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Мета аналітичного звіту — узагальнити існуючі норми законодавства щодо
регулювання продажу, виробництва і представлення електронних сигарет та рідин для
них, а також проведення порівняльного аналізу відповідно до рекомендацій ВООЗ та
Європейського союзу з метою напрацювання рекомендацій для запровадження
регулювання в Україні електронних сигарет.
Для підготовки звіту було оглянуто понад 100 зразків рідин для електронних сигарет, та
понад 20 різних видів електронних сигарет у спеціалізованих магазинах. В ході звіту
проведено 11 коротких неструктурованих інтерв’ю з продавцями та консультантами
електронних сигарет у м. Києві.
Для аналізу законодавства та регуляторних актів, які стосуються електронних сигарет,
використовувалися профільні закони в питаннях контролю за тютюном, офіційні веб-сайти
Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я та веб-сайти, призначені для
надання консультацій бухгалтерам та працівникам закладів роздрібної торгівлі.
Для аналізу міжнародного законодавства використано офіційні ресурси Всесвітньої
організації охорони здоров’я, Секретаріату Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти
тютюну та веб-сайту Європейської комісії.
Звіт підготував: Анддрій Скіпальський, консультант з контролю за тютюном, голова
правління ГО «Центр громадянського представництва «Життя», керівник проекту
«Український центр контролю за тютюном»
Технічний консультант: Катерина Римаренко, експерт з контролю за тютюном
СКОРОЧЕННЯ
ВООЗ –

Всесвітня організація охорони здоров’я

ДСТУ ГОСТ –

Державний стандарт України

ДФС –

Державна фіскальна служба

ЄС —

Європейський Союз

ЕСДН (ENDS) –

електронна система доставки нікотину

ЕСДПБН (ENNDS) –

електронна система доставки продуктів без нікотину

ЗМІ –

засоби масової інформації

КУпАП –

Кодекс України про адміністративні правопорушення

МОЗ –

Міністерство охорони здоров’я

РКБТ ВООЗ –

Рамкова Конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну

ТУ –

технічні умови
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1.

Вступ: електронні сигарети, поширеність їх вживання в
Україні та останні тенденції

Електронні сигарети (е-сигарети) — електронні пристрої, що утворюють високодисперсний
аерозоль (пару), призначений для вдихання курцем. Як правило, електронні сигарети ділять
на дві категорії: ті, що містять нікотин, та ті, що його не містять. Відповідно до класифікації
ВООЗ, ці пристрої називають електронними системами доставки нікотину (ЕСДН, англ.
ENDS) та електронними системами доставки продуктів без нікотину (ЕСДПБН, англ.
ENNDS).
За даними Глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну (GATS, 2017 рік) [1])
близько 2% дорослих в Україні є постійними користувачами електронних систем доставки
нікотину, а серед людей віком до 25 років ця частка перевищує 4%.
За даними Глобального опитування молоді щодо вживання тютюну (GYTS 2017), 40,3%
дітей пробували курити електронні сигарети, а 18,4% дітей у віці 13–15 років (тобто
фактично кожен п’ятий підліток) і тепер є курцями електронних сигарет [2]. Попередня хвиля
GYTS, проведена у 2011 році, взагалі не містила дані про вживання дітьми цих продуктів.
Іншими даними до порівняння є результати опитування ESPAD, проведеного у 2015 році, яке
показало, що серед дітей віком 15–17 років користувачів електронних сигарет було 5,5% [3].
Можна зробити очевидний висновок, що поширеність вживання електронних сигарет серед
молоді зросла за останні 3 роки у геометричній прогресії: з 5,5% (2015 рік) до 18,4% (2017
рік) — тобто у 3 рази!
Причинами цього тривожного явища можуть бути:
‒ Відсутність будь-якого законодавчого регулювання електронних сигарет та супутніх
товарів, таких як рідини та заправні контейнери;
‒ Брак інформації з офіційних джерел щодо небезпеки та ризиків вживання
електронних сигарет;
‒ Поширення міфів щодо «ефективності» використання е-сигарет як засобів відмови від
куріння та продуктів, які завдають менше шкоди як курцю, так і тим, хто навколо;
‒ Відсутність політичної волі законодавчого органу влади вирішувати ці питання;
‒ Відсутність офіційної позиції органів виконавчої влади щодо необхідності
регулювати продаж та вживання електронних сигарет.
Незважаючи на те, що ЕСДН містять нікотин, вони не класифікуються як тютюнові вироби і
не мають відповідних попереджень про шкідливість для здоров’я, законодавчих обмежень
щодо віку користування та чітко врегульованих вимог до маркування цих виробів. Через
відсутність будь-яких правил ЕСДН широко рекламуються та продаються будь-кому, у тому
числі й дітям.
Результати моніторингу точок продажу навколо шкіл, проведеного у 2016 році в межах
спільного проекту Університету Джонса Гопкінса та Громадської організації «Життя»,
показали, що приблизно 45% кіосків та точок продажу тютюнових виробів у радіусі 250
метрів навколо київських шкіл мали рекламу електронних сигарет.
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Водночас у парламенті зареєстровано низку законодавчих ініціатив, які покликані вирішити
питання необхідності регулювання виробництва, продажу та маркетингу е-сигарет.
Натомість протягом останніх 3-х років спостерігається затягування процесів прийняття
законодавчих змін, а також відсутність політичної волі в парламенті щодо вирішення цього
питання.
Така ситуація вигідна тютюновій промисловості, яка просуває та продає пристрої, небезпечні
для здоров’я, що здатні формувати нікотинову залежність у дітей — майбутніх курців та
своїх потенційних клієнтів.
Абсурдність ситуації полягає також у тому, що в контексті Угоди про асоціацію України та
Європейського Союзу Україна зобов’язана імплементувати низку директив у сфері
громадського здоров’я. На сьогоднішній день офіційний текст Угоди містить додаток XLI до
глави 22 «Громадське здоров’я», частиною якого є Директива 2001/37/ЄС Європейського
Парламенту та Ради ЄС від 5 червня 2001 року про наближення законодавчих, нормативних
та адміністративних актів держав-членів щодо виробництва, презентації та реалізації
тютюнових виробів [4].
3 квітня 2014 року Європейський парламент затвердив нову Директиву 2014/40/ЄС щодо
вимог до регулювання тютюнових виробів та електронних сигарет, яка набула чинності у
всіх країнах Європейського союзу 20 травня 2016 року. Нова Директива 2014/40/ЄС у статті
31 зазначає, що «Директиву 2001/37/ЄC скасовано з 20 травня 2016 року без шкоди для
зобов’язань держав-членів щодо термінів для транспозиції в національне законодавство цієї
Директиви. Посилання на скасовану директиву повинно тлумачитися як посилання на нову
Директиву і читатися відповідно до кореляційної таблиці в Додатку III до цієї Директиви»
[5].
Уряд України уже визнав зобов’язання щодо імплементації Директиви 2014/40/ЄС в
українське законодавство і, зокрема, підтримав законопроект №2820 «Про внесення змін до
деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» від
13.05.2015, розроблений і внесений групою народних депутатів [6].

2.

Види та класифікація електронних сигарет

Для повного розуміння проблеми потрібно володіти інформацією про самі вироби та супутні
товари, такі як рідини для заправки е-сигарет.
Електронна система доставки нікотину (ЕСДН, ENDS), електронна система доставки
продуктів без нікотину (ЕСДПН, ENNDS), або в загальному вжитку — електронна
сигарета (е-сигарета) — портативний пристрій для нагрівання рідини (з нікотином або без),
в результаті чого генерується пара, яка вдихається курцем. Також електронну сигарету
можна описати як інгалятор з генератором пари невеликої потужності. Імітація тютюнового
диму створює ілюзію процесу куріння, нікотин, який міститься у парі, забезпечує певний
наркотичний ефект (а також, із часом, залежність), а відповідна зовнішня форма е-сигарети
доповнює цей ефект. На українському ринку представлені електронні сигарети різних видів
та моделей, а також одно- чи багаторазового використання.
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2.1. Класифікація електронних сигарет за частотою використання
Одноразові електронні сигарети не передбачають зміну чи перезаправку картриджа і
можуть як містити, так і не містити нікотин. Принцип роботи такої сигарети подібний до
принципу роботи сигарет багаторазового використання. Як правило, одноразової сигарети
вистачає на 500–800 затяжок, що дорівнює 1,5–2 пачкам звичайних сигарет. В Україні
найбільш поширені одноразові сигарети марки EGO (мал. 1) та Shiza. Вартість однієї такої
сигарети починається від 60 грн.

Мал. 1. Одноразова електронна сигарета марки EGO
Електронні сигарети багаторазового використання відрізняються за розміром, видом
елемента живлення, системою випаровування та складом рідини. Модель сигарети визначає
її робочі якості: тривалість автономної роботи, густину пари, насиченість смаку тощо.
Електронна сигарета містить такі основні елементи (мал. 2):
‒ сховище (ємність, картридж) з рідиною — картридж може бути як змінний, так і з
можливістю перезаправки;
‒ випаровувач (атомайзер) — пристрій для утворення пари з рідини, є декілька
різновидів (див. нижче); у народі атомайзер називають «дріпка».
‒ джерело електричного живлення (акумулятор) — від його об’єму залежить кількість
заряду (чим більша ємність акумулятора, тим довше працює е-сигарета).
Низка моделей е-сигарет містить елементи для управління подачею рідини та виділенням
пари. Принцип дії сигарети простий: рідина, потрапляючи на нагріту спіраль, випаровується,
а пара виводиться назовні спеціальним каналом, звідки потрапляє до рота користувача.
Мал. 2. Структура електронної сигарети
Картридж для рідини

Кнопка живлення
Акумулятор

Атомайзер
(електричний випаровувач)

Електронний чіп
(процесор)

Найчастіше електронні сигарети класифікують саме за розміром. Усього виділяють 6
основних видів, від A до F: суперміні, міні, пенстайл, сигара, мод і люлька. Ключові
характеристики та особливості кожного із цих видів наведені у Додатку 1.
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Ціни на електронні сигарети різних видів різняться, залежно від бренду, характеристик
пристрою та супутніх аксесуарів.

