
ЗАКОНОПРОЕКТ

«Про внесення змін до деяких законів 
України щодо охорони здоров'я населення 

від шкідливого впливу тютюну»
(Автори: О. Богомолець, О. Мусій, 

Г. Гопко, О. Корчинська, І. Луценко, 
П. Унгурян)

«Про внесення змін до деяких законів України 
щодо виконання зобов'язань України за 

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Євро-

пейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами (стосовно вироб-
ництва, презентації та реалізації тютюнових 

виробів, їх реклами і спонсорства)» 
(Автори: Г. Кривошея, В. Сташук, Б. Козир)

Розроблений на основі нової Директиви 
2014/40/ЄС, яка вступила в силу у всіх 

країнах ЄС з 20 травня 2016 р.

Розроблений на основі старої Директиви 
2001/37/ЄС, яка вже втратила чинність.

ОСНОВА
ДЛЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ

Зменшує допустимі норми вмісту 
нікотину з 1,2 до 1 мг, смоли і 

монооксиду вуглецю – з 12 до 10 мг 
для виробництва та імпорту сигарет.

Зменшує допустимі норми вмісту 
нікотину з 1,2 до 1 мг, смоли і 

монооксиду вуглецю – з 12 до 10 мг 
для виробництва та імпорту сигарет.

ДОПУСТИМІ НОРМИ 
ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН

Забороняє чинну норму щодо зазначення 
рівнів смол і нікотину на пачках сигарет.

Інформація про кількісний склад тютюнових виробів вводить 
курців в оману, оскільки всі сигарети однаково шкідливі

Вимагає і надалі розміщувати оманливу 
інформацію на пачках сигарет.

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД 
ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

Забороняє тютюн для перорального 
застосування.

Забороняє тютюн для перорального 
застосування.

ПЕРОРАЛЬНЕ 
ЗАСТОСУВАННЯ ТЮТЮНУ

Запроваджує нові медичні попередження 
на упаковках тютюнових виробів: 

• розмір –  65% (зараз – 50%), 
• розташовані з обох боків (зараз - внизу 
   і з одного боку пачки); 
• щорічна ротація (зараз - раз на 5 років).

Не регулює це питання.

УПАКОВКА СИГАРЕТ

Не регулює це питання.
РЕКЛАМА ТЮТЮНОВИХ 

ВИРОБІВ В ІНТЕРНЕТ 

Запроваджує сучасні європейські 
норми щодо: 

• заборони на тютюнові вироби 
   з характерним смаком;
• електронних сигарет;
• трав’яних курильних сумішей;
• звітності щодо інгредієнтів 
   та добавок до тютюнових виробів.

Зазначені питання
залишаються 

неврегульованими.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ЯКІ 
НЕВРЕГУЛЬОВАНІ ЧИННИМ 

ЗАКОНОДАВСТВОМ

Збільшення розміру зображень та 
їхня ротація підвищать ефектив-

ність попереджень про шкоду для 
здоров’я, що сприятиме зменшен-

ню споживання тютюну.

Заборонена Директивою ЄС 2003/33 та Ст. 13 Рамкової 
конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну.

2820 2430-1

Замовник ГО «Життя». Наклад 400 шт. При використані та передруку інфографіки обов’язкове посилання на Український центр контролю над тютюном, ГО «Життя».

Повністю забороняється реклама 
тютюнових виробів в мережі Інтернет.

ЗАКОНОПРОЕКТ


