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ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

Закон України
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за правопорушення у сфері
продажу дітям електронних сигарет і рідин,
що використовуються в електронних
сигаретах

Закон України
-1- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Враховано

1. Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за правопорушення у сфері
продажу дітям електронних сигарет і рідин,
що
використовуються
в
електронних
сигаретах, а також пристроїв для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння».
-2- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31)

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обмеження
обігу підакцизних товарів, пристроїв для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння та посилення контролю за
продажем таких товарів

Враховано

Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо обмеження
обігу підакцизних товарів та посилення
відповідальності за їх продажем»
-3- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

Враховано по суті

У назві проекту слова «і рідин, що
використовуються в електронних сигаретах»
замінити
словами
«рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах та
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тютюновмісних виробів для електричного
нагрівання»;
-4- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Шахов С. В. (р.к. №315)
Назву проекту Закону після слів «продажу
дітям» доповнити слова «новітніх виробів з
тютюну».

Враховано по суті

4

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

5

І. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:

І. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:

6

1. У статті 156 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №
51, ст. 1122):

-5- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)
Частину першу розділу І законопроєкту
викласти в такій редакції:
«1. Статтю 156 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №
51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
«Стаття 156. Порушення правил торгівлі
пивом, алкогольними, слабоалкогольними
напоями,
тютюновими
виробами,
електронними сигаретами та рідинами, що
використовуються в електронних сигаретах
Роздрібна
або
оптова
торгівля
алкогольними напоями чи тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються
в електронних сигаретах, без марок
акцизного податку чи з підробленими
марками цього податку —
тягне за собою накладення штрафу від
двохсот до шестисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі та виручки, одержаної від
продажу предметів торгівлі.
Порушення працівником підприємства
(організації) торгівлі або громадського
харчування правил торгівлі пивом (крім

Враховано

1. Статтю 156 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до
№ 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
«Стаття 156. Порушення правил торгівлі
пивом, алкогольними, слабоалкогольними
напоями,
тютюновими
виробами,
електронними сигаретами та рідинами, що
використовуються в електронних сигаретах,
пристроями для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння
Роздрібна
або
оптова
торгівля
алкогольними напоями чи тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, без марок акцизного
податку чи з підробленими марками цього
податку –
тягне за собою накладення штрафу від
двохсот до шестисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі та виручки, одержаної від
продажу предметів торгівлі.
Порушення працівником підприємства
(організації) торгівлі або громадського
харчування правил торгівлі пивом (крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
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безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, а саме: торгівля
пивом (крім безалкогольного), алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, в приміщеннях або
на територіях, заборонених законом, або в
інших
місцях,
визначених
рішенням
відповідного
органу
місцевого
самоврядування, як таких, де роздрібна
торгівля пивом (крім безалкогольного),
алкогольними, слабоалкогольними напоями,
тютюновими
виробами,
електронними
сигаретами
та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних
сигаретах, заборонена, або торгівля пивом
(крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, через торгові
автомати чи особами, які не досягли 18 років,
а також продаж пива (крім безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних
напоїв,
тютюнових виробів, електронних сигарет і
рідин,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, особі, яка не досягла
18 років; або продаж тютюнових виробів в
упаковках, що містять менш як 20 сигарет або
цигарок, чи поштучно (крім сигар); або
торгівля пивом (крім безалкогольного),
алкогольними, слабоалкогольними напоями,
винами столовими у заборонений рішенням
відповідного
органу
місцевого
самоврядування час доби —
тягне за собою накладення штрафу від
чотирьохсот
до
восьмисот

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виробами, електронними сигаретами та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, пристроями для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння, а саме: торгівля пивом (крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами,
електронними
сигаретами,
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, пристроями для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння у приміщеннях або на територіях,
заборонених законом, або в інших місцях,
визначених рішенням відповідного органу
місцевого самоврядування як такі, де
роздрібна
торгівля
пивом
(крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами,
електронними
сигаретами,
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, пристроями для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння заборонена, або торгівля пивом
(крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами,
електронними
сигаретами,
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, пристроями для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння через торгові автомати чи особами,
які не досягли 18-річного віку, а також продаж
пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних
напоїв,
тютюнових
виробів, електронних сигарет, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
пристроїв для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння особі, яка не досягла
18-річного віку, або продаж тютюнових
виробів в упаковках, що містять менш як 20
сигарет або цигарок, чи поштучно (крім
сигар),
або
торгівля
пивом
(крім
безалкогольного),
алкогольними,
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неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян.
Торгівля пивом (крім безалкогольного),
алкогольними, слабоалкогольними напоями,
тютюновими
виробами,
електронними
сигаретами,
рідинами,
що
використовуються
в
електронних
сигаретах, з рук, з лотків, в приміщеннях
або на територіях, заборонених законом, —
тягне за собою накладення штрафу від
чотирьохсот
до
восьмисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян з конфіскацією предметів торгівлі та
виручки, одержаної від продажу предметів
торгівлі.
Дії, передбачені частиною першою чи
третьою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом
року
було
піддано
адміністративному стягненню за такі ж
порушення, —
тягнуть за собою накладення штрафу від
восьмисот до однієї тисячі чотирьохсот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян з конфіскацією предметів торгівлі.”.
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слабоалкогольними
напоями,
винами
столовими
у
заборонений
рішенням
відповідного
органу
місцевого
самоврядування час доби –
тягне за собою накладення штрафу від
чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Торгівля пивом (крім безалкогольного),
алкогольними, слабоалкогольними напоями,
тютюновими
виробами,
електронними
сигаретами, рідинами, що використовуються
в електронних сигаретах, пристроями для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння з рук, з лотків, у приміщеннях або
на територіях, заборонених законом, –
тягне за собою накладення штрафу від
чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі та виручки, одержаної від
продажу предметів торгівлі.
Дії, передбачені частиною першою чи
третьою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом
року
було
піддано
адміністративному стягненню за такі ж
порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу від
восьмисот до однієї тисячі чотирьохсот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян з конфіскацією предметів торгівлі
та виручки, одержаної від продажу
предметів торгівлі”.

назву статті викласти у такій редакції:
“Стаття 156. Порушення правил торгівлі
пивом, алкогольними, слабоалкогольними
напоями,
тютюновими
виробами,
електронними сигаретами та рідинами, що
використовуються в електронних сигаретахˮ;

-6- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Враховано частково

1. Назву статті 156 Кодексу України про
адміністративні правопорушення викласти в
такій редакції: «Стаття 156. Порушення
правил торгівлі пивом, алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, пристроями для

4

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

споживання тютюнових виробів без їх
згоряння або витратними матеріалами до
них.
-7- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)
“Стаття 156. Порушення правил торгівлі
пивом, алкогольними, слабоалкогольними
напоями,
тютюновими
виробами,
електронними сигаретами або пристроями,
що імітують куріння, а також картриджами
(рідинами), що містять або не містять
нікотинˮ;
-8- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Шахов С. В. (р.к. №315)
У розділі І проект: 1) У пункті 1: абзац
третій (щодо нової редакції назви статті 156
Кодексу України про адміністративні
правопорушення) доповнити словами:
«тютюновмісними
виробами
для
електричного нагрівання (ТВЕН) за
допомогою підігрівача з електронним
управлінням,
а
також
такими
підігрівачами»;
9
10