2.2. Класифікація електронних сигарет відповідно до різновидів
атомайзерів [7]
Атомайзер, або випаровувач, забезпечує утворення пари у пристрої. Виділяють такі їх види:
‒ Тип RDA: один із найпростіших видів, у якому рідина міститься у ватному фільтрі;
разовий об’єм невеликий, тому рідину потрібно часто додавати (закапувати).
‒ Тип RTA: атомайзер з ємністю для курильної рідини, коли суміш рідини потрапляє на
спіраль капілярним методом через вату.
‒ Тип RDTA: удосконалений аналог, що поєднує два попередні типи, містить
спеціальну ємність (танк), у якій розміщено просочений рідиною гніт.
‒ Картомайзер: об’єднує картридж з рідиною та випаровувач в одному корпусі; має
декілька різновидів.
‒ Кліромайзер: найбільш поширений варіант, включає контейнер для рідини,
сполучений із пароутворювальною камерою.
‒ Танкомайзер: містить окрему ємність, куди вливається рідина.
‒ Бакомайзер: складається із нагрівальної спіралі, пароутворювальної камери та ємності
для рідини.
‒ Генезис: одна із найскладніших систем, в якій випаровувач зроблено у вигляді сітки.

2.3. Різновиди електронних сигарет за типом управління
Електронні сигарети також класифікують за типом управління цим приладом. Вони можуть
бути двох видів:
Ручне управління передбачає включення е-сигарети шляхом натискання вбудованої кнопки
живлення. При її включенні акумулятор передає напругу і запускає парогенератор в
атомайзері. Електронні сигарети ручного управління мають більшу паропродуктивність і
можуть посилювати / зменшувати генерацію та насиченість пари.
Автоматичне управління починає продукувати пару після того, як курець зробив одну
затяжку і автоматично активував датчик тяги. Від нього спрацьовує мікропроцесор,
включаючи світлодіод, що імітує процес звичайного куріння, і одночасно запускає роботу
атомайзера.
Картриджем називається мундштук з ємністю, що містить рідину для заправки
електронних сигарет. Картриджі можуть мати синтепон, просочений рідиною. У деяких
моделях атомайзери і картриджі суміщені. Такий елемент називається картомайзер. У
картриджі міститься від 0,3 до 4,5 мл і більше рідини, що у порівнянні зі звичайними
сигаретами, може відповідати кільком сигаретам або ж і кільком пачкам. Найбільш
популярними є картриджі об’ємом 1–2 мл. Картриджі потребують заміни або заправки
рідиною в міру її використання.

3.

Рідини для електронних сигарет

Рідина для електронних сигарет (надалі — рідина, е-рідина, заправні контейнери з рідиною
для е-сигарет) є необхідною складовою використання цих пристроїв. Рідини бувають різної
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концентрації та з різними смаками. У Євросоюзі регулювання продажу та представлення
рідини здійснюється через регулювання заправних картриджів та контейнерів з рідиною.
Рідини продаються у формі контейнерів, готових для використання у е-сигаретах, або окремо
у пластикових чи скляних пляшечках різноманітних форм та місткості. Можна умовно
класифікувати рідини в залежності від концентрації нікотину у рідині, яка вказується у
міліграмах на мілілітри. Відповідно, рідини бувають:
‒
‒
‒
‒
‒

безнікотинові (0% нікотину);
легкі (від 3 до 6 мл нікотину на 1 мг);
середні (до 12 мл нікотину на 1 мг);
міцні (близько 18 мл нікотину на 1 мг);
суперміцні (близько 24 мл нікотину на 1 мг).

Рідини можуть продавати у ємностях різних об’ємів (10, 30, 60 мл тощо). Окрім того, вони
відрізняються смаком (є велике різноманіття) та «натуральністю» (зроблені з використанням
органічних компонентів, або штучно синтезованих).
Спільними для усіх рідин для е-сигарет є так звані основні інгредієнти. Вони однакові для
всіх рідин від будь-якого виробника. Отже, до складу рідини обов’язково входить:
‒ пропіленгліколь (використовується як «носій» смаку);
‒ гліцерин (необхідний для утворення візуально помітної та відчутної на смак пари);
‒ дистильована вода (використовується для розбавлення жижі, щоб густа суміш
пропіленгліколя та гліцерина набула достатньої для використання текучості).
Окрім основних компонентів, можуть додаватися різноманітні смакові добавки. В Україні
продаються як брендові суміші (вироблені на заводах різних фірм за кордоном та імпортовані
в країну), так і «авторські» суміші, які пропонують різноманітні спеціалізовані магазини.
Також продаються окремі компоненти для самостійного виготовлення сумішей
безпосередньо користувачем.

4.

Міжнародні підходи до використання та регулювання
продажу та використання електронних сигарет

4.1. Рекомендації Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну
щодо регулювання продажу та використання електронних сигарет
На сьомій сесії Конференції сторін Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну
сторони прийняли одностайне рішення щодо застосування регуляторних заходів, визначених
у звіті експертної групи РКБТ ВООЗ про заборону або обмеження виробництва, імпорту,
розповсюдження, представлення, продажу та використання електронних систем доставки
нікотину та електронних систем доставки продуктів без нікотину (ENDS/ENNDS) відповідно
до їх національного законодавства та з метою досягнення цілей в охороні громадського
здоров’я [8].
Звіт пропонує наступні рекомендації щодо регулювання продажу та використання
електронних сигарет для країн, які не забороняють їх ввезення, продаж, і просування і до
яких, відповідно, належить і Україна.
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З метою запобігти початку куріння електронних сигарет (ENDS/ENNDS) серед некурців
(насамперед молоді) та з особливою увагою до вразливих груп Сторони Конвенції можуть
розглянути такі варіанти регулювання продажу та використання електронних сигарет:
‒ Заборона продажу та розповсюдження ENDS/ENNDS серед неповнолітніх;
‒ Заборона зберігання ENDS/ENNDS неповнолітніми;
‒ Заборона або обмеження реклами, просування та спонсорства ENDS/ENNDS;
‒ Оподаткування ENDS/ENNDS за ставками, що робить пристрої та електронні рідини
недоступними для неповнолітніх;
‒ Заборона використання смакових добавок у ENDS/ENNDS, які роблять їх
привабливими для неповнолітніх;
‒ Регулювання місць продажу, їх концентрації та каналів продажу;
‒ Запровадження заходів для боротьби із незаконною торгівлею ENDS/ENNDS.
З метою мінімізувати, наскільки це можливо, потенційні ризики для здоров’я користувачів
ENDS/ENNDS, захистити їх та не-користувачів від впливу викидів ENDS/ENNDS Сторони
Конвенції можуть розглянути такі варіанти регулювання:
‒ Тестування нагрітих ароматизаторів, що використовуються в електронних рідинах, на
предмет безпечності та заборона або обмеження вмісту речовин, які являють собою
серйозну токсикологічну небезпеку (наприклад, діацетил, ацетилпропіоніл,
циннамальдегіди або бензальдегід);
‒ Необхідність використання виключно інгредієнтів, які не становлять ризику для
здоров’я і використовуються у чистому вигляді;
‒ Запровадження електричних та пожежних стандартів для ENDS/ENNDS;
‒ Запровадження зобов’язань для виробників інформувати уряд про вміст рідин;
‒ Регулювання належного маркування пристроїв та електронних рідин;
‒ Встановлення вимог для виробників контролювати та повідомляти про несприятливі
наслідки використання ENDS/ENNDS;
‒ Забезпечення вилучення з обігу продуктів, що не відповідають нормам законодавства.
З метою мінімізувати небезпеки від ENDS / ENNDS для здоров’я некористувачів Сторони
Конвенції можуть розглянути такі варіанти регулювання:
‒ Заборонити на законодавчому рівні використовувати ENDS/ENNDS у приміщеннях,
або принаймні там, де традиційне куріння не допускається;
‒ Запровадити необхідні медичні попередження про можливі ризики для здоров’я,
пов’язані з використанням ENDS/ENNDS. Попередження можуть додатково
інформувати громадськість про ризики звикання до нікотину;
‒ Знизити ризик випадкового гострого нікотинового отруєння шляхом: а) вимоги до
батьків дітей тримати упаковки з е-рідинами у герметичних контейнерах та
недоступних для дітей місцях, та б) обмеження концентрації нікотину та загальної
кількості нікотину в пристроях і рідинах, що в них використовуються.
Ці базові рекомендації можуть складати основу державної політики України щодо вживання,
розповсюдження, виробництва та продажу електронних систем доставки нікотину та
супутніх товарів.
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4.2. Ризики вживання електронних сигарет та рідин для них: позиція
Європейської комісії
У Звіті Європейської комісії 2016 року1 визначено чотири головні ризики, пов’язані
виключно із використанням перезарядних електронних сигарет, заправних
контейнерів або рідин:
(1) отруєння через вживання електронних рідин, що містять нікотин (особливо для
маленьких дітей),
(2) шкірні реакції, пов’язані з контактами шкіри з рідинами, що містять нікотин та інші
подразники шкіри,
(3) ризики, пов’язані з приготуванням рідин вдома, і
(4) ризики, пов’язані з використанням неперевірених комбінацій рідин та
налаштуванням пристроїв чи обладнання для куріння.
Комітет з оцінки ризику Європейського агентства хімічних
речовин (European Chemical Agency’s Committee for Risk
Assessment (RAC)) вважає, що 5 мг нікотину на 1 кг маси тіла є
обґрунтованою оцінкою гострої токсичності нікотину через
пероральне застосування. Відповідно, фатальною визначається
доза в межах 390–780 мг нікотину для дорослого та 65–130 мг для
дитини.
Норми, встановлені в Європейській директиві з регулювання тютюнових виробів (Директива
2014/40/ЄС), обмежують вміст нікотину у електронних сигаретах до 40 мг, а контейнери з
рідиною можуть містити до 200 мг нікотину. Навіть при такому регулюванні Європейська
комісія звертає увагу на особливий ризик для маленьких дітей, якщо вони випадково
натрапляють на е-рідину, а особливо з контейнера для наповнення. ЗМІ повідомляють про
смертельні отруєння маленьких дітей у США та Ізраїлі через електронні рідини.
Генеральний директорат з безпеки продуктів ЄС проаналізував 277 випадків отруєння
нікотином у країнах ЄС і надав такі висновки:
‒ 87% випадків стосувалися рідин для електронних сигарет;
‒ 71% із цих випадків визначені як випадкові отруєння;
‒ 33% стосувалися дітей до 5 років, 10 — дітей 6–18 років, 57% — дорослих людей;
‒ 24% випадків потребували негайної госпіталізації, 7% мали середню ступінь
отруєння, 77% — легку ступінь.
Для того щоб зменшити ризики випадкового отруєння нікотинвмісними рідинами для
електронних сигарет, Комісія рекомендує жорстко дотримуватися регулювання,
прописаного у Статті 20 Директиви, а саме:
‒ дотримуватися вимог щодо недоступності контейнерів та пристроїв для дітей;
‒ перезаправні е-сигарети та їх заправні контейнери (рідини) повинні продаватися з
відповідними інструкціями щодо використання та зберігання, щоб запобігти
випадковому вживанню е-рідини дітьми або дорослими;
1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1463746733783&uri=COM%3A2016%3A269%3AFIN
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‒ перезаправні е-сигарети та їх заправні контейнери (рідини) повинні мати перелік
інгредієнтів та відповідні попередження;
‒ гарантувати, що контейнери, які містять е-рідину, не містять надмірного рівня
нікотину (який може бути смертельним для дітей та дорослих).
Зважаючи на відносно високий відсоток отруєнь дорослих віком від 18 років (57%), Комісія
рекомендує проводити кампанії з підвищення обізнаності громадян про токсичність
електронних рідин, що містять нікотин.

