україна прийняла національний закон, який повністю 
забороняє куріння у закладах охорони здоров’я, навчальних закладах, спортивних спорудах і закладах  культури, а також у 
громадському транспорту. Окремі місця для паління, обладнані вентиляцією, дозволені в інших громадських та робочих місцях. 
Заклади громадського харчування повинні виділяти щонайменше 50% своєї площі для осіб, які не курять. Органи місцевого 
самоврядування уповноважені вводити заборону на куріння в громадських місцях.  

 ЗАБОРОНА НА РЕКЛАМУ, СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ Й СПОНСОРСТВО: В Україні існує часткова заборона на рекламу, яка 
поширюється на національне телебачення, радіо, друковані ЗМІ та зовнішню рекламу.  Проте, внутрішня реклама, спонсорство та 
стимулювання продажу дозволені як і раніше. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ШКОДУ КУРІННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НА УПАКОВКАХ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ:  Теперішні попередження про шкоду для 
здоров'я - текстові і охоплюють 30% передньої і зворотної сторони пачки сигарет. У червні 2009 року Україна прийняла новий закон 
щодо маркування упаковок, який вимагає розміщення графічних попереджень на пачках сигарет, що складатиме не менш 50% від їх 
лицьових та зворотних поверхонь. Згідно закону, графічні попередження мають з’явитися на початку 2012 року.  

ОПОДАТКУВАННЯ ТЮТЮНУ ТА ЦІНА: З вересня 2008 року Україна підвищила акциз на тютюнові вироби чотири рази. У травні 2009 
року акциз на тютюн досяг приблизно 40% -45% від роздрібної ціни. 

Політика контролю над тютюном  
 

СЕРЕДОВИЩЕ ВІЛЬНЕ ВІД ТЮТЮНОВОГО ДИМУ – ПОВНА ЗАБОРОНА КУРІННЯ 

Заклади охорони здоров’я Так Усередині приміщень Ні 

Навчальні заклади, окрім університетів Так Громадський транспорт Так 

Університети  Так Ресторани Ні 

Державні установи Ні Паби та бари Ні 

Чи мають органи місцевого самоврядування право приймати розпорядження, які повністю забороняють табакокуріння? Так 
 

ЗАБОРОНА НА РЕКЛАМУ, СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ Й СПОНСОРСТВО 

Національне ТБ і радіо Так Безкоштовне розповсюдження  Так 
Міжнародне ТБ і радіо Ні Рекламні знижки Ні 
Місцеві журнали/газети Так Нетютюнові вироби з тютюновими назвами Ні 
Міжнародні журнали/газети       Ні Використання тютюнових марок для нетютюнових виробів Ні 
Рекламні щити та зовнішня реклама Так Поява тютюнових виробів на ТБ та/або у фільмах Ні 
Пункти продажу Ні Спонсорство заходів  Ні 
Інтернет Ні   
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ШКОДУ КУРІННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НА ТЮТЮНОВИХ УПАКОВКАХ 

Закон вимагає спеціальні попередження Так Кількість затверджених попереджень 10 

Попередження описують шкідливий вплив вживання тютюну Так Попередження повинні чергуватися Так 

Попередження містять зображення Так Попередження написані державною мовою (мовами) Так 

Покриває основну поверхню на % (лицьова та зворотна) 50% Стиль, розмір і колір шрифту попереджень визначені законом Ні 

    Лицьова  50% Заборона термінів, що можуть вводити в оману Так 

    Зворотна 50%   
 

ОПОДАТКУВАННЯ ТЮТЮНУ ТА ЦІНА 

Ціна найпопулярнішої марки, пачка містить 20 сигарет. Податки на найпопулярніші марки (% від роздрібної ціни)*  

  У національній валюті Грн. 5.50     Всього податків 70% 

  У доларах США за офіційним курсом Дол. США 0.70          Всього акцизних зборів (специфічний і адвалорний податки) 54% 

          Податок на додану вартість (ПДВ) 17% 
*Окремі категорії податків при округленні можуть виявитися незначними. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Джерело: Звіт ВООЗ про глобальну тютюнову епідемію, 2011 р., опублікований на: http://who.int/tobacco 
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