частини другу — четверту викласти у такій
редакції:
“Порушення працівником підприємства
(організації) торгівлі або громадського
харчування правил торгівлі пивом (крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, а саме: торгівля пивом
(крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, в приміщеннях або на
територіях, заборонених законом, або в інших
місцях, визначених рішенням відповідного
органу місцевого самоврядування, як таких,
де
роздрібна
торгівля
пивом
(крім

-9- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано по суті

Враховано по суті

Відхилено

1. В абзаці п’ятому пункту першого
розділу І законопроєкту слова «особами, які
не досягли 18 років» замінити словом
«дітьми».
Обґрунтування: З метою приведення
змісту законопроєкту у відповідність до його
назви та узгодження термінології, що
використовується в законодавстві про
адміністративні
правопорушення
із
положеннями інших законодавчих актів,
пропонується замінити словосполучення
«особа, яка не досягла 18 років» терміном
«дитина». Так, згідно зі ст. 1 Закону України
«Про громадянство України», дитина – це
особа віком до 18 років. Відповідно до ч. 1 ст.
6 Сімейного кодексу України правовий статус
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безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, заборонена, або
торгівля пивом (крім безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними
напоями,
тютюновими
виробами,
електронними сигаретами та рідинами, що
використовуються
в
електронних
сигаретах, через торгові автомати чи
особами, які не досягли 18 років, а також
продаж
пива
(крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних
напоїв,
тютюнових виробів, електронних сигарет і
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, особі, яка не досягла 18 років; або
продаж тютюнових виробів в упаковках, що
містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи
поштучно (крім сигар); або торгівля пивом
(крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними
напоями,
винами
столовими
у
заборонений
рішенням
відповідного
органу
місцевого
самоврядування час доби —

дитини має особа до досягнення нею
повноліття. У статті 1 Закону України «Про
протидію торгівлі людьми» визначено, що
дитина – будь-яка фізична особа віком до
вісімнадцяти років.
2. В абзаці п’ятому пункту першого
розділу І законопроєкту слова «особі, яка не
досягла 18 років» замінити словом «дитині».
Обґрунтування: З метою приведення
змісту законопроєкту у відповідність до його
назви та узгодження термінології, що
використовується в законодавстві про
адміністративні
правопорушення
із
положеннями інших законодавчих актів,
пропонується замінити словосполучення
«особа, яка не досягла 18 років» терміном
«дитина». Так, згідно зі ст. 1 Закону України
«Про громадянство України», дитина – це
особа віком до 18 років. Відповідно до ч. 1 ст.
6 Сімейного кодексу України правовий статус
дитини має особа до досягнення нею
повноліття. У статті 1 Закону України «Про
протидію торгівлі людьми» визначено, що
дитина – будь-яка фізична особа віком до
вісімнадцяти років.
-10- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано по суті

“Порушення працівником підприємства
(організації) торгівлі або громадського
харчування правил торгівлі пивом (крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами або
пристроями, що імітують куріння, а також
картриджами (рідинами), що містять або не
містять нікотин, а саме: торгівля пивом (крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами або
пристроями, що імітують куріння, а також
картриджами (рідинами), що містять або не
містять нікотин, в приміщеннях або на
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територіях, заборонених законом, або в інших
місцях, визначених рішенням відповідного
органу місцевого самоврядування, як таких,
де
роздрібна
торгівля
пивом
(крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами або
пристроями, що імітують куріння, а також
картриджами (рідинами), що містять або не
містять нікотин, заборонена, або торгівля
пивом (крім безалкогольного), алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами або
пристроями, що імітують куріння, а також
картриджами (рідинами), що містять або не
містять нікотин, через торгові автомати чи
особами, які не досягли 18 років, а також
продаж
пива
(крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних
напоїв,
тютюнових виробів, електронних сигарет або
пристроїв, що імітують куріння, а також
картриджів (рідин), що містять або не
містять нікотин, особі, яка не досягла 18
років; або продаж тютюнових виробів в
упаковках, що містять менш як 20 сигарет або
цигарок, чи поштучно (крім сигар); або
торгівля пивом (крім безалкогольного),
алкогольними, слабоалкогольними напоями,
винами столовими у заборонений рішенням
відповідного
органу
місцевого
самоврядування час доби”
-11- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Шахов С. В. (р.к. №315)
У розділі І проекту:
У пункті 1: абзац п’ятий - десятий викласти
в такій редакції:
«Порушення працівником підприємства
(організації) торгівлі або громадського
харчування правил торгівлі пивом (крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано по суті
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, тютюновмісними
виробами для електричного нагрівання
(ТВЕН) за допомогою підігрівача з
електронним управлінням, а також такими
підігрівачами а саме: торгівля пивом (крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, тютюновмісними
виробами для електричного нагрівання
(ТВЕН) за допомогою підігрівача з
електронним управлінням, а також такими
підігрівачами в приміщеннях або на
територіях, заборонених законом, або в інших
місцях, визначених рішенням відповідного
органу місцевого самоврядування, як таких,
де
роздрібна
торгівля
пивом
(крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, тютюновмісними
виробами для електричного нагрівання
(ТВЕН) за допомогою підігрівача з
електронним управлінням, а також такими
підігрівачами заборонена, або торгівля пивом
(крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, тютюновмісними
виробами для електричного нагрівання
(ТВЕН) за допомогою підігрівача з
електронним управлінням, а також такими
підігрівачами через торгові автомати чи
особами, які не досягли 18 років, а також
продаж
пива
(крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних
напоїв,
тютюнових виробів, електронних сигарет і
рідин, що використовуються в електронних
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сигаретах, тютюновмісних виробів для
електричного нагрівання (ТВЕН) за
допомогою підігрівача з електронним
управлінням, а також таких підігрівачів
особі, яка не досягла 18 років; або продаж
тютюнових виробів в упаковках, що містять
менше як 20 сигарет або цигарок, чи
поштучно (крім сигар); або торгівля пивом
(крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними
напоями,
винами
столовими
у
заборонений
рішенням
відповідного
органу
місцевого
самоврядування час доби,
‒ тягне за собою накладення штрафу від
чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Торгівля пивом (крім безалкогольного),
алкогольними, слабоалкогольними напоями,
тютюновими
виробами,
електронними
сигаретами
та
рідинами,
що
використовуються в електронних сигаретах,
тютюновмісними
виробами
для
електричного нагрівання (ТВЕН) за
допомогою підігрівача з електронним
управлінням, а також такими підігрівачами з
рук, ‒ тягне за собою накладення штрафу від
чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі та виручки, одержаної від
продажу предметів торгівлі.
Дії, передбачені частиною першою чи
третьою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом
року
було
піддано
адміністративному стягненню за такі ж
порушення,
‒ тягнуть за собою накладення штрафу від
восьмисот до однієї тисячі чотирьохсот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян з конфіскацією предметів торгівлі»;
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Редакція, прийнята в першому читанні

11

тягне за собою накладення штрафу від
чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Торгівля пивом (крім безалкогольного),
алкогольними, слабоалкогольними напоями,
тютюновими
виробами,
електронними
сигаретами
та
рідинами,
що
використовуються в електронних сигаретах, з
рук, —

12

13

14

15

тягне за собою накладення штрафу від
чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі та виручки, одержаної від
продажу предметів торгівлі.
Дії, передбачені частиною першою чи
третьою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом
року
було
піддано
адміністративному стягненню за такі ж
порушення, —
тягнуть за собою накладення штрафу від
восьмисот до однієї тисячі чотирьохсот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян з конфіскацією предметів торгівлі.”.

