
 ЗАКОН   УКРАЇНИ  
 

      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
       щодо обмеження споживання і продажу пива  

      та слабоалкогольних напоїв  

витяги 
 
 
1. У  Законі  України "Про державне регулювання виробництва і  
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв  
та  тютюнових  виробів"  
  
 у частині третій статті 11:  
 
     абзаци восьмий та дев'ятий викласти в такій редакції:  
 
     "відомості щодо  вмісту  смоли  та  нікотину  в  диму  однієї  
сигарети (щодо  сигарет),  які  наносяться  на  зовнішню  поверхню  
однієї  меншої  сторони  упаковки  тютюнових виробів і займають не  
менше 15 відсотків площі цієї сторони;  
 
     медичні попередження,  які наносяться  відповідно  до  вимог,  
зазначених у цій частині статті";  
 
     після абзацу  чотирнадцятого  доповнити  новим абзацом такого  
змісту:  
 
     "медичні попередження,  які наносяться відповідно  до  вимог,  
зазначених у цій частині статті".  
 
     У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять третій вважати  
відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять четвертим;  
 
     після абзацу  двадцять  другого   доповнити   трьома   новими  
абзацами такого змісту:  
 
     "Основне медичне  попередження  споживачів  тютюнових виробів  
"Куріння вбиває" зазначається на одній більшій  зовнішній  стороні  
упаковки  (коробки,  пачки).  На  другій більшій зовнішній стороні  
упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробів зазначається додаткове  
медичне  попередження  у вигляді одного з десяти текстових написів  
такого змісту:  "Куріння викликає рак легенів",  "Куріння викликає  
залежність  від  тютюну  (нікотинову  залежність)  -  не починайте  
курити!",  "Курці  помирають  рано",  "Куріння  викликає  старіння  
шкіри",   "Куріння  знижує  здатність  жінок  народжувати  дітей",  
"Відмова від куріння значно  зменшує  ризик  небезпечних  серцевих  
захворювань  і  захворювань  легенів",  "Куріння  руйнує  артерії,  
викликає серцеві  напади  та  інсульт",  "Куріння  може  викликати  
повільну  та  болісну смерть",  "Куріння під час вагітності завдає  
шкоди вашій дитині", "Куріння пошкоджує сперму і може призвести до  
імпотенції" і  кольорового  малюнка  (малюнків)  та/або піктограми  
(піктограм).  Кожен варіант текстових написів додаткових  медичних  
попереджень  наноситься  виробником  тютюнових виробів на упаковки  
(коробки, пачки) тютюнових виробів почергово.  
 
     Зазначені малюнок (малюнки)  та/або  піктограма  (піктограми)  
затверджуються  постановою  Кабінету Міністрів України за поданням  
центрального органу виконавчої влади у сфері  охорони  здоров'я  і  
підлягають   перегляду   (перезатвердженню)   Кабінетом  Міністрів  
України у такому самому порядку один раз на п'ять  років.  Малюнок  
(малюнки)  та/або  піктограма  (піктограми)  наносяться виробником  
тютюнових виробів на упаковки (коробки,  пачки) тютюнових  виробів  
не пізніше, ніж через 18 місяців з дня набрання чинності постанови  



Кабінету Міністрів України про їх затвердження (перезатвердження).  
 
     Основне та   додаткове   медичні   попередження    споживачів  
тютюнових  виробів  мають  бути розміщені у визначеному виробником  
або імпортером тютюнових  виробів  на  упаковці  (коробці,  пачці)  
місці  в рамці чорного кольору шириною не менше ніж три міліметри.  
Площа, обмежена рамкою, включаючи площу самої рамки, має становити  
не менше 50 відсотків площі зовнішньої поверхні більшої зовнішньої  
сторони  упаковки  (коробки,  пачки)  тютюнових  виробів.   Тексти  
основного та додаткового медичних попереджень споживачів тютюнових  
виробів,  що зазначаються  на  кожній  упаковці  (коробці,  пачці)  
тютюнових виробів, мають бути чіткими, надрукованими чорним жирним  
шрифтом на білому фоні  рядковими  літерами,  крім  першої  літери  
попередження,   і   розміщуватися  таким  чином,  щоб  забезпечити  
цілісність тексту при  відкриванні  тютюнового  виробу  у  спосіб,  
зазначений на його упаковці,  та не перекриватися іншою друкованою  
інформацією або марками акцизного збору".  
 