4.3. Директива 2014/40/ЄС та Стаття 20 «Electronic cigarettes»
3 квітня 2014 року Європейський парламент затвердив нову Директиву 2014/40/ЄС щодо
вимог до регулювання продажу та використання тютюнових виробів та електронних сигарет,
яка набула чинності у всіх країнах Європейського Союзу 20 травня 2016 року.
4.3.1. Вимоги щодо маркування заправних електронних сигарет, контейнерів та
рідин для е-сигарет
Стаття 20 визначає вимоги до маркування, попередження та вмісту контейнерів для есигарет. Частина 2 чітко визначає, яка інформація має бути розміщена на електронних
сигаретах та заправних контейнерах. Частина 3 визначає вимоги до вмісту заправних
контейнерів та картриджів. Так, наприклад, заборонено до продажу:
‒ заправні контейнери ємністю більше 10 мл, а одноразові — більше 2 мл!
‒ рідини, вміст нікотину в яких перевищує 20 мг на 1 мл;
‒ заборонені до використання рідини, які містять смакові та інші добавки, а саме:
вітаміни та добавки, що створюють враження переваг для здоров’я, кофеїн, таурин
або інші стимулюючі компоненти які асоціюються із енергією та здоров’ям; добавки,
які мають властивості фарбувати випаровування (повний перелік заборонених
добавок міститься у Статті 7 частині 2 Директиви).
Упаковки електронних сигарет і заправні контейнери мають містити:
‒ інструкцію щодо використання та зберігання продукту, в тому числі застереження, що
продукт не рекомендовано використовувати молодим людям та некурцям;
‒ перелік протипоказань та попередження для певних груп ризику;
‒ інформацію про можливі побічні ефекти;
‒ застереження про те, що вживання продукту може спричинити залежність, а сам
продукт може бути токсичним;
‒ контактну інформацію про виробника або імпортера, а також контактну юридичну або
фізичну особу в країні, де даний продукт продається.
Упаковки електронних сигарет і заправних контейнерів повинні включати:
‒ перелік всіх компонентів, що входять до складу виробу (компоненти вказують у
порядку зменшення їх питомої ваги у продукті;
‒ інформацію про вміст нікотину у виробі і його дозу при вживанні;
‒ номер партії і рекомендацію тримати виріб у недоступному для дітей місці.
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Заборонено вказувати інформацію, елементи або ознаки, які вводять в оману споживача, за
винятком інформації про вміст нікотину і щодо ароматизаторів.
Упаковки електронних сигарет і заправних контейнерів повинні мати медичне
попередження: «Цей виріб містить нікотин, який є речовиною, що спричиняє сильну
залежність. Не рекомендовано використовувати некурцям».
4.3.2. Вимоги щодо реклами та спонсорства електронних сигарет і заправних
контейнерів
Директива значно обмежує можливість реклами е-сигарет та рідин (заправних контейнерів).
Так, забороняються:
‒ комерційні комунікації у сфері послуг інформаційного суспільства, в пресі та інших
друкованих виданнях з метою прямого чи непрямого впливу на просування
електронних сигарет і заправних контейнерів, за винятком публікацій, які призначені
виключно для професіоналів у торгівлі електронними сигаретами або заправними
контейнерами;
‒ комерційні повідомлення по радіо з метою прямого чи непрямого впливу на
просування електронних сигарет і заправних контейнерів;
‒ будь-яка форма суспільного або приватного вкладу в радіопрограми з метою прямого
чи непрямого впливу на просування електронних сигарет і заправних контейнерів;
‒ будь-яка форма суспільного або приватного вкладу в будь-яку подію, захід або окрему
людську особу з метою прямого чи непрямого впливу на просування електронних
сигарет і заправних контейнерів.
4.3.3. Вимоги до звітності тютюнової промисловості
Директива встановлює вимоги до виробників та імпортерів електронних сигарет та
заправних контейнерів щорічно надавати відповідальному органу влади звітність, а саме:
‒ комплексні дані про обсяги продажів, торгові марки і типи виробів;
‒ інформацію про уподобання різних груп споживачів, у тому числі молоді, людей, які
не курять, а також основних груп теперішніх користувачів;
‒ дані про режим продажу продукції; виконавчі резюме будь-яких ринкових
досліджень, проведених стосовно вищезгаданого;
‒ повідомлення про будь-які вироби, які вони мають намір реалізовувати на території
країни.
Ця інформація оприлюднюється на веб-сайті відповідального органу влади за умови захисту
комерційної таємниці при розміщенні такої інформації у відкритому доступі. Неофіційний
переклад Директиви 2014/40/ЄС українською мовою можна знайти за посиланням2.

5.

Визначення, використання та регулювання продажу та
використання електронних сигарет в Україні

2
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5.1. Регулювання продажу та використання електронних сигарет в

Україні

Від моменту появи електронних сигарет у продажу на ринку України ці вироби, а також
супутні товари — заправні контейнери, картриджі та рідини для е-сигарет — не мали
жодного обмежувального регулювання в українському законодавстві. Водночас Всесвітня
організація охорони здоров’я не вважає е-сигарети безпечними, а Секретаріат Рамкової
Конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну закликає сторони Конвенції вживати
обмежувальних заходів та законодавчого регулювання продажу та використання е-сигарет
нарівні з традиційними тютюновими виробами.
Єдиною згадкою про електронні сигарети в українському законодавстві є частина 2 ст. 13
Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення« [10]. Відповідно до цієї статті
забороняється куріння електронних сигарет у ліфтах, на території закладів охорони здоров’я,
дитячих майданчиках, у під’їздах житлових будинків, підземних переходах, транспорті,
ресторанах, на зупинках маршруток тощо. Водночас ця норма майже неможлива до
виконання, оскільки самого визначення е-сигарет в Законі немає.
На рівні підзаконних актів посилання на електронні сигарети та супутні товари можна знайти
в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Державна
фіскальна служба України (надалі — ДФС) листом № 8622/7/99-99-25-03-03-17 від
12.03.2016 «Про внесення доповнень до листа Міндоходів від 26.03.2014 № 6983/7/99-99-2402-03-17 «Про впровадження методичних рекомендацій щодо класифікації окремих товарів
згідно з вимогами УКТ ЗЕД« затвердила відповідні методичні рекомендацій щодо
класифікації товарів харчового призначення, які стосувалися й електронних сигарет,
заправних контейнерів та рідин. Цей документ пропонує визначення електронних сигарет у
пункті 43 у наступному формулюванні:
У зв’язку з прийняттям класифікаційних рішень для товарів — електронних
сигарет та змінних картриджів до них на 46-й та 47-й сесіях Комітету з
Гармонізованої системи ВМО, повідомляємо наступне.
Електронна сигарета — працюючий на елементі живлення мікроелектронний
пристрій, який нагріває рідину, що містить пропіленгліколь, ароматизатор з
нікотином або без нікотину. Пара, що утворюється, імітує традиційний процес
паління сигарет.
Пристрій може мати вигляд звичайної сигарети, сигари або люльки для паління
або іншої форми.
Під час вдихання потік повітря активізує парогенератор (випарник), в якому
відбувається нагрівання рідини та перетворення її у пару, що нагадує
тютюновий дим.
Товар представлено у наборі для роздрібної торгівлі, який також містить
зарядний пристрій, шнур живлення й набір запасних патронів та
класифікується у товарній позиції 8543.
Класифікація змінних картриджів для електронних сигарет здійснюється
відповідно до складу рідини у товарній позиції 3824.
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Згідно з методичними рекомендаціями, е-сигарети відносять до товарної групи №85 (8543),
під якою класифікують різні електронні пристрої, а саме «Електричні машини, обладнання
та їх частини; апаратуру для запису або відтворення звуку, телевізійну апаратуру для
запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя».
Група товарів 8543 конкретизує товари як «Машини та апаратура електричні, що мають
індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені». Проте при
детальному ознайомлені з описами товарів цієї групи неможливо знайти конкретне
посилання на електронні сигарети. Відповідно, єдина підкатегорія, до якої можна віднести ці
товари, — це 8543 70 90 00 «інше».
Як бачимо, рідини для електронних сигарет віднесені до товарної позиції групи 38 —
«різноманітна хімічна продукція», а саме під кодом 3824 — це «готові сполучні суміші, які
використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція
та препарати хімічної або суміжних з нею галузей промисловості (включаючи препарати,
що складаються із сумішей природних продуктів)». Оскільки окремо виписаних
характеристик у класифікаторі немає, скоріше за все рідини відносять до підкатегорії «інше».