Пропозиції та поправки до проекту

-12- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано по суті

Торгівля пивом (крім безалкогольного),
алкогольними, слабоалкогольними напоями,
тютюновими
виробами,
електронними
сигаретами або пристроями, що імітують
куріння, а також картриджами (рідинами),
що містять або не містять нікотин, з рук

-13- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Враховано

Абзац десятий пункту першого розділу І
законопроєкту доповнити словами «та
виручки, одержаної від продажу предметів
торгівлі».
Обґрунтування: У частині четвертій статті
156 Кодексу України про адміністративні
правопорушення
передбачено
відповідальність за дії, передбачені частиною
першою чи третьою цієї статті, вчинені
особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за такі ж
порушення. При цьому санкція ч. 4 ст. 156
КУпАП наразі не передбачає додаткового
стягнення у виді конфіскації виручки,
одержаної від продажу предметів торгівлі,
хоча в частинах першій та третій цієї статті
зазначене стягнення передбачено. Тому
пропонується доповнити санкцію ч. 4 ст. 156
КУпАП
вказівкою
на
застосування
додаткового стягнення у виді конфіскації
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16

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

виручки, одержаної від продажу предметів
торгівлі.
-14- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Частини другу – четверту статті 156
Кодексу України про адміністративні
правопорушення викласти в такій редакції:
«Порушення працівником підприємства
(організації) торгівлі або громадського
харчування правил торгівлі пивом (крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, пристроями для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння або витратними матеріалами до
них, а саме: торгівля пивом (крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, пристроями для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння або витратними матеріалами до
них, в приміщеннях або на територіях,
заборонених законом, або в інших місцях,
визначених рішенням відповідного органу
місцевого самоврядування, як таких, де
роздрібна
торгівля
пивом
(крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних
сигаретах,
електронними
сигаретами
та
рідинами,
що
використовуються в електронних сигаретах,
пристроями для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння або витратними
матеріалами до них заборонена, або торгівля
пивом (крім безалкогольного), алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виробами, електронними сигаретами та
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, пристроями для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння або витратними матеріалами до
них, через торгові автомати чи особами, які не
досягли 18 років, а також продаж пива (крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних
напоїв,
тютюнових
виробів, електронних сигарет і рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
пристроїв для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння або витратних
матеріалів до них, особі, яка не досягла 18
років; або продаж тютюнових виробів в
упаковках, що містять менше як 20 сигарет
або цигарок, чи поштучно (крім сигар); або
торгівля пивом (крім безалкогольного),
алкогольними, слабоалкогольними напоями,
винами столовими у заборонений рішенням
відповідного
органу
місцевого
самоврядування час доби,
‒ тягне за собою накладення штрафу від
чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Торгівля пивом (крім безалкогольного),
алкогольними, слабоалкогольними напоями,
тютюновими
виробами,
електронними
сигаретами
та
рідинами,
що
використовуються в електронних сигаретах,
пристроїв для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння або витратними
матеріалами до них, з рук,
‒ тягне за собою накладення штрафу від
чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі та виручки, одержаної від
продажу предметів торгівлі.
Дії, передбачені частиною першою чи
третьою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом
року
було
піддано
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№

17

18

Редакція, прийнята в першому читанні

2. У Законі України “Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту
етилового,
коньячного
і
плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального” (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., № 46, ст. 345):

Пропозиції та поправки до проекту

адміністративному стягненню за такі ж
порушення,
‒ тягнуть за собою накладення штрафу від
восьмисот до однієї тисячі чотирьохсот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян з конфіскацією предметів торгівлі».
-15- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Пункт 2 Розділу І після слів «тютюнових
виробів» доповнити словами «рідин, що
використовуються в електронних сигаретах»;

Враховано у 465 Закону

-16- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)

Відхилено

Назву Закону викласти у наступній
редакції: “Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, електронних сигарет та
пального”
-17- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Враховано у 465 Закону

Абзац 12 статті 1 Закону України „Про
державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального” викласти в такій редакції:
«тютюнові вироби - сигарети з фільтром
або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а
також люльковий, нюхальний, смоктальний,
жувальний тютюн, махорка та інші вироби з
тютюну чи його замінників або продуктів
його переробки, призначені для куріння,
нюхання, смоктання чи жування, або
споживання в інший спосіб»
-18- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Шахов С. В. (р.к. №315)
1) у пункті 2: підпункт 1 викласти у такій
редакції:
«1) у статті 1:
а) абзац одинадцятий викласти у такій
редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. У Законі України “Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту
етилового,
коньячного
і
плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального” (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними
змінами):

Враховано по суті

Враховано частково
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«тютюнові вироби - сигарети з фільтром
або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а
також люльковий, нюхальний, смоктальний,
жувальний тютюн, махорка та інші вироби з
тютюну чи його замінників для куріння,
нюхання,
смоктання,
жування
чи
нагрівання»;
б) абзац шістдесят шостий статті 1
викласти в такій редакції:
«Терміни “пальнеˮ, “електронна сигаретаˮ
та “рідини, що використовуються в
електронних сигаретахˮ вживаються в цьому
Законі у значеннях, наведених у Податковому
кодексі України»;
в) доповнити статтю абзацами такого
змісту:
«тютюновмісні
вироби
для
електричного нагрівання (ТВЕН) за
допомогою підігрівача з електронним
управлінням – вироби із вмістом
промислово обробленого тютюну, які не
призначені
для
куріння,
нюхання,
смоктання
чи
жування
та
використовуються
для
генерування
аерозолю шляхом нагрівання тютюну
електричним підігрівачем з електронним
управлінням до температури, за якої не
відбувається процесу горіння (згоряння)
виробу та виділення тютюнового диму;
бездимні тютюнові вироби - тютюнові
вироби, споживання яких не передбачає
процесу горіння (згоряння) та виділення
тютюнового диму; т
тютюнові вироби для куріння - означає
тютюнові вироби, інший ніж бездимний
тютюновий виріб, в тому числі сигарети з
фільтром або без фільтру, цигарки, сигари,
сигарили, а також люльковий тютюн,
тютюн для самокруток та інші виробу з
тютюну, що споживаються шляхом
згорання та виділення тютюнового диму»;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

19

-19- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)

Відхилено

Враховано у 465 Закону

20

У
Преамбулі
Закону
після
слів
"тютюновими виробами" доповнити словами
"електронними сигаретами" та після слів
"тютюнових виробів" доповнити словами
"електронних сигарет"
-20- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

1) абзац шістдесят шостий статті 1
викласти в такій редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Підпункт 1 пункту 2 Розділу І викласти у
такій редакції:
«1) У статті 1:
у абзаці дванадцятому слова «та інші
вироби з тютюну чи його замінників для
куріння, нюхання, смоктання чи жування»
замінити словами та знаками
«вироби, які містять тютюн (у тому
числі
тютюновмісні
вироби
для
електричного нагрівання за допомогою
підігрівача з електронним управлінням) та
інші вироби з тютюну чи його замінників
для куріння, нюхання, смоктання чи
жування, вдихання чи вживання іншим
способом»;
після абзацу дванадцятого доповнити
абзацом такого змісту:
«тютюновмісні
вироби
для
електричного нагрівання (ТВЕН) за
допомогою підігрівача з електронним
управлінням – вироби із вмістом
промислово обробленого тютюну, які не
призначені
для
куріння,
нюхання,
смоктання
чи
жування
та
використовуються
для
генерування
аерозолю шляхом нагрівання тютюну
електричним підігрівачем з електронним
управлінням до температури, за якої не
відбувається процесу горіння (згорання)
виробу та виділення тютюнового диму»;
абзац шістдесят шостий викласти в такій
редакції: “Терміни “пальнеˮ, “електронна
сигаретаˮ та “рідини, що використовуються в
електронних сигаретахˮ вживаються в цьому
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Законі у значеннях, наведених у Податковому
кодексі Україниˮ;
21

