
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЗАКОНОПРОЕКТ 
№2820 У ПЕРШОМУ ЧИТАННІ! 
«АЛЬТЕРНАТИВНИЙ» №2430-Д – СТОСУЄТЬСЯ ЗДОРОВ’Я, 
АЛЕ РОЗРОБЛЕНИЙ ПОДАТКОВИМ КОМІТЕТОМ (ТЮТЮНОВОЮ ІНДУСТРІЄЮ)

ЗАКОНОПРОЕКТ №2820 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо охоро-
ни здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну» 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення регулювання у сфері виробництва, 
обігу, заборони реклами та спонсорства тютюнових виро-
бів, електронних сигарет і трав'яних виробів для куріння» 

О. Богомолець, О. Мусій, Г. Гопко, О. Корчинська, 
І. Луценко, П. Унгурян

Н. Южаніна, Г. Кривошея, М. Кобцев, 
Л. Козаченко, М. Курячий

На основі Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби 
проти тютюну та Директиви 2014/40/ЄС, з метою 
захисту дітей, молоді та дорослих від вживання 
тютюну. Зберігає контроль над тютюном у віданні 
Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я

Переводить розгляд питання контролю над тютюном 
у відання Комітету ВРУ з питань податкової та митної 
політики, що спричинить значний вплив тютюнової 
індустрії на процес

Доопрацювати текст до другого читання 
у координації з Комітетом з питань охорони 
здоров’я із залучення усіх зацікавлених 
сторін: народних депутатів з різних 
комітетів, МОЗ, ВООЗ та громадськості

Підтримати 
законопроект №2820 
у першому читанні

Замовник - ГО «Життя». Наклад - 100 шт. При використанні даних посилання на джерело 
є обов'язковим. Для контактів: smokefreeukraine@center-life.org, тел.: 044 234 93 20

Внести узгоджений 
текст законопроекту 
на друге читання

ЗАКОНОПРОЕКТ №2430-Д

МОЗ, ВООЗ, ЄС, Світовий банк, Офіс віце-прем'єр- 
міністра з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції, РПР, асоціації лікарів, European Network 
for Smoking Prevention, Smoke Free Partnership

Тютюнова індустрія та група нардепів, які системно 
відстоюють її інтереси шляхом маніпуляції громад-
ською думкою та думкою колег у ВРУ з метою 
послаблення антитюнових законів в Україні

ПІДТРИМКА

ТЕХНІЧНІ РОЗБІЖНОСТІ 

Запроваджує на пачках сигарет великі зображення 
про шкоду куріння, які діють в ЄС

Не змінює маркування упаковки сигарет оскільки це 
не вигідно тютюновим корпораціям

Щорічна заміна медичних зображень про шкоду 
куріння

Не регулює це питання, востаннє попередження на 
пачках сигарет в Україні змінювались у 2009 р.

Заборона реклами електронних сигарет Не регулює це питання, що суперечить Директиві 
2014/40/ЄС

Заборона використання ароматизаторів та смакових 
добавок у сигаретах

Відтермінує цю норму на три роки (не раніше 2022 р. 
за позитивним сценарієм), що вигідно тютюновим 
корпораціям

Заборона розміщення оманливої інформації про вміст 
смол та нікотину на пачках сигарет

Не регулює це питання, що суперечить Директиві 
2014/40/ЄС 

Друк на пачках повідомлення «Тютюновий дим 
містить більше 70 речовин, здатних викликати рак» Не регулює це питання

Не регулює це питання
Запроваджує електронну ідентифікацію сигарет, яка 
контролюватиметься тютюновою індустрією, що 
суперечить Директиві 2014/40/ЄС 

КОМПРОМІС МОЖЛИВИЙ!