5.2.

Чи є електронні сигарети тютюновими виробами: положення
чинного законодавства

Важливим питаннями регулювання електронних сигарет є те, що деякі з них (електронні
системи доставки нікотину) містять нікотин. Тому можуть виникати обмеження щодо їх
рекламування та просування, а також вимоги щодо сплати акцизного збору, як це
практикується у деяких країнах.
У листі Міністерства доходів та зборів (нині — Державна фіскальна служба України, ДФС)
від 04.07.2014 р. № 4403/б/99-99-21-03-14 сказано, що «електронні продукти для парування,
які імітують форму і функцію звичайних сигарет, а також у вигляді електронних люльок
та кальянів, не належать до тютюнових виробів». Відповідно, ДФС не здійснює їх
ліцензування у сфері оптової та роздрібної торгівлі.
Формулювання щодо заборони куріння в законодавстві також не дає підстав поширити певні
обмеження, визначені у Законі України №2899 на електронні сигарети: «забороняється
куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет» [10]. Це підкреслює, що
законодавець не відносить електронні сигарети до тютюнових виробів.
Висновок: Ні електронні сигарети одноразового користування, ні рідина для заправки
електронних сигарет не підпадають під визначення тютюнових виробів, оскільки не
містять тютюн (хоча і містять нікотин).
Інша ситуація з процесом куріння. чи можна вважати вживання/використання електронної
сигарети курінням? Зважаючи на те, що процес «електронного куріння»
супроводжується нагріванням?

13

У цьому контексті можна проаналізувати відповідальність за порушення норм Закону
№2899. Наприклад, в абзаці 11 ч. 2 ст. 20 встановлено санкцію за «розміщення попільничок
або куріння у приміщеннях закладів ресторанного господарства». Для застосування цієї
статті важливий факт куріння, а чого саме — питання другорядне. Можна навести приклади
судових рішень, відповідно до яких було накладено санкції щодо порушення норм про
заборону куріння як звичайних, так і електронних сигарет (постанови Запорізького адмінсуду
від 29.09.2014 р. №808/4456/14 та Одеського адмінсуду від 14.04.2014 р. №815/1944/14).
Водночас куріння в інших заборонених законом місцях, окрім закладів ресторанного
господарства, карається адміністративним штрафом згідно з іншим законодавством (ст.
1751 КУпАП) [11]. Але в КУпАП фігурує лише «куріння тютюнових виробів». Тому в інших
випадках, окрім куріння електронних сигарет у приміщеннях кафе, барів та ресторанів,
адмінштраф застосувати неможливо. Та й приклади наведених судових рішень навряд чи
стануть системними.

5.3. Позиція Міністерства охорони здоров’я України щодо електронних
сигарет
Питання безпечності та небезпеки вживання електронних сигарет також недостатньо
артикульоване й не визначене ні в українському законодавстві, ні в позиції профільного
міністерства. Ще у березні 2010 року Міністерство охорони здоров’я України (надалі —
МОЗ) у своєму прес-релізі зазначило, що:
‒ В Україні, як і в багатьох інших країнах, поширення електронних сигарет зумовлене
тим, що вони формально не підпадають під категорію ані медичних засобів, ані
тютюнових виробів. Тому електронні сигарети поширюються без дозволу відповідних
регулюючих органів.
‒ Міністерство охорони здоров’я заявляє, що в Україні електронні сигарети не пройшли
відповідних медичних випробувань і тому не можуть розглядатися як медичне
обладнання.
‒ МОЗ разом з іншими зацікавленими відомствами проведе роботу щодо відповідного
регулювання поширення та реклами е-сигарет. А зараз рекомендує громадянам
утриматися від придбання та вживання так званих електронних сигарет, бо ці вироби
не є безпечними для здоров’я і не пройшли відповідних випробувань в Україні. Також
МОЗ України рекомендує всім засобам масової інформації утриматися від реклами
цих виробів [8].
Інша згадка про електронні сигарети у документах МОЗ є у наказі від 26.09.2012 р. № 746
«Про затвердження Методичних рекомендацій для медичних працівників закладів охорони
здоров’я з надання лікувально-профілактичної допомоги особам, які бажають позбутися
залежності від тютюну» [9]. Пункт 7.4.1.2 «Препарати, що рекламують як альтернативні
форми НЗТ» (прим. — нікотино-замісна терапія) пояснює:
‒ Найбільш відомими з цих препаратів є так звані «електронні сигарети». Ці вироби
являють собою металеві трубки, в які вкладається картридж з нікотином і батарейка.
Батарейка нагріває картридж, внаслідок чого нікотин випаровується, і користувач
може вдихати пари нікотину. Хоча такий метод нагадує НЗТ, ВООЗ у своїх
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документах зазначила: НЕМАЄ ДОКАЗІВ того, що «електронні сигарети» є
ефективним засобом для припинення куріння і що вживання даних виробів є
безпечним для людей.
‒ В Україні «електронні сигарети» не зареєстровані як лікарські засоби і продаються як
товар під кодом УКТ ЗЕД 8542 (2371г-14), що означає «Схеми інтегровані електронні
та електронні мікромодулі».
‒ Міністерство охорони здоров’я України у своєму офіційному прес-релізі від
23.03.2010 р. рекомендувало утриматися від придбання та вживання так званих
електронних сигарет, бо ці вироби не є безпечними для здоров’я і не пройшли
відповідних випробувань в Україні.
З 2010 році МОЗ не виходило з офіційними заявами щодо електронних сигарет. Відповідно,
згадані прес-реліз та наказ залишаються наразі єдиними офіційними документами. Не варто
також сподіватися, що прес-реліз міністерства може бути взятий до уваги споживачами,
виробниками і продавцями електронних сигарет та супутніх товарів. Згадка про небезпеки
вживання е-сигарет у наказі 2012 року є важливою, але розрахована на достатньо вузьку
аудиторію лікарів первинної ланки. Про небезпеки використання рідин для заправки
електронних сигарет взагалі не згадувалося.
Висновок: українське законодавство не відносить електронні сигарети та заправні
контейнери до небезпечних товарів. Відповідно, законодавство також не містить чітких
вимог до тексту та формату попередження та/або маркування про небезпеку та/або
безпечне поводження із рідинами для заправки електронних сигарет.

6.

Маркування перезарядних електронних сигарет та
контейнерів із рідинами для електронних сигарет

6.1. Попередження про небезпеку та правила поводження
Як визначає класифікатор (УКТ ЗЕД), е-рідини належать до «хімічної продукції», тому
потрібно зрозуміти правила для маркування цієї продукції. Для цього слід звернутися до
Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 15.10.2009 № 376 «Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам,
змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів». Цим наказом
запроваджуються використання ДСТУ ГОСТ 31340:2009 «Попереджувальне маркування
хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 31340-2007, ІDT)». Стандарт розроблено на основі
рекомендацій глобальної системи маркування ООН ST/SG/AC.10/30/Rev. «Globally
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)». Ці документи було
розроблено ще в Російській Федерації в межах міжурядової співпраці (оригінал —
російською мовою) і прийнято у 2007–2009 роках. При вивченні цього документа та
прикладів маркування хімічних речовин, до яких, відповідно до класифікатора, належать
рідини для електронних сигарет, можна зробити висновок, що вони можуть бути віднесені
до таких розділів ДСТУ ГОСТ 31340:2009 (надалі мовою оригінального документа):
5.14 Предупредительная маркировка химической продукции, обладающей
острой токсичностью по воздействию на организм;
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5.15 Предупредительная маркировка химической продукции, вызывающей
поражение (некроз) / раздражение кожи;
5.16 Предупредительная маркировка химической продукции, вызывающей
серьезные повреждения / раздражение глаз;
5.17 Предупредительная маркировка химической продукции, обладающей
сенсибилизирующим действием.
На більшості упаковок досліджених рідин для електронних
сигарет в Україні можна знайти один типовий знак, яким
позначають різні види небезпеки використання та
застосування хімічної продукції.