22

“Терміни “пальнеˮ, “електронна сигаретаˮ
та “рідини, що використовуються в
електронних сигаретахˮ вживаються в цьому
Законі у значеннях, наведених у Податковому
кодексі України.ˮ;
-21- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)

Відхилено

IV1

Назву розділу
викласти у наступній
редакції: «Основи державної політики щодо
споживання алкогольних напоїв, тютюнових
виробів та електронних сигарет».
-22- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Враховано частково

Статтю 1 Закону України „Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту
етилового,
коньячного
і
плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального”;
доповнити абзацами 67 та 68 такого
змісту:
«Пристрої для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння - пристрої, що
призначені для вдихання аерозолів (пари),
які утворюються внаслідок нагрівання
продуктів, що містять у своєму складі
тютюн (продукти його переробки), без їх
згоряння.
Витратні матеріали до пристроїв,
призначених для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння – замінні матеріали,
що містять у своєму складі тютюн або
продукти його переробки, призначені для
отримання аерозолю (пари) внаслідок їх
нагрівання»
-23- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31)

Враховано

Підпункт 1 пункту 2 розділу І
законопроекту викласти в наступні й редакції:
«1) у статті 1:

1) у статті 1:
в абзаці одинадцятому слова “чи
жування” замінити словами “жування чи
нагрівання”;
після абзацу шістдесят п’ятого доповнити
двома новими абзацами такого змісту:
«тютюновмісні
вироби
для
електричного нагрівання (ТВЕН) за
допомогою підігрівача з електронним
управлінням – вироби із вмістом
промислово обробленого тютюну, не
призначені
для
куріння,
нюхання,
смоктання
чи
жування,
які
використовуються
для
генерування
аерозолю шляхом нагрівання тютюну
електричним підігрівачем з електронним
управлінням до температури, за якої не
відбувається процесу горіння (згоряння)
виробу та виділення тютюнового диму;
пристрої для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння – пристрої,
призначені для вдихання аерозолів (пари),
які утворюються внаслідок нагрівання
продуктів, що містять у своєму складі
тютюн (продукти його переробки), без їх
згоряння».
У зв’язку з цим абзаци шістдесят шостий і
шістдесят сьомий вважати відповідно
абзацами шістдесят восьмим і шістдесят
дев’ятим;
абзац шістдесят восьмий викласти в такій
редакції:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

в абзаці одинадцятому слова “чи
жування” замінити словами “жування чи
нагрівання”;
абзац шістдесят шостий статті 1 викласти в
такій редакції:
“Терміни “пальнеˮ, “електронна сигаретаˮ
та “рідини, що використовуються в
електронних сигаретахˮ вживаються в цьому
Законі у значеннях, наведених у Податковому
кодексі Україниˮ;»
-24- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“Терміни “пальнеˮ, “електронна сигаретаˮ,
“рідини, що використовуються в електронних
сигаретахˮ вживаються в цьому Законі у
значеннях, наведених у Податковому кодексі
Україниˮ;
абзац шістдесят дев’ятий виключити;

Відхилено

пункт 2 Розділу І після підпункту 1
доповнити підпунктом такого змісту:
«2) статтю 11 після частини третьої
доповнити частиною такого змісту:
«4. На кожну одиничну пачку та будь-яке
зовнішнє
упакування
тютюновмісних
виробів для електричного нагрівання за
допомогою підігрівача з електронним
управлінням повинно бути нанесене таке
медичне попередження:
«Цей тютюновий виріб шкодить вашому
здоров’ю та викликає залежність».
Медичне попередження має бути чітким,
надрукованим чорним жирним шрифтом на
білому фоні рядковими літерами. Таке
попередження необхідно розташовувати в
центрі поверхні, відведеної для нього, а на
кубоподібних
одиничних
пачках
та
зовнішньому
упакуванні
повинно
розміщуватись паралельно бічному краю
упаковки. Текст медичного попередження
повинен бути паралельним основному тексту
на
поверхні,
відведеної
для
цього
попередження. Медичне попередження на
одиничних пачках та зовнішньому упакуванні
тютюнових виробів для електричного
нагрівання за допомогою підігрівача з
електронним управлінням повинно бути
оточене чорною рамкою шириною не менше 3
мм і не більше 4 мм. Ця рамка повинна бути
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№

23

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

2) статтю 152 викласти в такій редакції:

ззовні поверхні, відведеної для попередження.
Попередження повинно бути розташованим
на двох найбільших поверхнях одиничної
пачки та будь-якому зовнішньому упакуванні
і охоплювати 30% поверхонь одиничної пачки
та будь-якого зовнішнього упакування». У
зв’язку з цим частини четверту вважати
частиною п’ятою»;
-25- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) статтю 152 викласти в такій редакції:

1. Підпункт 2 пункту 2 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до статті
15-2 Закону України «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту
етилового,
коньячного
і
плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального»)
після абзацу дванадцятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
«10) у місцях проведення спортивних
змагань за участю дітей.».
Обґрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
поширити заборону споживання пива (крім
безалкогольного),
алкогольних
та
слабоалкогольних напоїв, вин столових на
місця проведення спортивних змагань за
участю дітей.
З незрозумілих причин законопроект
передбачає заборону продажу цих категорій
продукції під час дитячих спортивних
змагань, проте не забороняє споживання.
Це призводитиме до популяризації
вживання шкідливих для дитячого організму
речовин.
24

“Стаття
152.
Обмеження
щодо
споживання пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин
столових, тютюнових виробів та електронних
сигарет

“Стаття 152. Обмеження щодо споживання
пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових,
тютюнових
виробів,
використання
електронних
сигарет,
пристроїв
для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння

18

№

Редакція, прийнята в першому читанні

25

Забороняється споживання пива (крім
безалкогольного),
алкогольних
та
слабоалкогольних напоїв, вин столових:
1) у закладах охорони здоров’я, крім
споживання столових вин на території
санаторіїв у спеціально відведених місцях;
2) у закладах освіти;

Забороняється споживання пива (крім
безалкогольного),
алкогольних
та
слабоалкогольних напоїв, вин столових:
1) у закладах охорони здоров’я (крім
споживання вин столових на території
санаторіїв у спеціально відведених місцях);
2) у закладах освіти;

3) у громадському транспорті (включаючи
транспорт міжнародного сполучення), на
зупинках транспорту, у підземних переходах;
4) у закладах культури;

3) у громадському транспорті (включаючи
транспорт міжнародного сполучення), на
зупинках транспорту, у підземних переходах;
4) у закладах культури;

5) у закритих спортивних спорудах (крім
пива у пластиковій тарі);
6) у ліфтах і таксофонах;

5) у закритих спортивних спорудах (крім
пива у пластиковій тарі);
6) у ліфтах і таксофонах;

26
27
28
29
30
31

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

32

7) на дитячих майданчиках;

7) на дитячих майданчиках;

33

8) на спортивних майданчиках;

8) на спортивних майданчиках;

34

9) у приміщеннях органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, інших
державних установ.

35

Обмеження щодо споживання тютюнових
виробів
та
електронних
сигарет
і
відповідальність
за
їх
порушення
встановлюються Законом України “Про
заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого
впливу на здоров’я населення” та Кодексом
України
про
адміністративні
правопорушення.

