
6-проблема. Тамеки заттарынын тацгагы -  жарнамалоо учун каражаты жана жери, 
тамеки заттарынын тигил же бул маркасынын имиджинин ажырагыс элементи.

Тацгак -  тамеки продуктуларынын интегралдуу белугу. Тамеки енер жайы учуй 
тамеки заттарынын тацгагы -  бул керектеечулер менен баарлашуунун маанилуу каражаты. 
Тацгактын дизайны тамеки компаниялары учуй сатууларга туртку беруунун маанилуу 
инструменти болуп саналат, анткени Кыргызстанда дуйненун башка кеп елкелерундей эле, 
тамекинин жана тамеки заттарынын туз жана кыйыр жарнамасына тыюу салынган.

Тацгак бренддин жузун тузет, ал абсолюттук турде тамеки продукциясын 
керектееге байланыштуу коркунучтарга жана чыныгы болуп жаткан нерселерге 
такыр туура келбейт. Тамеки компаниялары статустун, байлыктын, сексуалдык 
жагымдуулуктун, гламурдун, фигуранын келбеттуулугун, атлетизм жана ден соолуктун 
идеалдарын пропаганд алаган бренддик имидждерди тузет. Тамеки тарткан ад амта, езгече 
тамеки тарткан еспурумге тамекинин пачкасы ошол адам айланадагылар тарабынан кандай 
керунерун билдирген символдун ролун аткарат.

Тамеки енер жайы (Т0Ж) кеп мезгилден бери тацгакты езунун продукциясын 
илгерилетуу учуй колдонуп келатат. Тацгак таасирдуу негизги маркетингдик кадамдардын 
бири болуп саналат. Дуйне жузунде аялдар менен жаштар сыяктуу максаттуу топтордун 
кецулун бурууга багытталган суреттердун жана чектелуу чыгарылыштын дизайнын, 
тацгактын формасын жана елчемун езгертууну камтыган тацгакка карата инновациялардын 
кептеген мисалдары бар.76 Бренддик суроттор жана тусу Т0Ж ден соолук учун 
кесепеттери жонундо эскертуулордун коцулун алаксытуу учун колдонулат. Айрым 
бренддер ден соолук учун кесепеттери женунде эскертуулердун тусун пачканын жалпы 
дизайны менен ошкош кылып кошуп, билинбегендей кылып коюшат. '

Жарнама, тацгагы жана баасы адамды ошол продуктуну алууга туртушу мумкун. 
Пачкадагы бренддик сурвттврсуз, алар жарнама каражаты эмес, жвн гана 

“сигареттерди функционалдуу салгычы” болуп калат

Тамеки заттарынын тацгагы жана маркалоосу томонкулор менен жонго салынат:
1) 21.08.2006-ж. кабыл алынган №175 “Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден 

соолугун тамекини керектеенун кесепеттеринен жана тамекинин таасиринен коргоо 
женунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

2) Кыргыз Республикасында Тамекиге карты курешуу боюнча Дуйнелук саламаттык 
сактоо уюмунун (ДССУ) алкактуу конвенциясы (ТКАК) (2006-жылдын 2-мартындагы 
№74 “2003-жылдын 21-майындагы Тамекиге карты курешуу боюнча ДССУ алкактуу 
конвенциясын ратификациялоо женунде” КР Мыйзамы) жана ДССУ ТКАК 11-беренесин 
ишке ашыруунун жетекчи принциптери;

3) 2016-жылдын 15-майында кучуне кирген «Тамеки продукциясына техникалык 
регламент» Бажы биримдигинин техникалык регламента (ТР ТС 035/2014).

Чегилуучу тамеки заттарынын тацгагы жана маркалоосу ТР ТС 035/2014 ылайык жонго 
салынат, насвай, НЖЭС, ысытып чегилуучу тамеки, ошондой эле суу тутугу (кальян, шиша 
ж.б.) учун тацгак жана маркалоо ТР ТС 035/2014 менен женге салынбайт.

