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Кыскартылып берилди
II бµл‰м. Жарнакка карата жалпы жана атайынталаптар
16-статья. Товарлардын айрым т‰рлµр‰н‰н жарнагынын
µзгµчµл‰ктµр‰
1. Алкаголдук ичимдиктердин, тамекинин жана тамеки заттарынын кандай
ыкмада болсун таратылган жарнагы:
- сырткы жарнакта таратылууга;
- кино- жана кµрмµтейлµµдµ, эгерде мындай тейлµµн‰н аудиториясы
жашы жеткен адамдар менен чектелбесе, фильмдерди кµрсµткµнгµ чейин
кµрсµт‰л‰п жатканда же андан кийин жайылтууга;
пиво, тамеки тартуу жана алкаголдук ичимдиктерди ич‰‰ процессин
кµрсµт‰‰н‰ камтууга жана пиво, алкаголдук ичимдик ич‰‰ же тамеки тартуу
коомдук, спорттук же жекече ийгиликке жет‰‰ ‰ч‰н, болбосо дене бойду же
психикалык абалды жакшыртуу ‰ч‰н маанил‰‰ келет дегендей таасир т‰з‰‰гµ;
алкаголдук ичимдик ичпµµн‰ же тамеки тартпоону жаманатты кылууга,
алкаголдун, тамекинин жана тамеки заттарынын дабагерлик оњ касиеттери
тууралу маалыматты камтууга жана алардын продуктудагы кµп экендигин
жакшы сапат катары кµрсµт‰‰гµ;
жашы жетпегендерге тикелей кайрылууга, ошондой эле 35 жашка чейинки
курактагы адамдардын образын, ошондой эле 21 жашка чейинки курактагы
адамдарга кењири белгил‰‰ адамдардын айткан сµздµр‰н жана катышуусун
пайдаланууга;
жашы жетпегендер ‰ч‰н радио жана телебер‰‰лµрдµ, кино жана
кµрсµтмµ тейлµµлµрдµ, мезгилд‰‰ басылмаларда таратылууга;
газеталардын биринчи жана акыркы беттеринде,
ошондой эле
журналдардын биринчи жана акыркы беттеринде жана мукабаларында
таратылууга;
коомдук транспортто, мамлекеттик, балдар, окуу, медициналык, спорт,
маданият уюмдарында, шаарлардагы г‰лзарларда жана аянтчаларда, ошондой
эле аларга 200 метрден жакын эмес аралыкта жайгашкан объекттерде
таратылууга;
Тамекинин жана тамеки заттарынын жарнагын таратуу тамеки тартуунун
зыяндуулугу тууралу эскерт‰‰ менен коштолууга тийиш, анын ‰ст‰нµ

жарнактык аянттын (мейкиндиктин) беш проценттен кем эмеси мындай
эскерт‰‰гµ бµл‰н‰‰гµ тийиш.
Тµмµнк‰лµргµ тыюу салынат:
жашы жетпегендердин арасында жарнак максатында коомдук жайларда,
ошондой эле жашы жетпегендердин кир‰‰с‰нµ тыюу салынбаган жерлерде
алкоголдук ичимдиктердин жана тамеки заттарынын ‰лг‰лµр‰н акысыз
таратууга жана/же болор-болбос баада сатууга;
эгерде анда алкоголдук ичимдиктердин же тамеки заттарынын аталышы,
с‰рµт‰ же товардык белгиси пайдаланылса, кµб‰несе жашы жетпегендерге
арналган иш-чараларга, демµµрч‰л‰к кылууга;
алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки заттарын керектµµ процессине
тиешеси жок, сыртына алкоголдук ичимдиктердин же тамеки заттарынын
аталышы же с‰рµт‰ т‰ш‰р‰лгµн товарларды (футболкалар, баш кийимдер, кол
чатырлар, сумкалар ж.б.) таратууга, анын ичинде адамдардын кењири
чµйрµс‰нµ сатууга. Буларга сыртына алкоголдук ичимдиктердин же тамеки
заттарынын аталыштары же с‰рµттµр‰ жана/же товардык белгилери жана
барлардагы, ресторандардагы, кафелердеги, мейманканалардагы жана ушул
сыяктуу жайлардагы логотиптер т‰ш‰р‰лгµн к‰л т‰ш‰рг‰чтµр, оттуктар
(зажигалкалар), ширенке кутучалары, подностор жана башка тиричилик
буюмдары, ошондой эле алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки заттарын
таратуу жана аларды чекене соодалоо ‰ч‰н пайдаланылган
транспорт
каражаттары
кирбейт. Мындай тиричилик буюмдарына алкоголдук
ичимдиктерди ич‰‰н‰н жана чылым тартуунун зыяндуулугу жµн‰ндµ эскерт‰‰
бер‰‰ талап кылынбайт;
алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки заттарын, жарнактык роликтердин
менчигинин
т‰р‰нµ карабастан, 7ден 22 саатка чейин радиодон, теле
кµрсµт‰‰дµн жарнактоого тыюу салынат.
2. Ар кандай ыкма менен жайылтылуучу алкогол ичимдиктеринин,
пивонун, тамекинин жана тамеки заттарынын жарнагы:
- курамы жана даярдоо ыкмасы, даамы жµн‰ндµг‰ маалыматтар камтылган
жарнакталуучу товардын м‰нµздµмµс‰ тууралу маалыматты келтир‰‰гµ жана
мында жарнакталуучу товардын зыянынын аздыгы (зыяны жоктугу), анын
ичинде "жењил", "µзгµчµ жењил", "чайыры жана никотини аз", "жењил" же ушул
сыяктуу деген белгилерди пайдалануу жолу менен маалымдоого;
- адамдарды, жаныбарларды, алардын ар кандай, анын ичинде куурчак,
мультипликациялык, компьютердик келбеттерин пайдаланууга;
- сыртында пивонун жана/же алкогол ичимдиктеринин жана/же тамеки
заттарынын аттары жазылган тенттерди, чатырларды, (анын ичинде сезондук)
калканчтарды пайдаланууга;
- медицина жагында пайдаланылуучу терминдерди колдонууга;
- товардык белгилерди, соода маркаларын, "бренддерди", "бренддерин",
алкогол ичимдиктеринин мурда белгил‰‰ болгон аттарын пайдаланууга жол
берилбейт.
3. Алкогол ичимдиктеринин, тамекинин жана тамеки заттарынын жарнагын
жайылтуу тµмµндµг‰дµй эскерт‰‰ч‰ тексттер менен коштолууга тийиш:
- алкогол ичимдиктерин ич‰‰н‰н жана тамеки чег‰‰н‰н зыяндуулугу
жµн‰ндµ;

- жаш балдарга спирт ичимдиктерин, тамеки заттарын сатууга тыюу
салынгандыгы жµн‰ндµ; мында эки текст тењ бирдей µлчµмдµг‰ тамга
(тамгалар) менен жазылууга жана жалпысынан жарнак аянтынын кеминде 10
пайызын ээлµµгµ тийиш. Эскерт‰‰ текстинин т‰с‰ эскерт‰‰н‰н фонунун т‰с‰нµ
салыштырганда айырмаланып турууга тийиш.
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