-26- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
В абзаці тринадцятому підпункту другого
пункту другого розділу І законопроєкту слово
«споживання» замінити словом «вживання».
Обґрунтування: Пропонується узгодити
термінологію проєкту Закону із положеннями
Закону України «Про заходи щодо
попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на
здоров’я населення». Слід звернути увагу на
те, що мовна конструкція «споживання
тютюнових виробів та електронних сигарет» є
некоректною, адже ці об’єкти не є
споживними.
-27- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Шахов С. В. (р.к. №315)
абзац 13 підпункту 2 (щодо внесення змін
до статті 15-2 Закону України про «Про

Відхилено

9) у приміщеннях органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, інших
державних установ;
10) у місцях проведення спортивних
змагань за участю дітей.
Обмеження щодо споживання тютюнових
виробів, використання електронних сигарет
та пристроїв для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння і відповідальність за
їх порушення встановлюються Законом
України “Про заходи щодо попередження та
зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров’я населення” та
Кодексом України про адміністративні
правопорушення.

Враховано по суті
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№

36

37

Редакція, прийнята в першому читанні

На час проведення масових заходів
сільські, селищні та міські ради в межах
відповідної
адміністративної
території
можуть
заборонити
або
обмежити
споживання пива (крім пива у пластиковій
тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв,
вин столових та куріння тютюнових виробів
та вживання електронних сигарет.”;

Пропозиції та поправки до проекту

державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального»)
після слів «Обмеження щодо споживання
тютюнових виробів» доповнити словами «для
куріння, бездимних тютюнових виробів»;
-28- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Висновки, обґрунтування

Враховано

в абзаці чотирнадцятому пункту 2) частини
другої розділу І законопроєкту слово
«вживання» замінити словом «споживання»

-29- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

На час проведення масових заходів
сільські, селищні та міські ради в межах
відповідної
адміністративної
території
можуть
заборонити
або
обмежити
споживання пива (крім пива у пластиковій
тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв,
вин столових, куріння тютюнових виробів та
використання
електронних
сигарет,
пристроїв для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння”;

Враховано

Статтю 15-2 Закону України „Про
державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального” викласти в такій редакції:
«Стаття
15-2.
Обмеження
щодо
споживання пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин
столових, тютюнових виробів та електронних
сигарет, використання пристроїв для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння»
Забороняється споживання пива (крім
безалкогольного),
алкогольних
та
слабоалкогольних напоїв, вин столових:
1) у закладах охорони здоров’я, крім
споживання столових вин на території
санаторіїв у спеціально відведених місцях;
2) у закладах освіти;
3) у громадському транспорті (включаючи
транспорт міжнародного сполучення), на
зупинках транспорту, у підземних переходах;
4) у закладах культури;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5) у закритих спортивних спорудах (крім
пива у пластиковій тарі);
6) у ліфтах і таксофонах;
7) на дитячих майданчиках;
8) на спортивних майданчиках;
9) у приміщеннях органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, інших
державних установ.
Обмеження щодо споживання тютюнових
виробів та електронних сигарет, а також
використання пристроїв для споживання
тютюнових виробів без їх згоряння і
відповідальність
за
їх
порушення
встановлюються Законом України „Про
заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого
впливу на здоров’я населення” та Кодексом
України
про
адміністративні
правопорушення.
На час проведення масових заходів
сільські, селищні та міські ради в межах
відповідної
адміністративної
території
можуть
заборонити
або
обмежити
споживання пива (крім пива у пластиковій
тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв,
вин столових та куріння тютюнових виробів
та
вживання
електронних
сигарет,
використання пристроїв для споживання
тютюнових виробів без їх згорання.»
38

3) у статті 153:

3) у статті 153:

39

назву статті викласти у такій редакції:

назву викласти в такій редакції:

40

153.

“Стаття
Обмеження щодо продажу
пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових,
тютюнових виробів, електронних сигарет і
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах”;

-30- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)
У статті 15-3 Закону України „Про
державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального” назву статті викласти у такій
редакції:
«Стаття 15-3. Обмеження щодо продажу
пива (крім безалкогольного), алкогольних,

Враховано

“Стаття 153. Обмеження щодо продажу
пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових,
тютюнових виробів, електронних сигарет,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, пристроїв для споживання
тютюнових виробів без їх згоряння”;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

слабоалкогольних напоїв, вин столових,
тютюнових виробів, електронних сигарет і
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, пристроїв для споживання
тютюнових виробів без їх згоряння»
41
42

43

44

частини першу — п’яту викласти в такій
редакції:
“Забороняється продаж пива (крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових,
тютюнових виробів, електронних сигарет і
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах:
1) особами, які не досягли 18 років;

-31- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

2) особам, які не досягли 18 років;

Абзац шостий підпункту третього пункту
другого розділу І законопроєкту викласти у
такій редакції:
«1). Дітьми».
Обґрунтування: З метою приведення
змісту законопроєкту у відповідність до його
назви та узгодження термінології, що
використовується в законодавстві про
адміністративні
правопорушення
із
положеннями інших законодавчих актів,
пропонується замінити словосполучення
«особа, яка не досягла 18 років» терміном
«дитина». Так, згідно зі ст. 1 Закону України
«Про громадянство України», дитина – це
особа віком до 18 років. Відповідно до ч. 1 ст.
6 Сімейного кодексу України правовий статус
дитини має особа до досягнення нею
повноліття. У статті 1 Закону України «Про
протидію торгівлі людьми» визначено, що
дитина – будь-яка фізична особа віком до
вісімнадцяти років.
-32- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

частини першу – п’яту викласти в такій
редакції:
“Забороняється продаж пива (крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових,
тютюнових виробів, електронних сигарет,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, пристроїв для споживання
тютюнових виробів без їх згоряння:
1) особами, які не досягли 18-річного віку;

2) особам, які не досягли 18-річного віку;

Абзац сьомий підпункту третього пункту
другого розділу І законопроєкту викласти у
такій редакції:
«2). Дітям;».
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Обґрунтування: З метою приведення
змісту законопроєкту у відповідність до його
назви та узгодження термінології, що
використовується в законодавстві про
адміністративні
правопорушення
із
положеннями інших законодавчих актів,
пропонується замінити словосполучення
«особа, яка не досягла 18 років» терміном
«дитина». Так, згідно зі ст. 1 Закону України
«Про громадянство України», дитина – це
особа віком до 18 років. Відповідно до ч. 1 ст.
6 Сімейного кодексу України правовий статус
дитини має особа до досягнення нею
повноліття. У статті 1 Закону України «Про
протидію торгівлі людьми» визначено, що
дитина – будь-яка фізична особа віком до
вісімнадцяти років.
45

46

47

48

3) у приміщеннях та на території закладів
освіти, закладів охорони здоров’я, крім
ресторанів, розташованих на території
санаторіїв;
4) у приміщеннях спеціалізованих
торговельних організацій, що здійснюють
торгівлю товарами дитячого асортименту або
спортивними товарами, а також у відповідних
відділах
(секціях)
універсальних
торговельних організацій;
5) у закритих спортивних спорудах (крім
пива у пластиковій тарі);
6) під час спортивних змагань за участю
дітей;

-33- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Слова "крім пива у пластиковій тарі" вилучити.
-34- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)

Враховано

6) у місцях проведення спортивних
змагань за участю дітей;
-35- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано

