
  

  

 

 

ТОВ «ІНФО САПІЄНС» 

01133, Київ, б-р Лесі Українки 34  

Код ЄДРПОУ 42436094 

+38066 410 5763 

info@sapiens.com.ua 

www.sapiens.com.ua 

LLC «INFO SAPIENS» 

01133, Kyiv,34 Lesi Ukrainky Blvd.  

Registered in Ukraine 42436094 

+38066 410 5763 

info@sapiens.com.ua 

www.sapiens.com.ua 

29 червня 2021 року 

Контактна особа: 

Aнастасія Герасименко 
anastasia.herasymenko@sapiens.com.ua  
    

Прес-реліз 

90% українців погоджуються з тим, що за контрабанду 
підакцизних товарів у великих та особливо великих розмірах 
має застосовуватись кримінальна відповідальність      
 

Такими є результати всеукраїнського національно репрезентативного опитування, проведеного Info 

Sapiens 14-18 червня на замовлення Центра політичного консалтингу методом телефонного інтерв’ю 

з дзвінками на мобільні телефони.  

Питання формулювалося таким чином: Президент України заявив, що контрабанда товарів 

(переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від 

митного контролю) завдає орієнтовно 300 млрд грн. на рік збитків державному бюджету. Значну 

частину контрабанди становить підакцизна група товарів – алкоголь, тютюн, пальне. Чи 

погоджуєтесь Ви з твердженням, що за контрабанду підакцизних товарів у великих та особливо 

великих розмірах має застосовуватись кримінальна відповідальність? 90% українців погоджуються з 

даним твердженням, тоді як 5% – не погоджуються і 5% – не змогли визначитися. 

Частка тих, хто підтримує кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів, найвища 

серед респондентів найстаршої вікової групи 70+ років (97%), а частка тих, хто не підтримує, найвища 

серед респондентів наймолодшої вікової групи 18-29 років (9%). 

Мешканці Сходу та Заходу дещо рідше, ніж мешканці інших регіонів, підтримують кримінальну 

відповідальність за контрабанду підакцизних товарів. 
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Таблиці  

Президент України заявив, що контрабанда товарів (переміщення через митний кордон України 

поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю) завдає орієнтовно 300 

млрд грн. на рік збитків державному бюджету. Значну частину контрабанди становить 

підакцизна група товарів – алкоголь, тютюн, пальне. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що за 

контрабанду підакцизних товарів у великих та особливо великих розмірах має застосовуватись 

кримінальна відповідальність? 

Розподіл за статтю 

  Чоловіки Жінки ЗАГАЛОМ 

Погоджуюсь 89% 90% 90% 

Не погоджуюсь 5% 5% 5% 

Важко сказати\ відмова від відповіді 6% 5% 5% 
 

Розподіл за віком 

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ ЗАГАЛОМ 

Погоджуюсь 87% 85% 90% 91% 89% 97% 90% 

Не погоджуюсь 9% 5% 4% 4% 4% 1% 5% 

Важко сказати\ відмова від відповіді 4% 10% 6% 5% 7% 2% 5% 
 

Розподіл за регіоном 

  Київ Пiвнiч Захiд Центр Пiвдень Схiд ЗАГАЛОМ 

Погоджуюсь 93% 94% 87% 92% 90% 83% 90% 

Не погоджуюсь 4% 2% 9% 3% 3% 7% 5% 

Важко сказати\ відмова від відповіді 3% 4% 4% 5% 7% 10% 5% 
 

Розподіл за типом населеного пункту 

  Село 0-50 50-500 500+ ЗАГАЛОМ 

Погоджуюсь 90% 91% 88% 88% 90% 

Не погоджуюсь 5% 4% 5% 5% 5% 

Важко сказати\ відмова від відповіді 5% 5% 6% 7% 5% 

 
 

 

 



 

Інформація про дослідження  

Вибірка дослідження складає 1000 респондентів. Опитування проводилося методом CATI (телефонні 

інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової 

вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 

18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання 

згідно даних Державної служби статистики. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, м. 

Севастополь, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що 

контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%. Опитування 

проводилося 14-18 червня 2021 року. 

Про Info Sapiens 

Дослідницька агенція Info Sapiens спеціалізується на проведенні досліджень громадської думки, 

поведінкових замірах та аналізі даних з вторинних джерел. Компанія дотримується всіх 

дослідницьких стандартів ESOMAR.  

Більше інформації про компанію та її діяльність можна знайти на сайті або сторінці компанії на 

Facebook. 
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