76Beime M.RJR gets over the « hump» with camel, 9 for women. Brandweek 2007:48:6, cited in freeman B.Channan s and Rinimer M. The case for 
the packaging of tobacco products. Addiction 2008: 103: 580-590; Freeman B. USA : not so pretty in pink. Tobacco Control 2007: 16(2):75-6 
77Lindorff2008, cited in Wakefieid M. Germain D and Durkin S, ibid, p.3
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Тамеки кандай болбосун формада зыяндуу, тамекинин зыянсыз туру жок, ушуга 
байланыштуу тамеки заттарынын бардык туру бирдей катуу женге салынууга тийиш. ДССУ 
ТКАК 11 жана 13-бе|)енелерин ишке ашыруу боюнча жетекчи принциптер женекей тангакка 
етууну караштырат. Эгерде тамеки заттары учуй женекей тангакка етуу ТР ТС 035/2014 
езгертуу жана толуктоо киргизуу менен ишке ашырылса, насвай, НЖЭС жана тамеки 
тартуучу нерселер учуй тамекиге карты курешуу боюнча улуттук мыйзамдарга езгертуу 
киргизуу керек, анткени алар техникалык регламенттин алкагында женге салынбайт.

Женекей тацгакты киргизууну максаты:
-  тамеки заттарынын керектеечулер учуй жагымдуулугун жана азгырыктуулугун 

темендетуу;
-  тацгакта жайгаштырылуучу тамекинин зыяндыгы женунде эскертуулердун кезге 

керунушун жана натыйжалуулугун жогорулатуу;
-  тамеки заттарынын зыяндыгы тууралуу керектеечулерду адаштырган тамеки заттарынын 

тацгагынын таасирин азайтуу;
-  тамеки заттарынын тацгагынын тамекини керектеену жарнамалоо жана тамеки 

керектееге дем беруу жендемун четтетуу;
-  тамеки тартууга байланыштуу кез карашына, ишенимине, ниетине жана журум-турумуна 

позитивдуу тассир тийгизуу же тамеки заттарын нормализациялоого кемектешуу.
Ошентип, тамеки заттарынын женекей тацгагын киргизуу бренддин аталышын, тамеки 

затынын аталышын, ендуруучунун аталышын жана байланыш маалыматын,тамеки затынын 
санын жана мыйзамда талап кылынган маркалоосун, ден соолук учун кесепеттери женунде 
эскертууну жана тацгактагы белгиленген елчему жана шрифти менен акциздик маркасын 
калтырып, бардык тустегу тамеки заттарынын тацгактарынан жарнамалык жана 
маркетингдик компоненттерди алыа салат (бренддин суретун, логотиптерди жана соода 
белгилерин).

Дуйненун кеп елкелеру тамеки заттарынын женекей тацгагына етушту жана коомдук 
саламаттык сактоону жакшыртуу жаатында ишке киргизууден жакшы жыйынтык алган 
(тацгакка карата дуйнену кеп елкелерунун эл аралык тажрыйбасын 5-3 жана 5-4- 
тиркемеделеринен карагыла).
Женекей тацгак женунде мыйзамдардын негизги талаптары болуп теменкулер 

саналат:
1. тацгак бир ецчей, женекей жана езуне тартпаган тусте, демейде куцурт-курец же жашыл 

болушу керек;
2. бардык пачкалар стандарттуу формада, елчемде жана текстурада болуп, картондон 

жасалууга тийиш;
3. пачкаларда жана сигареттердин езунде брендингдин элементтери, логотип жана 

жарнаманын башка элементтери болбошу керек;
4. тацгакта брендин жана продуктунун аталышы, ошондой эле пачкадагы продуктунун саны 

жана даярдоочунун байланыш маалыматы, бирок стандарттуу елчемде, тусте жана 
шрифте басылышы керек. Ден соолук учун зыяндыгы женунде эскертуулер, акциздик 
маркалар жана мыйзамда талап кылынган башка элементтер тацгакта калат.

78 JT International SA v. The Commonwealth of Australia [2012] HCA 43, High Court of Australia, Order August 15, 2012, Reasons October 5, 
2012.
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