3) у приміщеннях та на території закладів
освіти, закладів охорони здоров’я (крім
ресторанів, розташованих на території
санаторіїв);
4) у приміщеннях спеціалізованих
торговельних організацій, що здійснюють
торгівлю товарами дитячого асортименту або
спортивними товарами, а також у відповідних
відділах
(секціях)
універсальних
торговельних організацій;
5) у закритих спортивних спорудах (крім
пива у пластиковій тарі);
6) у місцях проведення спортивних
змагань за участю дітей;

Абзац одинадцятий підпункту 3 пункту 2
Розділу І законопроекту (щодо внесення змін
до статті 15-3 Закону України «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту
етилового,
коньячного
і
плодового,
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального») викласти у такій редакції:
«6) у місцях проведення спортивних
змагань за участю дітей».
Обґрунтування:
Дана поправка пропонує уточнити, що
забороняється
продаж
пива
(крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових,
тютюнових виробів, електронних сигарет і
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, в місцях проведення спортивних
змагань за участю дітей.
Пропонована законопроектом редакція,
прийнята в першому читанні, передбачає
можливість такого її трактування, за якого
заборонявся би продаж вказаних категорій
продукції під час проведення дитячих
спортивних занять по всій країні, а не лише в
місці їхнього проведення.
-36- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Враховано по суті

абзац одинадцятий пункту 3 частини
другої розділу І законопроєкту викласти в
такій редакції:
«6) на території проведення спортивних
змагань за участю дітей»
-37- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Вилучити
49
50

51
52
53

7) з торгових автоматів;
8) на полицях самообслуговування (крім
тютюнових виробів у блоках та алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових,
пива);
9) поштучно (для тютюнових виробів, крім
сигар);
10) у споживчих упаковках, що містять
менш як 20 сигарет;
11) з рук;

7) з торгових автоматів;
8) на полицях самообслуговування (крім
тютюнових виробів у блоках та алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових,
пива);
9) поштучно (для тютюнових виробів, крім
сигар);
10) у споживчих упаковках, що містять
менш як 20 сигарет;
11) з рук;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

54

12) у невизначених для цього місцях
торгівлі.
Забороняється продаж товарів дитячого
асортименту, що імітують тютюнові вироби
або електронні сигарети.

55

56

На час проведення масових заходів
сільські, селищні та міські ради в межах
відповідної
адміністративної
території
можуть заборонити або обмежити продаж
пива (крім пива у пластиковій тарі),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин
столових, куріння тютюнових виробів,
вживання електронних сигарет.

57

Якщо
у
продавця
пива
(крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових,
тютюнових виробів, електронних сигарет або
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, виникли сумніви щодо досягнення
покупцем,
який
купує
пиво
(крім
безалкогольного),
алкогольні,
слабоалкогольні
напої,
вина
столові,
тютюнові вироби, електронні сигарети або
рідини, що використовуються в електронних
сигаретах, 18-річного віку, продавець
повинен звернутись з вимогою пред’явити
паспорт громадянина України або інший
документ, який підтверджує вік такого
покупця.

58

У разі відмови покупця надати такий
документ
продаж
пива
(крім
безалкогольного),
алкогольних,

Пропозиції та поправки до проекту

-38- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)
Якщо
у
продавця
пива
(крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових,
тютюнових виробів, електронних сигарет або
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, виникли сумніви щодо досягнення
покупцем,
який
купує
пиво
(крім
безалкогольного),
алкогольні,
слабоалкогольні
напої,
вина
столові,
тютюнові вироби, електронні сигарети або
рідини, що використовуються в електронних
сигаретах, 18-річного віку, продавець має
право вимагати від покупця документ, що
посвідчує особу (в тому числі документ, що
посвідчує особу іноземця або особу без
громадянства Україні), який підтверджує
вік такого покупця. Перелік документів,
що посвідчують особу і дозволяють
встановити вік покупця, затверджується
Кабінетом Міністрів України.

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12) у невизначених для цього місцях
торгівлі.
Забороняється продаж товарів дитячого
асортименту, що імітують тютюнові вироби
або електронні сигарети, пристрої для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння.
На час проведення масових заходів
сільські, селищні та міські ради в межах
відповідної
адміністративної
території
можуть заборонити або обмежити продаж
пива (крім пива у пластиковій тарі),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин
столових, куріння тютюнових виробів,
використання
електронних
сигарет,
пристроїв для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння.
Якщо
у
продавця
пива
(крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових,
тютюнових виробів, електронних сигарет,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, пристроїв для споживання
тютюнових виробів без їх згоряння виникли
сумніви щодо досягнення 18-річного віку
покупцем,
який
купує
пиво
(крім
безалкогольного),
алкогольні,
слабоалкогольні
напої,
вина
столові,
тютюнові вироби, електронні сигарети,
рідини, що використовуються в електронних
сигаретах, пристрої для споживання
тютюнових виробів без їх згоряння,
продавець повинен звернутися до такого
покупця з вимогою пред’явити паспорт
громадянина України або інший документ, що
підтверджує його вік.

У разі відмови покупця надати такий
документ
продаж
пива
(крім
безалкогольного),
алкогольних,

25
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слабоалкогольних напоїв, вин столових,
тютюнових виробів, електронних сигарет або
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, такій особі забороняється.”.
59

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

слабоалкогольних напоїв, вин столових,
тютюнових виробів, електронних сигарет,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, пристроїв для споживання
тютюнових виробів без їх згоряння такій
особі забороняється”.
-39- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Враховано частково

Частини першу – п’яту статті 153 Закону
України „Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів та пального” викласти в
такій редакції:
«Забороняється продаж пива (крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових,
тютюнових виробів, електронних сигарет і
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, пристроїв для споживання
тютюнових виробів без їх згоряння та
витратних матеріалів до них:
1) особами, які не досягли 18 років;
2) особам, які не досягли 18 років;
3) у приміщеннях та на території
навчальних закладів, закладів охорони
здоров'я, крім ресторанів, розташованих на
території санаторіїв;
4) у приміщеннях спеціалізованих
торговельних організацій, що здійснюють
торгівлю товарами дитячого асортименту або
спортивними товарами, а також у відповідних
відділах
(секціях)
універсальних
торговельних організацій;
5) у закритих спортивних спорудах (крім
пива у пластиковій тарі);
6) під час спортивних змагань за участю
дітей;
7) з торгових автоматів;
8) на полицях самообслуговування (крім
тютюнових виробів у блоках та алкогольних,
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

слабоалкогольних напоїв, вин столових,
пива);
9) поштучно (для тютюнових виробів, крім
сигар);
10) у споживчих упаковках, що містять
менше як 20 сигарет (обмеження не
застосовується до електронних сигарет та
пристроїв для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння);
11) з рук;
12) у невизначених для цього місцях
торгівлі.
Забороняється продаж товарів дитячого
асортименту, що імітують тютюнові вироби
або електронні сигарети, пристрої для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння.
На час проведення масових заходів
сільські, селищні та міські ради в межах
відповідної
адміністративної
території
можуть заборонити або обмежити продаж
пива (крім пива у пластиковій тарі),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин
столових, куріння тютюнових виробів,
вживання
електронних
сигарет
та
використання пристроїв для споживання
тютюнових виробів без їх згоряння.
Якщо
у
продавця
пива
(крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових,
тютюнових виробів, електронних сигарет або
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, пристроїв для споживання
тютюнових виробів без їх згоряння або
витратних матеріалів до них виникли
сумніви щодо досягнення покупцем, який
купує
пиво
(крім
безалкогольного),
алкогольні, слабоалкогольні напої, вина
столові, тютюнові вироби, електронні
сигарети або рідини, що використовуються в
електронних сигаретах, пристрій для
споживання тютюнових виробів без їх
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остаточній редакції

