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ПовноважЕння дЕРжавної СлУжби УКРаїни З 
Питань бЕЗПЕчноСті ХаРчовиХ ПРодУКтів та ЗаХиСтУ 

СПоживачів У СфЕРі КонтРолю За РЕКлаМою, 
ЗоКРЕМа в чаСтині ҐЕндЕРної РівноСті»

тЕтяна лЕбЕдєва, 
головний фахівець відділу контролю за 
рекламою та дотриманням антітютюнового 
законодавства держпродспоживслужби України

1. Відповідно до Положення про державну 
службу України з питань безпечності хар-
чових продуктів та захисту споживачів, за-
тверджену Постановою КМУ від 02 верес-
ня 2015 р. № 667 Держпродспоживслужба 
є центральним органом виконавчої влади, 
яка реалізує державну політику у галузі 
ринкового нагляду, виконує функції дер-
жавного контролю за додержанням за-
конодавства про захист прав споживачів і 
рекламу в цій сфері.

2. Відповідно до ст. 26  Закону України «Про 
рекламу» Держпродспоживслужба має 
право накладати штрафи. Штрафи накла-
даються у п'ятикратному розмірі від вар-
тості реклами.
Пунктом 2 зазначеної статті визначено, 

що на вимогу органів державної влади, на 
якіх згідно із законом покладено контроль 
за дотриманням вимог законодавства про 
рекламу, рекламодавці, виробники та роз-
повсюджувачі реклами зобов'язані  надавати 
документи, усні та/або письмові пояснення, 
відео- та звукозаписи, а також іншу інформа-

цію необхідну  для здійснення ними повно-
важень щодо контролю.

Крім того, відповідний орган державної 
влади має право:
- Вимагати від рекламодавців, виробників 

та розповсюджувачів реклами усунення 
виявлених порушень вимог законодав-
ства;

- Вимагати припинення дій, що перешко-
джають здійсненню державного контр-
олю;

- Надавати (надсилати) рекламодавцям, ви-
робникам та розповсюджувачам реклами 
обов'язкові для виконання приписи про 
усунення порушень;

- Приймати рішення про визнання рекла-
ми недобросовісною, прихованою, про 
визнання порівняння в рекламі неправо-
мірним з одночасним зупиненням її роз-
повсюдження;

- Приймати рішення про зупинення розпо-
всюдження відповідної реклами.
Органи державної влади зобов'язані пові-

домляти рекламодавців, виробників та роз-



Ін
д

ус
тр

Іал
ь

н
и

й
 Ґен

д
ер

н
и

й
 К

о
м

Ітет з
 р

еК
л

ам
и

МАРКЕТИНГ в Україні 69№3 F  2017

повсюджувачів реклами про розгляд справ 
про порушення ними вимог законодавства 
про рекламу не менше ніж за п'ять робочих 
днів до дати розгляду справи.

Норми законодавства по яким Держпрод-
споживслужба України співпрацює з громад-
ськими фаховими організаціями.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про 
рекламу» реклама не повинна містити інфор-
мації або зображень, які порушують етич-
ні, гуманістичні. Моральні норми, нехтують 
правилами пристойності.

Відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 8 Закону України 
«Про рекламу» у рекламі забороняється:
- вміщувати твердження, які є дискриміна-

ційними за ознаками походження люди-

ни, її соціального і майнового стану,  ра-
сової та національної належності, статті, 
освіти, політичних поглядів, ставлення 
до релігії, за мовними ознаками, родом і 
характером занять, місцем проживання, 
родом і характером занять, місцем про-
живання, а також такі, що дискредитують 
товари інших осіб. 
Статтею 29 Закону України «Про рекла-

му» визначено права об'єднань громадян, 
об'єднань підприємств у галузі реклами, тому 
Держпродспоживслужба України має співп-
рацювати разом з громадськими організаці-
ями, у випадку щодо питань дискримінації 
за ознакою статті з Громадською організаці-
єю «Українська Асоціація Маркетингу», при 
який діє ІҐКР. 

На виконання ст.ст. 26, 27 Закону Украї-
ни «Про рекламу» Держпродспоживслужбою 
України та її територіальними органами про-
тягом звітного періоду здійснювався контр-
оль за рекламою по всіх каналах розповсю-
дження.

У I півріччі 2017 року досліджено понад 
6,1 тис. рекламоносіїв, в тому числі 4, 6 тис. 
-  об'єктів зовнішньої реклами, 0, 5 тис. – 
об'єктів внутрішньої реклами; 0, 6 – у друко-
ваних засобах масової інформації, 0, 2 тис. – 
на каналах телебачення та радіо та радіо та 0, 
3 тис. на транспорті.

За результатами проведеного контролю 
виявлено 792 порушення, у тому числі 693 
– у сфері зовнішньої реклами, 22 – у сфері 
внутрішньої реклами; 14 – на телебаченні та 
радіо, 60 – у друкованих засобах масової ін-
формації та 3 – на транспорті.

Найбільше порушень вчинено при розпо-
всюдженні реклами лікарських засобів – 49. 
Найменше при розповсюдженні реклами 
зброї – 5.

За результатами розгляду справ накладено 
штрафних санкцій на суму 484, 26 тис. грн., 
надано для виконання 481 припис про усу-
нення  порушень законодавства про рекламу, 

оПЕРативні дані За I ПівРіччя 2017 РоКУ щодо діяльноСті У 
галУЗі РЕКлаМи дЕРжПРодСПоживСлУжби УКРаїни

прийнято 153 рішень про визнання реклами 
недобросовісною, прихованою та 56 рішень 
про зупинення  розповсюдження реклами.

Порушниками законодавства про рекламу 
у добровільному порядку сплачено штрафних 
санкцій на суму 192, 24 тис. грн. Стягнуто у 
судовому порядку – 76, 46 тис. грн. До дер-
жавного бюджету перераховано 215,7 тис. 
грн. Наразі у судовому порядку стягується 
штрафних санкцій на суму 103, 82 тис. грн.

Розглянуто 509 подань державних органів 
та органів місцевого самоврядування та звер-
нень споживачів реклами, з них: 73 – звер-
нення від споживачів реклами та 436 – від 
органів державної влади та місцевого само-
врядування.

64 рази представники територіальних ор-
ганів Держпродспоживслужби через засо-
би масової інформації надавали роз'яснення 
щодо питань захисту прав споживачів у сфері 
реклами.

Разом з тим, відповідно до Постанови 
КМУ від 26 травня 2004 р. № 693 «Про за-
твердження Порядку накладення штрафів за 
порушення законодавства про рекламу» Дер-
жпродспоживслужба накладає штрафи.

Стягнення штрафів здійснюється тільки у 
судовому порядку.


