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Норми комплексного антитютюнового законопроєкту №4358 повністю відповідають Рамковій 
конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та імплементують Директиву 2014/40/ЄС

КОМПЛЕКСНИЙ АНТИТЮТЮНОВИЙ
ЗАКОНОПРОЄКТ №4358:

ДРУГЕ ЧИТАННЯ

МЕТА: створити умови, за яких діти, народжені в Україні за час роботи Верховної Ради 
України 9-го скликання, ніколи не почнуть вживати тютюнові вироби

Зображення наслідків 
вживання тютюну розміром 
65% з обох сторін пачки

Заборона реклами, стимулювання 
продажу та спонсорства електрон- 
них сигарет, рідин, що у них 
використовуються, ТВЕН, пристро-
їв для споживання тютю нових 
виробів без їх згоряння (у тому 
числі IQOS, glo)

100% заборона куріння на 
робочих місцях, вокзалах, 
готелях, гуртожитках

Органи місцевого самовряду-
вання зможуть додатково 
визначати бездимні місця

Запровадження медичних попере-
джень на е-сигаретах та рідинах 
до них

Захист бездимного середовища  — 
електронні пристрої для куріння 
заборонено використовувати у 
місцях заборонених для куріння 

Заборона продажу 
особам до 18 року 
тютюнових виробів 
для нагрівання 
ТВЕН

Великі графічні ме-
дичні попередження 
тютюнових виробів 
для куріння

Законодавче регулювання 
нових тютюнових виробів 

Заборона реклами Громадські місця 
без диму
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Запровадження Директиви 2014/40 у державах ЄС знизило поширеність куріння 
з 2014 р. до 2020 р. на 20% серед дітей та на 13% серед дорослих
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Для контактної інформації: ГО «Центр громадянського представництва «Життя»

E-mail: smokefreeukraine@center-life.org, тел.: 044 234 93 20

Відхилити поправки № 101, 104 та №106, щоб 
заборонити ароматизовані смакові рідини для 
електронних сигарет. В Україні 20% дітей 
курять електронні сигарети, у 80% випадків — 
це ароматизовані смакові рідини

Врахувати поправку про заборону видимого 
розміщення тютюнових виробів у точках прода-
жу — це підтримують 87% українців

Заборона ароматизованих 
смакових сигарет та 
тютюну для самокруток

Зменшення допустимих 
рівнів нікотину та смол

Щорічне звітування тютю-
нової індустрії про вміст 
виробів

Контроль за вмістом 
тютюнових виробів
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українців підтримують 
антитютюнові ініціативи

Діти, народжені в 
Україні за час роботи 
Верховної Ради 9-го 
скликання, ніколи не 
почнуть курити

50%
підлітків в Україні
пробували курити 
e-сигарети