згоряння або витратні матеріали до нього
18-річного
віку,
продавець
повинен
звернутись з вимогою пред’явити паспорт
громадянина України або інший документ,
який підтверджує вік такого покупця. У разі
відмови покупця надати такий документ
продаж
пива
(крім
безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин
столових, тютюнових виробів, електронних
сигарет або рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, пристроїв для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння або витратних матеріалів до них
такій особі забороняється»
60

3. У Законі України “Про заходи щодо
попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на
здоров’я населення” (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565):

3. У Законі України “Про заходи щодо
попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на
здоров’я населення” (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565 із
наступними змінами):

61

-40- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Враховано по суті

62

Абзац 13 статті 1 Закону України „Про
заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого
впливу на здоров’я населення» викласти в
такій редакції:
«тютюнові вироби - сигарети з фільтром
або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а
також люльковий, нюхальний, смоктальний,
жувальний тютюн, махорка та інші вироби з
тютюну чи його замінників або продуктів
його переробки, призначені для куріння,
нюхання, смоктання чи жування, або
споживання в інший спосіб»
-41- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

Враховано по суті

1) статтю 1 доповнити абзацом такого
змісту:

підпункт 1 пункту 3 Розділу І викласти у
такій редакції:
«1) У статті 1:
в абзаці тринадцятому слова «та інші
вироби з тютюну чи його замінників для
куріння, нюхання, смоктання чи жування»
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замінити словами та знаками
«вироби, які містять тютюн (у тому
числі
тютюновмісні
вироби
для
електричного нагрівання за допомогою
підігрівача з електронним управлінням) та
інші вироби з тютюну чи його замінників
для куріння, нюхання, смоктання чи
жування, вдихання чи вживання іншим
способом»;
після абзацу тринадцятого доповнити
статтю абзацом такого змісту:
«тютюновмісні
вироби
для
електричного нагрівання (ТВЕН) за
допомогою підігрівача з електронним
управлінням – вироби із вмістом
промислово обробленого тютюну, які не
призначені
для
куріння,
нюхання,
смоктання
чи
жування
та
використовуються
для
генерування
аерозолю шляхом нагрівання тютюну
електричним підігрівачем з електронним
управлінням до температури, за якої не
відбувається процесу горіння (згорання)
виробу та виділення тютюнового диму»;
доповнити статтю абзацом такого змісту:
«Терміни “електронна сигаретаˮ та
“рідини, що використовуються в електронних
сигаретахˮ вживаються в цьому Законі у
значеннях, наведених у Податковому кодексі
України»»;
63

64

“Терміни “електронна сигаретаˮ та
“рідини, що використовуються в електронних
сигаретахˮ вживаються в цьому Законі у
значеннях, наведених у Податковому кодексі
України.”;
-42- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)
Статтю 1 Закону України „Про заходи
щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на
здоров’я населення» доповнити абзацами
такого змісту:

Враховано частково

1) у статті 1:
після абзацу дев’ятого доповнити новим
абзацом такого змісту:
«пристрої для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння – пристрої,
призначені для вдихання аерозолів (пари),
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«Терміни „електронна сигаретаˮ та
„рідини, що використовуються в електронних
сигаретахˮ вживаються в цьому Законі у
значеннях, наведених у Податковому кодексі
України.
Пристрої для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння - пристрої, що
призначені для вдихання аерозолів (пари),
які утворюються внаслідок нагрівання
продуктів, що містять у своєму складі
тютюн (продукти його переробки), без їх
згоряння.
Витратні матеріали до пристроїв,
призначених для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння – замінні матеріали,
що містять у своєму складі тютюн або
продукти його переробки, призначені для
отримання аерозолю (пари) внаслідок їх
нагрівання»
-43- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31)
Підпункт 1 пункту 3 розділу І
законопроекту викласти в наступні й редакції:
«1) у статті 1:
в абзаці тринадцятому слова “чи
жування” замінити словами “жування чи
нагрівання”;
абзац шістдесят шостий статті 1 викласти в
такій
редакції:
“Терміни
“пальнеˮ,
“електронна сигаретаˮ та “рідини, що
використовуються в електронних сигаретахˮ
вживаються в цьому Законі у значеннях,
наведених у Податковому кодексі Україниˮ;
-44- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Шахов С. В. (р.к. №315)
1) у пункті 3 проекту (щодо внесення змін
до Закону України ««Про заходи щодо
попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на
здоров’я населення»):
підпункт 1 викласти у такій редакції:
«1) у статті 1:

Висновки, обґрунтування

Враховано по суті

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

що утворюються внаслідок нагрівання
продуктів, що містять у своєму складі
тютюн (продукти його переробки), без їх
згоряння».
У зв’язку з цим абзаци десятий –
сімнадцятий вважати відповідно абзацами
одинадцятим – вісімнадцятим;
абзац чотирнадцятий виключити;
доповнити абзацами дев’ятнадцятим і
двадцятим такого змісту:
«Термін «тютюнові вироби» вживається
в цьому Законі у значенні, наведеному в
Законі
України
«Про
державне
регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального».
Терміни “електронна сигаретаˮ, “рідини,
що
використовуються
в
електронних
сигаретахˮ вживаються в цьому Законі у
значеннях, наведених у Податковому кодексі
Україниˮ;

Враховано частково
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а) абзац тринадцятий викласти у такій
редакції:
«тютюнові вироби – в значенні,
наведеному у Законі України «Про
державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального»;
б) доповнити статтю абзацами такого
змісту:
«Терміни «електронна сигарета» та
«рідини, що використовуються в електронних
сигаретах» вживаються в цьому Законі у
значеннях, наведених у Податковому кодексі
України.
Терміни «бездимні тютюнові вироби»,
«тютюнові
вироби
для
куріння»
вживаються в цьому Закону в значенні,
встановленому Законом України «Про
державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального»
-45- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

65

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

після підпункту 1 пункту 3 Розділу І
доповнити підпунктом такого змісту:
«2) доповнити статтю 12 абзацом такого
змісту:
«Маркування одиничних упаковок та
зовнішнього упакування тютюновмісних
виробів для електричного нагрівання за
допомогою підігрівача з електронним
управлінням наноситься відповідно до вимог,
встановлених
Законом
України
«Про
державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального».
66

2) у статті 13:

2) назву і частину першу статті 13 викласти
в такій редакції:
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67
68

69

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

назву статті викласти у такій редакції:
“Стаття 13. Обмеження щодо реалізації
(продажу) та вживання тютюнових виробів,
електронних
сигарет
і
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах”;

частину першу викласти у такій редакції:

-46- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Враховано частково

Назву статті 13 Закону України „Про
заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого
впливу на здоров’я населення» викласти в
такій редакції:
«Стаття 13. Обмеження щодо реалізації
(продажу) та вживання тютюнових виробів,
електронних
сигарет
і
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
пристроїв для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння та витратних
матеріалів до них»
-47- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Враховано частково

“Стаття 13. Обмеження щодо реалізації
(продажу) та вживання тютюнових виробів,
електронних
сигарет,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
пристроїв для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння

Частину першу та другу статті 13 Закону
України „Про заходи щодо попередження та
зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров’я населення»
викласти в такій редакції:
«Реалізація (продаж) тютюнових виробів,
предметів, пов’язаних з їх вживанням,
електронних
сигарет
і
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
пристроїв для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння та витратних
матеріалів до них особам, які не досягли 18
років, а також реалізація (продаж) тютюнових
виробів в упаковках, що містять менше ніж 20
сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар)
забороняються.
Законом можуть встановлюватися й інші
обмеження щодо реалізації (продажу)
тютюнових виробів.
Забороняється
куріння
тютюнових
виробів, а також електронних сигарет і
кальянів, використання пристроїв для
споживання тютюнових виробів без їх
нагрівання:
1) у ліфтах і таксофонах;
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Редакція, прийнята в першому читанні

“Реалізація (продаж) тютюнових виробів,
електронних
сигарет
і
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
предметів, пов’язаних з їх вживанням, особам,
які не досягли 18 років, а також реалізація
(продаж) тютюнових виробів в упаковках, що
містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи
поштучно (крім сигар) забороняється.
Законом можуть встановлюватися інші
обмеження щодо реалізації (продажу)
тютюнових виробів.”.