     У зв'язку з цим абзаци двадцять третій та двадцять  четвертий  
вважати відповідно абзацами двадцять шостим та двадцять сьомим;  
 
 
 2. У   Законі   України  "Про  заходи  щодо  попередження  та  
зменшення вживання тютюнових виробів і  їх  шкідливого  впливу  на  
здоров'я населення" 
 
     1) в  абзаці  третьому  частини  другої  статті  10 слова "що  
входять до складу тютюнових  виробів  і  виділяються  з  тютюновим  
димом під час їх куріння" замінити словами "в диму однієї сигарети  
(щодо сигарет)";  

 
 
 2) статтю 12 викласти в такій редакції:  
 
     "Стаття 12. Медичні попередження споживачів тютюнових виробів  
                 і інформаційний напис про вміст нікотину та смоли  
                 в диму однієї сигарети (щодо сигарет)  
 
     На кожній упаковці тютюнових  виробів  мають  бути  зазначені  
основне  медичне  попередження  споживачів  тютюнових  виробів  та  
додаткове медичне  попередження,  що  супроводжується  відповідним  
кольоровим малюнком (малюнками) та/або піктограмою (піктограмами),  
а також має бути інформаційний напис про вміст нікотину та смоли в  
диму однієї сигарети (щодо сигарет).  
 
     Основне медичне  попередження  споживачів  тютюнових  виробів  
"Куріння вбиває" зазначається на одній більшій  зовнішній  стороні  
упаковки.  
 
     На другій   більшій   зовнішній  стороні  упаковки  тютюнових  
виробів зазначається  додаткове  медичне  попередження  у  вигляді  
одного з десяти текстових написів такого змісту: "Куріння викликає  
рак легенів",  "Куріння викликає залежність від тютюну (нікотинову  
залежність)  -  не  починайте  курити!",  "Курці  помирають рано",  
"Куріння викликає старіння шкіри", "Куріння знижує здатність жінок  
народжувати  дітей",  "Відмова  від  куріння  значно зменшує ризик  
небезпечних серцевих захворювань і захворювань легенів",  "Куріння  
руйнує артерії, викликає серцеві напади та інсульт", "Куріння може  
викликати повільну та болісну смерть", "Куріння під час вагітності  
завдає  шкоди  вашій  дитині",  "Куріння  пошкоджує  сперму і може  
призвести до імпотенції" і кольорового малюнка  (малюнків)  та/або  
піктограми (піктограм). Кожен варіант текстових написів додаткових  
медичних попереджень наноситься виробником  тютюнових  виробів  на  



упаковки тютюнових виробів почергово.  
 
     Зазначені малюнок  (малюнки)  та/або  піктограма (піктограми)  
затверджуються постановою Кабінету Міністрів України  за  поданням  
центрального  органу  виконавчої  влади у сфері охорони здоров'я і  
підлягають  перегляду   (перезатвердженню)   Кабінетом   Міністрів  
України у такому самому порядку один раз на п'ять років.  
 
     Малюнок (малюнки)  та/або  піктограма (піктограми) наносяться  
виробником тютюнових виробів  на  упаковки  тютюнових  виробів  не  
пізніше,  ніж  через  18 місяців з дня набрання чинності постанови  
Кабінету Міністрів України про їх затвердження (перезатвердження).  
 
     Основне та   додаткове   медичні   попередження    споживачів  
тютюнових  виробів  мають  бути розміщені у визначеному виробником  
або імпортером тютюнових виробів на упаковці місці в рамці чорного  
кольору  шириною  не  менше  ніж  три міліметри.  Площа,  обмежена  
рамкою, включаючи  площу  самої  рамки,  має  становити  не  менше  
50 відсотків  площі зовнішньої поверхні більшої зовнішньої сторони  
упаковки тютюнових виробів.  
 
     Тексти основного   та   додаткового   медичних    попереджень  
споживачів  тютюнових виробів,  що зазначаються на кожній упаковці  
тютюнових виробів, мають бути чіткими, надрукованими чорним жирним  
шрифтом  на  білому  фоні  рядковими літерами,  крім першої літери  
попередження,  і  розміщуватися  таким  чином,   щоб   забезпечити  
цілісність  тексту  при  відкриванні  тютюнового  виробу у спосіб,  
зазначений на його упаковці,  та не перекриватися іншою друкованою  
інформацією або марками акцизного збору.  
 
     Інформаційний напис про вміст нікотину та смоли в диму однієї  
сигарети (щодо сигарет) зазначається на зовнішній поверхні  однієї  
меншої  сторони  упаковки  тютюнових  виробів і повинен займати не  
менше 15 відсотків площі цієї сторони";  
 
 
 2. Кабінету  Міністрів  України  у  тримісячний  строк  з дня  
набрання чинності цим Законом:  
 
     забезпечити прийняття нормативно-правових  актів,  необхідних  
для реалізації цього Закону;  
 
     забезпечити приведення   органами   виконавчої   влади  своїх  
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
  
 

 


