
Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики

Р І Ш Е Н Н Я

на проект Закону 
«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» 

поданий Кабінетом Міністрів України

 (реєстр. № 3628 від 10.06. 2020р) 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 17 вересня 2020 року розглянув проект Закону «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» (реєстр.№3628 від 
10.06.2020року), поданий Кабінетом Міністрів України.

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, є 
збереження життя та здоров’я дітей, запобігання випадкам продажу дітям 
електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Законопроектом пропонується з1 січня 2021 року, зокрема: 
запровадити адміністративну відповідальність за порушення правил торгівлі  

електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних 
сигаретах, посилити відповідальність за продаж підакцизних товарів, шляхом 
збільшення штрафу від 400 до 1400 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (у чинній редакції – від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян);

у законах України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та 
пального» і «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» вживати терміни 
«електронна сигарета» та «рідини, що використовуються в електронних сигаретах» 
у значеннях, наведених у Податковому кодексі України та запровадити обмеження, 
в тому числі для неповнолітніх, щодо обігу електронних сигарет і рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах;

приведення норм у відповідність до законодавства про освіту.
Комітет з питань бюджету - у своєму висновку до законопроекту зазначає, 

що законопроект матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може 
призвести до збільшення доходів бюджету від штрафів у разі виявлення 
відповідних порушень законодавства залежно від практики застосування даної 
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законодавчої ініціативи). У разі прийняття відповідного закону він може набирати 
чинності згідно із законодавством.

Міністерство фінансів України - у своєму висновку до законопроекту 
зазначає, що законопроект не впливає на показники державного та місцевих 
бюджетів. 

Головне науково експертне Управління - у своєму висновку висловило 
зауваження щодо необхідності доопрацювання окремих норм законопроекту, а 
саме:

- уточнити назву та преамбулу законопроекту, оскільки вони не 
відображають предмет його регулювання (обіг електронних сигарет і рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах);

- уточнити поняття «електронна сигарета», оскільки воно не охоплює широко 
розповсюджені вироби, в яких використовується система споживання тютюну без 
утворення парів та інших супутніх термінів та відповідно диференціювати 
можливість притягнення до відповідальності в залежності від характеристик 
виробу. 

У зв’язку з чим запропонувало повернути законопроект суб’єкту права 
законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Під час розгляду на засідання народні депутати – члени Комітету загалом  
майже одноголосно підтримали положення законопроекту, яким передбачається  
посилення адміністративної відповідальності за продаж підакцизних товарів, в 
тому числі і дітям та розповсюдження діючих обмежень, на обіг електронних 
сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Зважаючи на викладене, Комітет прийняв рішення рекомендувати 
Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону «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» (реєстр.№3628 від 10.06.2020року), 
поданий Кабінетом Міністрів України. Проект відповідної постанови додається.

Співдоповідачем за законопроектом на пленарному засіданні сесії Верховної 
Ради України визначено Голову Комітету, народного депутата України Д.О. 
Гетманцев. 
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