У міжнародній системі класифікації та маркування хімічних речовин (GHS) цей знак
означає, що продукція, на якій поміщається такий знак:
1. Спричиняє подразнення шкіри/очей.
2. Спричиняє сенсибілізацію шкіри.
3. Є гостро токсичною (шкідливість).
ДСТУ ГОСТ 31340:2009 надає наступні рекомендації щодо маркування подібної продукції:
1. Подразнення шкіри / очей:
Попередження:
Рекомендації з
безпечного
поводження:
Заходи з ліквідації
наслідків
потрапляння на
шкіру / в очі:

«При потраплянні на шкіру спричиняє подразнення»
‒ Після використання ретельно вимити руки
‒ Використовувати рукавиці/спецодяг / засоби захисту
очей / обличчя
‒ Промити великою кількістю води (або іншими
засобами, що вказуються виробниками)
‒ При виникненні подразнення звернутися до лікаря

2. Сенсибілізаційна (алергічна) дія
Попередження:
Рекомендації з
безпечного
поводження:
Заходи з ліквідації
наслідків
потрапляння на
шкіру:

«При контакті зі шкірою може спричинити алергічну
реакцію»
‒ Уникати вдихання газу / пари / аерозолю
‒ Після використання ретельно вимити руки
‒ Використовувати рукавиці / спецодяг / засоби
захисту очей / обличчя
‒ Промити великою кількістю води (або іншими
засобами, що вказуються виробниками)
‒ При виникненні подразнення звернутися до лікаря

3. Загальна токсичність (шкідливість)
Попередження:

«Небезпечно ковтати»
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Рекомендації з
безпечного
поводження:
Заходи з ліквідації
наслідків
потрапляння у
ротову порожнину:

‒ Після використання ретельно вимити руки
‒ Під час використання продукції не курити, не пити,
не вживати їжу.
‒ У разі ковтання — звернутися до лікаря.

Висновок: рекомендації щодо попереджень, а також зазначені заходи з безпечного
поводження та рекомендації щодо дій у надзвичайних випадках мають бути наявними
на упаковках з хімічними рідинами, які класифікуються під номером 3824 у УКТ ЗЕД,
у тому числі і рідини для електронних сигарет. Проте жоден із досліджених зразків не
містив усіх потрібних попереджень. Зразок на мал. 3 може слугувати взірцем
маркування, але такі зразки — поодинокі випадки.

Мал. 3. Найбільш повний напис щодо небезпечності рідини, правил поводження та
рекомендації з ліквідації надзвичайних випадків
Можна також зробити висновок, що, зважаючи на достатньо чіткі рекомендації щодо
маркування хімічної продукції, до якої віднесено рідини для е-сигарет, виробники,
імпортери та продавці рідин не дотримуються єдиних правил і здійснюють маркування
на власний розсуд; при нанесенні маркування уникають та мінімізують попередження
про небезпеку, або й взагалі не надають потрібних засторог.
Такий підхід до маркування рідин для електронних сигарет порушує статтю 15 Закону
України «Про захист прав споживачів», оскільки, як мінімум, контейнери з рідинами не
містять «відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин (яким є нікотин. — Авт.), які
встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої
продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами». Також ця
стаття порушується у частині надання інформації державною мовою: «інформація
споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мови».
Більшість досліджених зразків з рідиною, як правило, містили наліпки з інформацією
українською мовою про склад рідини, про виробника та/або дистриб’ютора та їхні контакти.
Також траплялися рідини з мінімальною інформацією про продукт, або ж без перекладу
українською мовою взагалі. Жодних попереджень українською наліпки не містили.
Можна узагальнити два основні підходи до передачі інформації про товар (рідину)
споживачу (властивості рідини, склад та попередження про шкоду), відповідно до вимог
країни, де вироблена продукція.
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Якщо продукція виготовлена в Україні, то,
маркування здійснюється українською мовою,
однак виробник, продавець чи дистриб’ютор
визначають, яку саме інформацію надавати.
Із проблемних моментів можна відзначити
відсутність уніфікованого попередження про
шкоду та ризик вживання рідини, а також
мікроскопічний (нечитабельний) розмір шрифтів.
На цьому єдиному зразку є посилання на технічні
умови (ТУ У 20.5-5745-017-001), але у вільному
доступі ці ТУ недоступні.
Якщо продукцію виготовлено за кордоном, то можна визначити три основні способи
маркування:
1) Маркування здійснюється українською мовою на
етикетці та/або коробці із контейнером з рідиною;
наприклад, на фото продукція, виготовлена в КНР, але
маркування продукції — українською та російською
мовами.

2) Маркування здійснюється українською мовою шляхом
використання наліпок на контейнерах та/або упаковках
з рідинами. У цьому випадку також відсутній будь-який
системний підхід: переклад з іноземної мови
здійснюється на розсуд виробника, часто не містить
перекладу попередження, а тільки контакти продавця;
можна знайти посилання на «детальну інформацію в
інструкції», якої немає.

3) Інформація на контейнерах розміщена виключно
іноземною мовою, у досліджених зразках —
англійською або російською. У цих випадках очевидно,
що маркування здійснюється відповідно до вимог
країни-виробника (США або Російської Федерації). У
випадку на фото — тільки російською мовою.
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Звіт Єврокомісії надає такі рекомендації щодо захисту від впливу на шкіру хімічних
речовин, таких як нікотин, пропіленгліколь та ароматизатори:
‒ Е-сигарети та заправні контейнери повинні бути захищені від дітей та від ризиків
пошкодження.
‒ Е-сигарети повинні бути розроблені таким чином, щоб їх легко можна було
заправити, уникаючи витоку е-рідини.
‒ Е-сигарети та заправні контейнери повинні продаватися з відповідними
інструкціями щодо використання та зберігання, що дозволить поінформувати
споживача про можливі небезпечні наслідки контакту зі шкірою.
‒ Е-сигарети також повинні бути марковані згідно з вимогами, викладеними в
відповідних законодавчих актах ЄС [13].
Висновок: в українському законодавстві відсутні норми щодо регулювання продажів
та вживання електронних сигарет та рідин для них. Така ситуація жодним чином не
відповідає вимогам, встановленим в країнах ЄС, згідно із Директивою 2014/40/ЄС від
2014 року.

6.2. Інформація про склад рідин та вміст нікотину
Більшість досліджених контейнерів з рідинами містили інформацію про основні речовини,
які входять до складу рідини: пропіленгліколь та гліцерин у співвідношенні 70/30, нікотин
та ароматизатори. Деякі рідини, зі слів продавців, — «якісніші» й такі, що «створюють
більше пари при курінні», — випускаються у співвідношенні пропіленгліколю до гліцерину
50/50.
Рівень нікотину в рідині вказано на самому контейнері у різні способи: друк на наліпці,
позначка маркером у відповідній клітинці. Якщо споживач не обізнаний з особливістю
представлення інформації про нікотин, то, наприклад, позначку «3 мг» він може трактувати
так, що у пляшечці об’ємом 30 мл міститься 3 мг нікотину. Насправді, як зазначалося раніше,
вміст нікотину у рідині визначається у мл на мг. Відповідно, реальний об’єм нікотину у цій
пляшечці буде становити 90 мг. Оскільки нікотин є високотоксичною сполукою, таке
позначення про вміст нікотину у рідині є небезпечним.
Задекларований рівень нікотину у більшості досліджених рідин варіює від 1,5 до 6 мг на 1
мл. Частина продукції зазначає нульовий вміст нікотину; також трапляється продукція із
значенням вмісту нікотину 18 мг/мл. Це смертельно небезпечні зразки!
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У зразку на фото вміст нікотину визначено як 18
мг/мл, тобто у пляшечці об’ємом 15 мл міститься 270
мг нікотину, що складає смертельну дозу для дитини
при ковтанні! При цьому на пляшечці наліпка
українською зазначає вміст нікотину — 3 мг/мл.
У іншому зразку вміст нікотину — 6 мг/мл, тобто у
пляшечці об’ємом 60 мл міститься 360 мг нікотину,
що складає подвійну смертельну дозу для дитини та
смертельну дозу для дорослого при ковтанні! При
цьому жодного перекладу попередження з
англійської на українську немає!

Очевидно, що інформація про вміст нікотину та попередження про дію цієї наркотичної
речовини також подається безсистемно й на розсуд виробника, продавця чи
дистриб’ютора. У переважній більшості зразків попередження про небезпеку нікотину та
застереження щодо перорального вживання та ковтання рідини не артикульовані, а то й
взагалі відсутні. Найбільш повний текст попередження та застереження, який вдалося
знайти, такий:
«Цей продукт може містити нікотин. Нікотин є хімічною
речовиною, що може призводити до звикання. Не
використовуйте цей продукт, якщо ви вагітна або годуєте
грудьми. Заборонено для продажу неповнолітнім. Не пити.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникайте
потрапляння на шкіру та в очі. Будьте обережні при
користуванні».
Натомість попередження, здійснене «нечитабельним»
дрібним шрифтом, зеленими літерами на зеленому фоні.
«Не рекомендується для споживання особам, які не
досягнули 18 років, вагітним жінкам та жінкам, що
годують груддю, особам, що мають протипоказання лікарів.
Обережно, діє токсично при контакті зі шкірою. Тримати
подалі від дітей. Зберігати в закритому стані. При
потраплянні на шкіру — промити водою з милом. Склад:
гліцерин, пропіленгліколь, ароматизатор, нікотин».
Як бачимо, попередження також здійснене «нечитабельним»
дрібним шрифтом, хоча читається краще, ніж на
попередньому зразку.

