
ПРАВО НА ЗДОРОВ’Я  
НЕ МАЄ КОРДОНІВ!

УКРАЇНЦІ НА РІВНІ З ГРОМАДЯНАМИ ЄС 
ПОВИННІ БУТИ ЗАХИЩЕНІ ВІД ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ ТЮТЮНУ  

ПІДТРИМАЙТЕ  
ЗАКОНОПРОЕКТ № 2820

«Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення  
від шкідливого впливу тютюну».

Відповідає Рамковій Конвенції ВООЗ із 
боротьби проти тютюну та Директиві 
2014/40/ЄС.

Розмір попереджень про шкоду куріння 
збільшиться, малюнки-попередження 
змінюватимуться щорічно.

Заборона на тютюнові вироби з 
характерним смаком і ароматизаторами.

Регулювання виробництва, маркування, 
продажу електронних сигарет і трав’яних 
виробів для куріння.

Запроваджується звітування про інгредієнти, використані в 
тютюнових виробах, до МОЗ.

Повна заборона реклами тютюну в Інтернеті.

Держава та платники податків не несуть жодних витрат по 
впровадженню закону. 

65%

Забороняється зазначення рівнів смол і нікотину на пачках, 

запровадження допустимих рівнів вмісту шкідливих речовин.

Право на здоров’я не має кордонів: Директива 2014/40/ЄС
1. Директива 2014/40/ЄС встановлює ефективні правила контролю над тютюном для 

зменшення поширеності куріння. 

2. Директива 2014/40/ЄС — це компромісне рішення 28 країн ЄС, ґрунтується на  

науково-доведених фактах.

3. Імплементаційний план Директиви 2014/40/ЄС розроблений і регулярно оновлюється.

4. Впровадження директиви в ЄС заощадить 506 млн євро щорічно на лікуванні хвороб, 

викликаних курінням. 

5. Директива 2014/40/ЄС скасовує попередню Директиву 2001/37/ЄС з 20.05.2016.  

Тому законопроект 2430-1, який впроваджує директиву 37, не має сенсу.

6. Молдова — асоційований член ЄС — вже впровадила Директиву 2014/40/ЄС.

7. Тютюнова індустрія провела мульти-мільйонну кампанію, щоб не допустити 

запровадження прогресивної Директиви 2014/40/ЄС.
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пакет реформ»

ПІДТРИМКА  
ЗАКОНОПРОЕКТУ  

№ 2820

Замовник — ГО «Життя». Наклад — 500 шт.
При використанні та передруку інфографіки обов’язкове посилання на Український центр контролю над тютюном,     ГО «Життя»


