
 

ЗАКОН  УКРАЇНИ  
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання 

продажу тютюнових виробів 
Верховна Рада України постановляє:  
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради 

Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 
1) доповнити статтею 156-

3 такого змісту: 
"Стаття 156-

3. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заборони реклами 
та спонсорства тютюнових виробів 

Реклама, а так само будь-яка інша діяльність з рекламування тютюнових виробів, знаків 
для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими 
випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача 
реклами - від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Реклама будь-яких товарів або послуг (крім реклами тютюнових виробів), що містить 
зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб рекламодавця та/або 
розповсюджувача реклами від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Спонсорування будь-яких заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших 
об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з 
порушенням вимог чинного законодавства про рекламу - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб рекламодавця та/або 
розповсюджувача реклами від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку 
протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або 
розповсюджувача реклами від двохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян"; 

2) частину першу статті 244-

4 після цифр "156-

2" доповнити цифрами "156-

3". 
2. У статті 22 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 

р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197): 
1) частину першу викласти в такій редакції: 
"1. Реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів 

права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється: 
на радіо та телебаченні, у тому числі за допомогою кабельного, супутникового, ІР-

телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення 
та інших засобів передавання сигналу; 

у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, 
літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва, виданнях для організації 
дозвілля та відпочинку, спорту та інших виданнях, у тому числі в усіх друкованих засобах 
масової інформації; 

засобами внутрішньої реклами; 
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на транспорті; 
за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів 

тютюнових виробів за умови, що на такі заходи допускаються лише працівники підприємств, 
які мають ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами або виробництво тютюнових 
виробів); 

засобами зовнішньої реклами; 
у місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного, спортивного 

характеру та розважальних заходів, призначених для неповнолітніх осіб; 
у мережі Інтернет, крім веб-сайтів, призначених для повнолітніх осіб, обов’язковою 

умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів"; 
2) частину третю доповнити абзацом тринадцятим такого змісту: 
"забороняється шляхом розміщення зображення тютюнових виробів, знаків для товарів і 

послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, на будь-яких інших товарах, крім 
розміщення на товарах (предметах), пов’язаних із вживанням тютюнових виробів, 
запальничках, попільничках"; 

3) частини п’яту і шосту викласти в такій редакції: 
"5. Реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення тютюнових 

виробів або процесу паління тютюнових виробів. 
6. Забороняються такі види діяльності з рекламування алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під 
якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби: 

спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з 
використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, 
під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої; 

розповсюдження та продаж будь-яких товарів (крім товарів, які пов’язані з вживанням 
тютюнових виробів, запальничок, сірників, попільничок) з використанням знаків для товарів 
і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові 
вироби та алкогольні напої; 

проведення заходів з обміну тютюнових виробів на будь-які інші товари, роботи, 
послуги; 

надання права участі у лотереї, грі, конкурсі та інших розважальних заходах, якщо 
умовою надання права участі є придбання тютюнових виробів; 

зображення тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права 
інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, в місцях проведення 
розважальних заходів для неповнолітніх осіб та на автотранспортних засобах; 

зображення тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права 
інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, або процесу паління 
тютюнових виробів, на упаковці чи під час реклами будь-яких інших товарів чи послуг, які 
не пов’язані з вживанням тютюнових виробів; 

продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами, які не пов’язані з 
вживанням тютюнових виробів; 

надсилання повідомлень невизначеному колу осіб поштою, електронною поштою, 
засобами мобільного зв’язку"; 

4) в абзаці другому частини сьомої слова "зовнішній рекламі та" виключити. 
3. У Законі України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" (Відомості Верховної 
Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565; 2006 р., № 26, ст. 213; 2009 р., № 49, ст. 730; 2010 р., № 
11, ст. 111): 

1) статтю 1 доповнити абзацами такого змісту: 
"реклама й стимулювання продажу тютюну - будь-який вид передачі комерційної 