Висновок: Більшість досліджених рідин для заправки електронних сигарет не
відповідають навіть мінімальним вимогам передачі інформації про небезпеку рідини.
На упаковках відсутня інформація про (1) небезпеку продукту, (2) правила поводження
з хімічною рідиною, та (3) дії у разі потрапляння рідини на шкіру, в очі та у випадку
ковтання. Також найбільше занепокоєння викликає той факт, що на ринку вільно
продаються рідини, вміст нікотину в яких перевищує летальну дозу для дорослої
людини!
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7.

Маркетинг і реклама електронних сигарет та рідин

Як уже зазначалося раніше, комплексні обмеження щодо реклами, спонсорства та
просування стосуються тільки тютюнових виробів. Ці обмеження та заборони прописані в
Законі України «Про рекламу» (стаття 22) та в Законі України «Про заходи щодо
попередження вживання тютюнових виробів» (Стаття 16). Оскільки електронні сигарети,
заправні контейнери та рідини не є тютюновими виробами, а їх визначення відсутнє в
законодавстві, ці обмеження на них не поширюються.

7.1. Зовнішній вигляд контейнерів з рідинами для е-сигарет
Рідини для е-сигарет продаються в окремих пластикових або скляних пляшечках об’ємом від
30 до 180 мл. Інколи контейнери мають упаковочну коробку, яка виконує як захисну, так і
додаткову рекламну функцію. Під час вивчення зразків можна зробити висновок, що дизайн
контейнерів та упаковок з рідинами активно використовується для рекламування продукції.
Наприклад:
Упаковка/контейнер мають привабливий, яскравий
кольоровий дизайн, з використанням аніме,
символічних персонажів тощо

Дизайн упаковки / контейнера заснований на
сексуальній привабливості нанесених зображень,
символів та написів

В дизайні упаковки / контейнера наявні зображення
відомих міст або місць, різноманітні символи та
відповідні написи

В дизайні упаковки / контейнера використовуються
фрукти, вітаміни та рослини, що апелюють до
смакових характеристик і навіть корисності.
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7.2. Реклама в засобах масової інформації (телебачення, радіо, друковані
ЗМІ)
Попри відсутність будь-якого регулювання реклами е-сигарет та рідин для них, виробники,
експортери та дистриб’ютори не використовують дорогі інструменти реклами для
просування цих товарів, такі як телебачення, радіо, реклама у друкованих ЗМІ та на
зовнішніх носіях.
Можна спостерігати значні зрушення у підходах до рекламування електронних сигарет за
останні 2–3 роки. Так, у 2013–2015 роках можна було спостерігати рекламу е-сигарет в
інтернеті, а також на сторінках інтернет-видань. Рекламувалися переважно бренди певних
виробників, очевидно, для захоплення позицій на ринку. Водночас електронні сигарети не
були дуже поширені у торгівельних мережах.
Останні 2 роки спостерігається справжній бум розвитку мереж та точок з продажу е-сигарет
та рідин для них. Причини для цього можуть бути різними, наприклад:
‒ лояльне регулювання (або його відсутність) цих продуктів;
‒ відсутність будь-якого державного контролю за цими продуктами;
‒ розвиток виробництва цих продуктів в інших країнах та значне збільшення
асортименту;
‒ паразитування на ідеї «зменшення шкоди» та «альтернативі курінню»;
‒ використання ситуації із браком знань та пасивністю уряду щодо попередження про
небезпеку е-сигарет;
‒ у ситуації, коли куріння перестало бути модним для молоді, е-сигарети пропонуються
як альтернатива.
Усі ці та інші фактори вплинули на зростання попиту на е-сигарети в Україні, а відповідно
— і на зростання пропозиції. Безумовно, саме пропозиція формує попит на ці продукти,
використовуючи доступні інструменти маркетингу. Отже, протягом останніх років можна
спостерігати такі тенденції маркетингу електронних сигарет:
‒ зростання мереж та кількості точок продажів у місцях зі значними потоками
потенційних споживачів, таких як станції метро, переходи, торгові центри;
‒ розвиток інтернет-торгівлі е-сигаретами та рідинами;
‒ запровадження клієнт-орієнтованого підходу та персональні консультації покупців;
‒ запровадження нових маркетингових інструментів, як-от: «авторські» суміші, окремі
інгредієнти для самостійного приготування сумішей тощо;
‒ просування певного стилю та субкультури «вейпінгу».
Як бачимо, серед маркетингових інструментів більше немає фокусу на просуванні певних
брендів е-сигарет чи рідин, оскільки таких брендів та варіацій товарів з’явилася значна
кількість. Відповідно, якщо просувати певний бренд або вид е-сигарет чи рідин через
традиційні ЗМІ, вірогідність того, що споживач шукатиме саме цей продукт, за наявності
широкого вибору інших подібних товарів, є низькою. А вартість подібної реклами висока.
Відповідно, найбільш вигідними засобами реклами є:
‒ викладка продуктів у вітринах, на стендах;
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‒ плакати, флаєри та буклети у точках продажів;
‒ індивідуальні консультації та промоція;
‒ веб-сайти.

7.3. Зовнішня реклама: роздаткові матеріали, плакати, флаєри та
буклети3
Плакат у вітрині, який рекламує знижку на купівлю другого боксмоду. Як бачимо,
рекламується виключно знижка, а не торгова марка або бренд. У другому випадку
рекламується як бренд (Jambo), так і різні смаки. Останні два плакати рекламують електронні
сигарети як сучасний засіб заміни куріння сигарет, використовують жартівливі мотиви та
зроблені «кустарно».

Наступні приклади демонструють флаєри з рекламою цілої лінійки рідин із прив’язкою до
смаків фруктів та ягід. Реклама явно просуває ідею «корисності» рідин, роблячи ставку на
використання фруктових добавок. Як відомо, в країнах ЄС заборонено використовувати
подібні смакові добавки до рідин для е-сигарет.

7.4. Викладка та реклама у точках продажів
Коробки із рідинами розміщені у вітрині, яка проглядається з вулиці. Як бачимо, розрахунок
цієї реклами — на різноманітність видів та смаків рідин, а також на їх кольоровість та
«молодіжність». Безумовно, цей стенд орієнтований на молодь та дітей, які, можливо,
полюбляють «фаст фуд» та експериментують зі смаками.

3

https://vapestar.kiev.ua/advertising-and-sale-of-electronic-cigarettes/
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Інший приклад — це прикасова зона на автозаправці. Рекламується виключно один бренд —
EGO — найдешевші електронні сигарети одноразового використання. Відповідно,
консультування щодо цього продукту обмежене й розраховане на клієнтів, обізнаних з есигаретами.

Безліч точок продажу електронних сигарет оформлюють вітрини у спосіб, що демонструє
маркетингову стратегію. Перший приклад — VapeShopKiev, розташований у дворі будинків
у напівпідвальному приміщенні, має всередині лаунж-зону для куріння. Магазин більше
слугує як шоурум для інтернет-торгівлі, оскільки схоже, що інтернет і є основним каналом
реклами продукції цього магазину.
Інший приклад, BestПАР, — це розбудова мережі продажів е-сигарет та рідин у Києві.
Наявним тут є яскраво-червоний «брендований» колір, кількість закладів (6) та розташування
магазинів — на видимих місцях, біля ТРЦ та метро.
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7.5. Реклама та продаж в мережі Інтернет
Досить складно систематизувати рекламу в мережі інтернет, оскільки жодної очевидної
системи не існує. Продавці розвивають сайти-магазину та платформи, які будуть найбільш
зручними та інформативними для потенційних споживачів. Жодних обмежень чи
попереджень на веб-сайтах ви не знайдете. Декілька прикладів реклами в Інтернеті.

Слід зазначити, що в країнах ЄС заборонені усі форми реклами електронних сигарет,
заправних контейнерів та рідин, а саме:
‒ реклама у ЗМІ та друкованих виданнях (за винятком публікацій, призначених
виключно для професіоналів у сфері торгівлі електронними сигаретами або
рідинами);
‒ реклама на радіо;
‒ індивідуальні чи організаційні внески з метою рекламування, просування або
стимулювання продажу та вживання електронних сигарет або рідин.
Окрім того, враховуючи той факт, що продажі електронних сигарет та рідин для них
здійснюються і через мережу інтернет, проконтролювати віковий ценз покупців майже
неможливо.
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Приклад продажу електронних сигарет через
мережу OLX.UA свідчить, що жодних вимог до
вікового цензу покупець не виставляє.

Висновок: українське законодавство щодо реклами, просування та стимулювання
продажу і споживання електронних сигарет та рідин ні містить жодних обмежень.
Відповідно, законодавство жодним чином не відповідає вимогам Директиви 2014/40/ЄС,
запровадженої у країнах ЄС.

8.