Пропозиції та поправки до проекту

2) у приміщеннях та на території закладів
охорони здоров’я;
3) у приміщеннях та на території
навчальних закладів;
4) на дитячих майданчиках;
5) у приміщеннях та на території
спортивних
і
фізкультурно-оздоровчих
споруд та закладів фізичної культури і спорту;
6) у під’їздах житлових будинків;
7) у підземних переходах;
8) у транспорті загального користування,
що використовується для перевезення
пасажирів;
9) у приміщеннях закладів ресторанного
господарства;
10) у приміщеннях об’єктів культурного
призначення;
11) у приміщеннях органів державної
влади та органів місцевого самоврядування,
інших державних установ;
12) на стаціонарно обладнаних зупинках
маршрутних транспортних засобів.
Забороняється,
крім
спеціально
відведених для цього місць, куріння
тютюнових виробів:
1) у приміщеннях підприємств, установ та
організацій усіх форм власності;
2) у приміщеннях готелів та аналогічних
засобів розміщення громадян;
3) у приміщеннях гуртожитків;
4) в аеропортах та на вокзалах».
-48- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Законом можуть встановлюватися інші
обмеження щодо реалізації (продажу)
тютюнових виробів, а також вживання
електронних сигарет і кальянів.

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“Реалізація (продаж) тютюнових виробів,
електронних
сигарет,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
пристроїв для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння особам, які не досягли
18-річного віку, а також реалізація (продаж)
тютюнових виробів в упаковках, що містять
менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно
(крім сигар) забороняється. Законом можуть
встановлюватися інші обмеження щодо
реалізації (продажу) тютюнових виробів,
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

електронних
сигарет,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
пристроїв для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння”.
71

-49- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Шахов С. В. (р.к. №315)
підпункт 2 (щодо внесення змін до статті
13) доповнити абзацами такого змісту:
«абзац перший частини другої викласти у
такій редакції:
«Забороняється куріння тютюнових
виробів, вживання тютюнових виробів для
куріння»;
доповнити статтю новою останньою
частиною такого змісту:
«Вживання
електронних
сигарет
і
бездимних
тютюнових
виробів
збороняється:
1) у ліфтах і таксофонах;
2) у приміщеннях та на території закладів
охорони здоров’я;
3) у приміщеннях та на території
навчальних закладів;
4) на дитячих майданчиках;
5) у приміщеннях та на території
спортивних
і
фізкультурно-оздоровчих
споруд та закладів фізичної культури і спорту;
6) у підземних переходах;
7) у транспорті загального користування,
що використовується для перевезення
пасажирів;
8) у приміщеннях закладів ресторанного
господарства, крім спеціально відведених (за
рішенням закладів) для цього місць в таких
закладах, площа яких не може перевищувати
50 відсотків загальної площі закладу;
9) у приміщеннях об’єктів культурного
призначення;
10) у приміщеннях органів державної
влади та органів місцевого самоврядування,
інших державних установ».

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

II. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2021 року.

74

2. Кабінету Міністрів України протягом
трьох місяців із дня набрання чинності цим
Законом:

75

привести власні нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

II. Прикінцеві положення
-50- Народні депутати України – члени
Комітету з питань фінансів, податкової та
митної політики Гетманцев Д.О. (р.к.
№245) та інші
1. Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві
положення»
законопроекту
доповнити
словами та цифрами такого змісту:
«крім абзацу другого підпункту 1 пункту 2
розділу І цього Закону, який набирає чинності
через 18 місяців з дня набрання чинності цим
Законом».
-51- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Шахов С. В. (р.к. №315)
1. У розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
пункт 1 доповнити словами:
«крім підпункту 1 «а» пункту 1 пункту 2 цього
Закону, який вступає в дію через 24 місяців з
дня набрання чинності цим Законом»;

Враховано

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2021 року, крім абзацу другого підпункту 1
пункту 2 розділу І цього Закону, який
набирає чинності через 18 місяців з дня
набрання чинності цим Законом.

Враховано по суті

2. Кабінету Міністрів України протягом
трьох місяців із дня набрання чинності цим
Законом:
внести на розгляд Верховної Ради
України проект Закону України щодо
приведення законодавства України у
відповідність із положеннями Директиви
Європейського
парламенту
і
Ради
2014/40/ЄС від 3 квітня 2014 року про
наближення
законів,
підзаконних
нормативно-правових
актів
та
адміністративних положень держав-членів
щодо виробництва, представлення та
продажу тютюнових виробів і супутніх
продуктів та про скасування Директиви
2001/37/ЄС з метою врегулювання питань
виробництва і обігу новітніх виробів з
тютюну, бездимних тютюнових виробів та
електронних сигарет;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
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76

забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

77

Пропозиції та поправки до проекту

-52- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
Розділ
ІІ
«Перехідні
положення»
законопроекту доповнити новим пунктом
третім такого змісту:
«3. Кабінету Міністрів України щорічно,
починаючи з 2021 року, інформувати
Верховну Раду України про стан
виконання цього Закону».
Обґрунтування: З метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується
передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України інформувати Верховну Раду України
про стан виконання цього Закону.
-53- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Шахов С. В. (р.к. №315)
У розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«внести на розгляд Верховної Ради
України проект закону щодо приведення
законодавства України у відповідність до
положень
Директиви
Європейського
парламенту і Ради 2014/40/ЄС від 3 квітня
2014 року про наближення законів,
підзаконних нормативно-правових актів та
адміністративних положень держав-членів
щодо виробництва, представлення та продажу
тютюнових виробів і супутніх продуктів та
про скасування Директиви 2001/37/ЄС,
зокрема з метою врегулювання питань
виробництва і обігу новітніх виробів з
тютюну, бездимних тютюнових виробів та
електронних сигарет»;
-54- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України щорічно,
починаючи з 2021 року, інформувати
Верховну Раду України про стан
виконання цього Закону.

Враховано

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

доповнити розділ новим пунктом 3 такого
змісту:
«3. Установити, що до врегулювання
питань, пов’язаних із виробництвом і обігом
тютюновмісних виробів для електричного
нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з
електронним
управлінням
та
інших
бездимних тютюнових виробів, до обігу цих
виробів застосовуються обмеження щодо їх
реалізації (продажу), встановлені для
реалізації (продажу) тютюнових виробів
статтею 15-3 Закону України «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту
етилового,
коньячного
і
плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального», також обмеження щодо вживання,
встановлені останньою частиною статті 13
Закону України «Про заходи щодо
попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на
здоров’я населення».
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