інформації, рекомендації або дії, метою чи результатом або ймовірним результатом якого є 
стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи 
опосередковано; 
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спонсорство тютюну - будь-який вид внеску в будь-яку подію, захід або окрему особу, 
метою чи результатом або ймовірним результатом якого є стимулювання продажу 
тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи опосередковано"; 

2) статтю 16 викласти в такій редакції: 
"Стаття 16. Заборона реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових 

виробів 
Забороняються будь-яка реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, знаків 

для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими 
випускаються тютюнові вироби, в тому числі: 

проведення заходів з безоплатної роздачі, у тому числі для маркетингових досліджень та 
дегустації, обміну тютюнових виробів на тютюнові вироби чи будь-які інші товари, роботи, 
послуги; 

використання тютюнових виробів з метою отримання товарів, робіт, послуг; 
пропонування або надання будь-якого прямого чи непрямого відшкодування на придбання 
або використання тютюнових виробів; 

пропонування або надання бонусів, премій, повернення готівкових коштів, права на 
участь у будь-якій грі, лотереї, конкурсі, події, прямо або опосередковано пов’язаних з 
тютюновими виробами, або якщо умовою надання, або участі в яких, є придбання або 
вживання тютюнових виробів; 

продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами або послугами; 
розміщення інформації про виробника тютюнових виробів та/або тютюнові вироби у 

місцях, де ці вироби реалізуються чи надаються споживачеві, у тому числі на елементах 
обладнання та/або оформлення місць торгівлі, за виключенням одного плаката розміром не 
більше 40 х 30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація про наявні в 
продажу тютюнові вироби та ціни на них; 

розміщення інформації з метою стимулювання продажу тютюну безпосередньо на 
тютюнових виробах та/або їх упаковці, у тому числі: малюнків та інших зображень, які не є 
частиною захищеної торгової марки; адрес веб-сайтів, електронної пошти; вкладень до 
упаковки тютюнових виробів; текстової або графічної інформації на прозорій обгортці 
упаковки тютюнових виробів; 

розміщення інформації щодо тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших 
об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, в місцях 
проведення розважальних заходів, в місцях роздрібної торгівлі, на автотранспортних засобах 
та обладнанні; 

надсилання повідомлень поштою, електронною поштою, повідомлень на мобільні 
телефони, поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп’ютерних та інших 
ігор, розміщення інформації в мережі Інтернет з метою стимулювання продажу тютюнових 
виробів; 

продаж, пропонування для продажу, поставка чи реклама нетютюнових виробів, послуг, 
реклама або упаковка яких містить напис, малюнок чи будь-яке інше зображення, 
повідомлення, які повністю або в частині ідентифікуються чи асоціюються з тютюновим 
виробом, знаком для тютюнових товарів і послуг чи з виробником тютюнових виробів; 

інші заходи прямого та непрямого стимулювання продажу тютюнових виробів та 
вживання тютюну. 

Забороняється спонсорство тютюну, в тому числі: 
спонсорство телепередач, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших 

заходів, програм чи окремих осіб або спонсорство з використанням знаків для товарів і 
послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові 
вироби; 

надання виробниками тютюнових виробів або пов’язаними з ними організаціями 
фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності, окремим особам або групам, в тому 
числі політичним партіям або діячам, спортсменам або спортивним командам, артистам або 
артистичним групам, навчальним закладам усіх форм власності; 



проведення інформаційних кампаній та заходів для населення, в тому числі з метою 
профілактики куріння серед молоді, за прямої або опосередкованої фінансової підтримки 
виробників тютюнових виробів або пов’язаних з ними організацій"; 

3) частину другу статті 20 доповнити абзацом такого змісту: 
"порушення заборони щодо реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових 

виробів - від тридцяти тисяч гривень до п’ятдесяти тисяч гривень за кожен факт реклами на 
окремому рекламному носії або кожний окремий захід з метою стимулювання продажу 
тютюнових виробів". 

II. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із 

цим Законом. 
Президент України В.ЯНУКОВИЧ 

м. Київ  
22 вересня 2011 року  
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