Висновки

В Україні склалася надзвичайно тривожна ситуація щодо доступності й поширеності
вживання електронних сигарет та рідин для них. Дослідження останніх років дають
можливість зробити однозначний висновок: вживання електронних сигарет поширюється
серед дорослого населення. А поширеність серед молоді шкільного віку зростає в
геометричній прогресії.
За даними Глобального опитування молоді щодо вживання тютюну (GYTS 2017), 40,3%
дітей пробували курити електронні сигарети, а 18,4% дітей у віці 13–15 років (тобто
фактично кожен п’ятий підліток) і тепер є курцями електронних сигарет [2]. Попередня хвиля
GYTS, проведена у 2011 році, взагалі не містила дані про вживання дітьми цих продуктів.
Іншими даними до порівняння є результати опитування ESPAD, проведеного у 2015 році, яке
показало, що серед дітей віком 15–17 років користувачів електронних сигарет було 5,5% [3].
За таких обставин однозначно можна говорити про значні ризики для здоров’я молодих
людей та дітей, пов’язані з формуванням первинної нікотинової залежності через електронні
сигарети, ризиків отруєнь, алергічних реакцій та інших побічних ефектів вживання е-сигарет.
Більше того, нова генерація нікотино-залежних дітей — це майбутні потенційні курці
звичайних сигарет.
Безумовними причинами зростання популярності електронних сигарет серед молоді є: (1)
відсутність будь-якого регулювання цих продуктів з боку держави; (2) розвиток субкультури
та модні тенденції куріння е-сигарет; (3) брак достовірної інформації про ризики, пов’язані
зі вживанням е-сигарет; (4) поширення міфів про безпечність е-сигарет та їхню ефективність
як засобів відмови від куріння.
Україна залишається єдиною країною у Європі, де немає законодавчих обмежень продажу
електронних сигарет та рідин неповнолітнім. Практика показує, що саморегуляція —
розміщення знаків 18+ на продукції — є вкрай неефективним засобом, коли відсутні
механізми контролю та бракує достовірної інформації.
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Міністерство охорони здоров’я України ще у 2010 році виступило із заявою щодо ризиків
вживання електронних сигарет й акцентувало потребу у врегулюванні питань виробництва,
продажу, представлення і вживання е-сигарет та супутніх товарів.
Натомість жодного реального кроку з боку уряду та парламенту зроблено не було. 13 травня
2018 року виповнилося 3 роки, як у Верховній Раді України зареєстрований Проект Закону
№ 2820 «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від
шкідливого впливу тютюну», яким пропонується врегулювати проблему доступності есигарет згідно із Директивою 2014/40/ЄС. Законопроект підтриманий Всесвітньою
організацією охорони здоров’я, Міністерством охорони здоров’я, Комітетом ВРУ з питань
охорони здоров’я, Урядовим уповноваженим з питань європейської інтеграції, експертним
та громадським середовищем. Також існують інші законодавчі ініціативи щодо
врегулювання цього питання.
Водночас парламент — керівники парламентських фракцій, керівництво Комітету ВРУ з
питань податкової та митної політики, та керівництво парламенту — демонструють
відсутність політичної волі розглянути законопроект навіть у першому читанні.
Однозначною причиною такої безвідповідальності по відношенню до власного народу та
майбутнього покоління є вплив тютюнової індустрії, яка через своїх представників блокує
розгляд цього питання.
В Україні існують усі підстави, технічні та політичні можливості негайно розпочати процес
змін у законодавстві стосовно електронних сигарет та супутніх товарів. України підписала
Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом, частиною якої є зобов’язання у сфері
громадського здоров’я, а саме — регулювання продажу і вживання тютюнових виробів та
електронних сигарет, відповідно до рекомендацій та результатів сучасних досліджень. Уряд
та парламент України мать доступ до всього арсеналу технічних знань з цього питання,
відображених у Директиві 2014/40/ЄС та її супровідних документах, а також мають політичні
зобов’язання щодо контролю за тютюном, відображені в євроінтеграційних прагненнях
народу.

8.1. Executive Summary
This report describes the major findings of the data collection project on e-cigarettes, refilled
containers and e-liquids in Kyiv, Ukraine during March 2018. It also summarizes information about
available regulations for these products and provides the comparative analysis of the findings and
the EU Tobacco Product Directive as the regulatory benchmark.
An extremely alarming situation has emerged in Ukraine about the availability and prevalence of
the use of electronic nicotine delivery systems and e-liquids for these devices in recent years.
Surveys conducted in 2015-2017 make it possible to draw a definite conclusion: the use of electronic
cigarettes is increasing among the adult population, the prevalence among school-age youth
increases in the geometric progression.
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According to the Global Youth Survey on Tobacco Use (GYTS 2017), 40.3% of children were
trying to smoke electronic cigarettes and 18.4% of children aged 13-15 years (that is, nearly every
fifth adolescent), and now smokers of electronic cigarettes [2]. The previous GYTS wave, conducted
in 2011, did not include data on the use of these products by children at all. Other data for
comparison is the results of the ESPAD survey conducted in 2015, which showed that among
children aged 15-17, users of electronic cigarettes were 5.5% [3].
Under these circumstances, one can clearly say that there are significant health risks for young
people and children associated with the acquiring nicotine addiction through electronic cigarettes,
the risk of poisoning, allergic reactions and other side effects of e-cigarettes use. Moreover, the new
generation of nicotine-dependent children is a source of supplementation of traditional cigarette
smokers.
The unconditional reasons for the growth of the popularity of these products among young people
are: (1) the absence of any regulation of these products from the government; (2) development of
sub-culture and fashion trends of smoking e-cigarettes; (3) lack of reliable information about ecigarettes, and (4) distribution of myths about safety, «alternative» to smoking and harm reduction.
Ukraine remains the only country in Europe where there are no legal restrictions on the sale of
electronic cigarettes and e-liquids to minors. Practice shows that self-regulation — the placement
of 18+ marks on products — is exceptionally ineffective in situations without control and
enforcement mechanisms, and with a lack of reliable information.
In 2010, the Ministry of Health of Ukraine issued a statement on the danger of electronic cigarettes,
the absence of any state control and the need for regulation of production, sales, presentation and
use of e-cigarettes and related products.
In reality, nor the government neither the parliament made any steps towards introducing regulations
on e-cigarettes since that time. On May 13, 2018, there will be three years since the registration of
Draft Law No. 2820 «On Amendments to Some Laws of Ukraine Concerning the Health Protection
of the Population against the Harmful Influence of Tobacco» which proposes to regulate the problem
of the availability of e-cigarettes in accordance with Directive 2014/40/EU. The bill is supported by
the World Health Organization, the Ministry of Health, the Parliamentary Committee on Health
Care, the Government Commissioner for European Integration, the expert community and the
public. There are also other legislative initiatives to resolve this issue.
At the same time, the parliament — the leaders of parliamentary factions, and notably the Head of
the Committee on Taxation and Customs demonstrate the lack of political will and unwillingness to
consider the bill even in the first reading.
The unequivocal cause of such irresponsibility in relation to its people and the future generation is
the influence of the tobacco industry, which, through its representatives, blocks the consideration of
this legislation amendments.
Ukraine has all the grounds, technical and political opportunities to immediately begin the process
of changes in legislation regarding electronic cigarettes and related products. Ukraine signed an
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Association Agreement with the European Union, part of which is a commitment to public health,
namely the regulation of tobacco products and electronic cigarettes under the recommendations and
in the result of evidence-based data. The Government and Parliament of Ukraine have access to the
entire arsenal of technical knowledge on this issue, reflected in Directive 2014/40 /EU and its
implementation guidelines and documents, as well as have political obligations in the tobacco
control reflected in the European integration efforts of the people.

9.

Додатки

9.1. Додаток 1. Основні види електронних сигарет (таблиця)
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Додаток 1.
Основні види електронних сигарет
Електронні сигарети суперміні (клас
А)

Довжина
Об’єм сховища
(картриджа)
Ємність акумулятора
Особливості
Основні користувачі
Приклад моделі,
представленої в
Україні

Електронні сигарети міні (клас В)

Електронні сигарети пенстайл (клас С)

82–105 мм
до 400 мкл

90–125 мм
понад 500 мкл

125–175 мм
понад 900 мкл

до 90 мА-год
максимальна подібність до звичайної
сигарети, однак мають малу ємність
картриджа (швидко розряджається)
люди, які викурюють по 5–7 сигарет
на добу, або курять епізодично
Joye eRoll

до 350 мА-год
є більш потужними, порівняно з міні, і
зберігають ілюзію куріння звичайної
сигарети
люди, які викурюють до 14–16 сигарет
на добу
Ritchy SX

до 290 мА-год
забезпечують досить високу
інтенсивність випаровування, однак не
дуже подібні до звичайних сигарет
люди, які викурюють до 20–22 сигарет на
добу
Eleaf
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Електронні сигари (клас D)

Довжина

125–175 мм

Об’єм сховища
понад 1,2 мл
(картриджа)
Ємність акумулятора понад 700 мА-год
Особливості
у довжину незначно перевищують есигарети типу пенстайл, однак
значно ширші у діаметрі
Основні користувачі

люди, які звикли курити сигари

Приклад моделі

Joye eGo-C

Моди (клас E)

різного розміру, але переважно великі
в середньому від 1 до 3 мл
понад 2 200 мА-год
великого розміру, випаровувач утворює
густу насичену пару; містять систему
контролю температури та регулювання
процесу куріння; процес використання
моду називається «парінням»
пристрій досить поширений серед
молоді, створює субкультуру вейперів
(від англ. ‘vape’ — парити)
Eleaf iStick
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Електронні люльки (клас F)

розміру стандартної люльки, хоча він
може варіювати
в середньому 2 мл
понад 1 000 мА-год
повністю імітує звичайну люльку

люди, які звикли курити люльку
E Pipe

9.2. Додаток 2. Фото зразків електронних сигарет, рідин та прикладів реклами
Рідини та заправні контейнери для електронних сигарет, вироблені в Україні
Назва рідини та фото

