
Деякі вимоги щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, оптовою та 

роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів 

Діяльність, пов'язана з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і 

імпортом тютюнових виробів, здійснюється відповідно до Закону України «Про заходи 

щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу 

на здоров'я населення», з урахуванням наступних заборон: 

 із використанням на їх упаковці термінів, написів, торговельних марок, 

зображень, символічних або будь-яких інших знаків, що можуть вводити в 

оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових 

виробів, їх впливу на здоров'я, або прямо чи опосередковано створювати 

помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш 

шкідливим, ніж інші тютюнові вироби, у тому числі включати такі терміни, як 

"із низьким вмістом смол", "легкі", "супер легкі", "ультра легкі" та їх аналоги 

іншими мовами (абзац четвертий частини другої статті 10); 

 виробнику тютюнових виробів забороняється вміщувати в упаковку тютюнових 

виробів вкладки, що містять терміни, написи, торговельні марки, зображення, 

символічні або будь-які інші знаки, що можуть вводити в оману або створювати 

неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробів, їх впливу на 

здоров'я, або прямо чи опосередковано створювати помилкове враження про те, 

що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові 

вироби, у тому числі включати такі терміни, як "із низьким вмістом смол", 

"легкі", "супер легкі", "ультра легкі" та їх аналоги іншими мовами (частина 

третя статті 10). 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» 

вищезазначені заборони мають відповідні фінансові санкції, а саме: 

 роздрібної реалізації тютюнових виробів з використанням на їх упаковці слів, 

що містять додаткові характеристики тютюнових виробів: "з низьким вмістом 

смоли", "легкі", "суперлегкі", "ультралегкі", аналоги таких слів іноземними 

мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш 

шкідливий для здоров'я, - від п'ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень; 

 імпорту, оптової реалізації тютюнових виробів з використанням на їх упаковці 

слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів: "з низьким 

вмістом смоли", "легкі", "суперлегкі", "ультралегкі", аналоги таких слів 

іноземними мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий 

виріб менш шкідливий для здоров'я, - від п'ятисот гривень до десяти тисяч 

гривень; 

 виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів з 

використанням на їх упаковці слів, що містять додаткові характеристики 

тютюнових виробів: "з низьким вмістом смоли", "легкі", "суперлегкі", 

"ультралегкі", аналоги таких слів іноземними мовами, які створюють враження 

про те, що такий тютюновий виріб менш шкідливий для здоров'я, - від двох 

тисяч гривень до двадцяти тисяч гривень; 

Зазначаємо, що відповідно до законодавства України інформація споживачеві повинна 

надаватися згідно із законодавством про мови. 
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