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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
на проект Закону України  про внесення змін до деяких законів України 

щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну,                        
поданий народними депутатами України                                                  

Заблоцьким М.Б., Петруняком Є.В.
(реєстр. № 4358-5)

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування на своєму засіданні (протокол № 65)  
розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (реєстр. № 
4358-5), поданий народними депутатами України Заблоцьким М.Б. та  
Петруняком Є.В.

Вказаний законопроект є альтернативним до проекту Закону про внесення 
змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого 
впливу тютюну (реєстр. № 4358), доопрацьованого Комітетом на виконання 
Постанови Верховної Ради України від 19 лютого 2021 року № 1268-IX «Про 
направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення 
змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого 
впливу тютюну». 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його ухвалення 
дозволить завершити запровадження в Україні європейської моделі регулювання 
питань зменшення споживання тютюнових виробів, особливо серед молоді, що 
сприятиме скороченню поширеності куріння серед населення, та поступово 
призведе до покращення здоров’я людей.

На відміну від основного законопроекту, яким пропонується 
імплементувати в національне законодавство положення Директиви 2014/40 
щодо захисту населення від шкідливого впливу на здоров’я людини тютюнових 
виробів та їх замінників, а також продовжити імплементацію положень  Рамкової 
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конвенції ВООЗ з контролю над тютюном шляхом внесення відповідних змін та 
доповнень до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення 
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», 
альтернативним законопроектом пропонується їх внесення до Закону України 
«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 
і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», чим 
продовжується негативна практика врегулювання питань, які за своїм змістом не 
належать до предмету регулювання даного закону, у тому числі це стосується й 
медичних попереджень, на що також звертало увагу Головне науково-експертне 
управляння при наданні висновків до низки законопроектів щодо охорони 
здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

З огляду на зазначене та беручи до уваги те, що окремі положення 
законопроекту реєстр. № 4358-5 враховано при доопрацюванні законопроекту 
про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення 
від шкідливого впливу тютюну, підготовленого до повторного першого читання 
народними депутатами України - членами Комітету та рекомендованого 
Верховній Раді України для прийняття за основу у першому читанні, Комітет, 
керуючись частиною другою статті 110 Регламенту Верховної Ради України, 
ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами 
розгляду у першому читанні відхилити проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу 
тютюну (реєстр. № 4358-5), поданий народними депутатами України                                                  
Заблоцьким М.Б., Петруняком Є.В.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, 
голову підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із 
ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями БУЛАХ Ладу 
Валентинівну.

   Голова Комітету                                             М.Б. Радуцький
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