Опис та коментарі

Назва виробу: «Boom Juice: watermelon»
(1,5 mg/ml), 120 ml
Етикетка на пляшечці з е-рідиною містить
українською попередження: «Цей продукт може
мати у складі нікотин. Нікотин є хімічною
речовиною, що може призводити до звикання. Не
використовуйте, якщо ви вагітна або годуюча. 18+
Заборонено для продажу неповнолітнім. Не пити.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Уникайте потрапляння на шкіру та в очі. Будьте
обережні при користуванні. Тільки для
використання в електронних випарниках. Ця
пляшка має ковпачок, що блокується. Виготовлено
згідно ТУ У 20.5-5745-017-001 2017. Дата
виготовлення 25.11.2017 строк придатності 18
місяців». Текст попередження дуже погано
читається.
Назва виробу: «Mad breakfast (popcorn, banana,
caramel)» (1,5 мг/мл), 60 мл
Рекламний надпис українською на етикетці:
«Єдиний і неповторний/ стара добра класика/
попкорном залиті карамеллю насолоджувався
напевно кожен хто бував в кіно. Тонкі нотки банана
залишають присмак і роблять цей смак
унікальними ласощами для вейпера»
Інформація: (попередження) складається із 4
знаків, 18+ (не для вагітних!) (обережно!) Решта
інформації – контакти виробника
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Назва виробу: «4 elements» (0 mg/мл), 30 ml.
Наліпка-стікер з надписом українською про склад
рідини, виробника, дату вироблення та строки
зберігання дистриб’ютора та його контакти;
Попередження: «Зберігати при кімнатній
температурі у сухому, недоступному для дітей
місці. Більш повну інформацію, правила і умови
використання та застосування вказано в інструкції з
використання». Інструкції з використання до
пляшечки не додається.
Містить напис: 18+

Назва виробу: «Cloud boobs» (3 mg/мл),
100 ml
Етикетка на пляшечці з е-рідиною містить
інформацію тільки українською про склад та
терміни зберігання, а також наступне
попередження: «Тримайте подалі від вогню.
Продукт заборонено вживати особам до 18 років,
алергікам, вагітним та годуючим жінкам»
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Назва e-рідини: «Pulse, blueberry donut», (1,5 мг/мл), 60 мл
Етикетка на пляшечці з е-рідиною містить інформацію тільки
англійською про склад та терміни зберігання, а також наступне
попередження: “e-liquid may contain nicotine. Keep well away
from children and pets. e-liquid is only intended to be used with
your electronic cigarettes, e-cigs, e-cigars or vaporizers. Do not
drink. Not for sale to anyone under the age of 18”. “This product
contains nicotine that may be addictive”
Окрім того на стікері міститься інформація про вміст нікотину
та попередження: «продукт містить нікотин, який викликає
залежність»

Назва e-рідини: «True to Ukraine», (6 mg/ьл), 60 ml
Етикетка на пляшечці з е-рідиною містить інформацію тільки українською
про склад та терміни зберігання, а також наступне попередження: «Рідина для
парогенераторів»
«Не рекомендовано для вживання особам, які не досягли 18 років, вагітним
жінкам та жінкам, що годують груддю, а також особам із підвищеною
чутливістю, які мають протипоказання лікарів. Діє токсично при контакті
із шкірою. Тримати подалі від дітей, зберігати в закритому стані. При
попадання на шкіру промити водою з милом»
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Рідина «Desperado», (6 мг/мл), 60 мл
Містить наступне попередження:
«Увага: може містити нікотин. Не рекомендується вживати
вагітним і годуючим, а також людям із захворюваннями
серцевої та нервової системи. Заборонено продаж особам, які
не досягли 18 років. Зберігати в недоступному для дітей місці»

Рідина: “Chicogo”, (3 mg/мл), 30 ml
Етикетка на пляшечці з е-рідиною містить інформацію
українською про склад та терміни зберігання, виробника, а
також наступне попередження:
«Увага: не призначено до використання або придбання особам
у віці до 18 років. Зберігати в недоступному для дітей та
домашніх тварин місці»
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Рідини та заправні контейнери для електронних сигарет, вироблені закордоном
Назва рідини та фото

Опис та коментарі
Виробник: КНР
Рідина «ЕGO e-liquid», (3 мг/мл), 30 мл
Етикетка на пляшечці з е-рідиною містить інформацію
тільки українською про склад та терміни зберігання, а
також наступне попередження:
«Рідина для заправки електронних випаровувачів EGO Eliquid. Зберігати в закритому, недоступному для дітей місці.
Продукт заборонений для реалізації особам, що не досягли
18 років, вагітним жінкам та в жінкам період годування
груддю, при індивідуальній чутливості до компонентів
рідини (можливі алергічні реакції), а також при
захворюваннях легенів, серцево-судинної системи, аритмії,
гіпертонії».
Сертифікати: НАССР, GMP, ISO 9001
Виробник: Польща
Рідина «Mr Black, Arctic Mentol» (1,5 mg/ml), 30
мл.
Етикетка тільки англійською мовою. Наліпкастікер з надписом українською про склад рідини,
виробника, дата вироблення та строки зберігання
дистриб’ютора та його контакти; Примітка: «Більш
повну інформацію, правила і умови використання
та застосування вказано в інструкції з
використання». Інструкції з використання до
пляшечки не додається.
Попередження тільки англійською наступного
змісту: «Keep in a cool, dry place beyond the reach of
children and pets. Avoid contact with skin, do not
swallow. Do not use if pregnant and lactating women,
persons under 18 years old. After use, the packaging
should be recycled. Liquid is healthy alternative to
smoking».
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Виробник: Польща
Рідина «Pink Fury», (6 мг/мл), 30 мл.
Етикетка українською мовою містить наступне
попередження: «Продукт містить нікотин який
викликає залежність. Рідина для електронних
сигарет діє токсично при контакті зі шкірою.
Тримати подалі від дітей. Зберігати в закритому
стані. Використовувати захисні
рукавички/захисний одяг/засоби захисту
очей/обличчя. Якщо ви погано себе відчуваєте,
зверніться в токсикологічний центр/до лікаря. При
попаданні на шкіру промити великою кількістю
води з милом. Утилізувати контейнер згідно до
дійсних правил».
Окремо є стікер із інформацією про склад рідини,
виробника, дату вироблення та строки зберігання
дистриб’ютора та його контакти.
Виробник: Польща
Рідина «Mr Black, Arctic Mentol» (1,5 mg/ml), 30
мл.
Маркування зразку відповідно до зразка №1. Цей
флакон із рідиною містить значну дозу нікотину,
яка може бути смертельною для дитини при
попаданні в шлунково-кишковий тракт.
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Виробник: Кіпр
Рідина «Base for E-liquid. No nicotine»
Попередження тільки англійською:
«Warning: avoid contact with skin, do not swallow. Do
not use if pregnant and lactating women, persons under
18 years old. Base creates the best for vapor, does not
contain any harmful substances, free of carcinogens,
tar, carbon monoxide and other similar substances.
Manufacture: Shenzhen Brian’s I el technology co Ltd.
Cyprus». Стікер українською:
Склад. ароматизатор харчовий натуральний.
Вироблено згідно EU 16 regulation no. 1334/2008.
Контакти дистриб’ютора.

Виробник: США
Рідина «PACHA MAMA» (3 mg/ml), 30 мл
Всі надписи на етикетці тільки англійською, включаючи попередження.
Наліпка-стікер з надписом українською про склад рідини, виробника,
дата вироблення та строки зберігання дистриб’ютора та його контакти.
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Виробник: США
Рідина «PACHA MAMA» 3 mg/ml, 30 мл
Всі надписи на етикетці тільки англійською, включаючи попередження
наступного змісту: «Warning: This product contains nicotine. Nicotine is
an addictive chemical. Underage sale is prohibited. Keep away from
children and pets. Contains nicotine, PG/VG, Natural and artificial
ingredients. This product contains nicotine, a chemical known to the state of
California to cause birth defects or other reproductive harm»
Наліпка-стікер з надписом українською про склад рідини, виробника,
дата вироблення та строки зберігання дистриб’ютора та його контакти.

Виробник: РФ «frankly monkey»
Рідина Puffy yogurt «нежный йогурт со вкуом арбуза и киви», 120 мл, 3 мг
Попередження російською мовою: «Жидкость для електронных сигарет
испарителей. Может содержать никотин (см. на упаковке). Не для прямого
употребления внутрь. Запрещено применение при беременности, кормящим
грудью, заболеваниях дыхательных путей. Может содержать никотин.
Хранить в недоступном для детей месте»
Жодних надписів українською немає

39

Виробник: США
Рідина «Vapehakers» 3 mg/ml, 30 мл
Всі надписи на етикетці тільки англійською, включаючи попередження
наступного змісту:«Warning: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive
chemical. Underage sale is prohibited. Keep away from children and pets. Contains
nicotine, PG/VG, Natural and artificial ingredients. This product contains nicotine, a
chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive
harm»

Виробник: невідомий
Рідина «Blue Rave» 2 mg/ml, 30 мл
Надписи на етикетці тільки англійською про склад.
Попередження російською мовою: «Не рекомендуется беременным»
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Інші зразки рідин для заправки електронних сигарет
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Зразки електронних сигарет
Зразки електронних сигарет, випаровувачів та модів
різних модифікації та цінових категорій виставлені усі
разом на вітрину. Тут мінімізована будь-яка прив’язка
до бренду та розрахована но демонстрацію
асортименту.
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Назва товару: електронний персональний
випаровувач багаторазового використання
EGO
Інструкція та попередження написані
українською мовою.
Попередження: «Тримати якнайдалі від
вогню в закритому, недоступному від дітей
місці. Продукт заборонено для реалізації
особам, що не досягли 18 років».

Назва товару: Боксмод Eleaf IKonn 220W + Ello
(комплект сталево-чорний)
Інструкція та попередження написані англійською мовою.
Стікер містить українською мовою наступну інформацію:
Назва товару: Боксмод Eleaf IKonn 220W + Ello
(комплект сталево-чорний)
Інформація про виробника (КНР), контакти
дистриб’ютора, склад, термін придатності, та наступне
речення: «Більш повну інформацію та правила
використання вказано в інструкції з використання»
Попередження: “Keep out of reach of children”
Попередження українською (мілким шрифтом): «Зберігати
у недоступному для дітей місці»
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