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ВИСНОВОК

Комітет  з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 
страхування відповідно до частини 5 статті 44 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України» на своєму засіданні 13 травня 2021 року (протокол             
№ 71) переглянув раніше прийняте рішення (висновок) від 22 березня 2021 року 
(протокол № 65) щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких 
законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу 
тютюну, (реєстр. № 4358, доопрацьований), підготовленого Комітетом на 
виконання Постанови Верховної Ради України від 19 лютого 2021 року                             
№ 1268-IX на повторне перше читання.

В результаті проведеного додаткового опрацювання вищезазначеного 
проекту закону реєстр. № 4358 (доопрацьований) виникла необхідність 
удосконалити низку його положень з метою максимального наближення норм 
законопроекту до  вимог Директиви 2014/40/ЄС, їх узгодження з нещодавно 
прийнятими змінами до чинного законодавства у цій сфері, а також визначення 
перехідного періоду для забезпечення впровадження суб’єктами 
господарювання передбачених ним вимог, а саме:

термін «куріння тютюнових виробів»  залишено в чинній редакції;
термін «пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння» 

узгоджений з аналогічним терміном Закону України від 2 грудня 2020 року 
№1019-IX та внесено відповідні зміни по всьому тексту законопроекту;

перелік видів тютюнових виробів з характерним запахом та/або смаком 
диму, виробництво (крім виробництва для експорту), оптова і роздрібна торгівля 
та імпорт для реалізації на території України яких забороняється, приведено у 
відповідність до вимог Директиви 2014/40/ЄС (абзаци десять, тринадцять пункту 
3 частини першої розділу І законопроекту);

вилучено статтю 123 «Медичні попередження тютюнових виробів для 
куріння, інших ніж сигарети, тютюн для самокруток та тютюн для кальяну» з 
відповідною зміною нумерації подальших статей;
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приведено у відповідність до вимог Директиви 2014/40/ЄС положення 
законопроекту щодо медичних попереджень бездимних тютюнових виробів 
(статті 123, згідно з новою нумерацією);

переглянуто положення статей 16, 161 та 162 в частині заборони «викладки» 
з метою реклами тютюнових  виробів, електронних сигарет, заправних 
контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а також 
пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння;

у зв’язку із запровадженням нових вимог до маркування тютюнових 
виробів та необхідністю технічної підготовки виробників/імпортерів до їх 
впровадження на 24 місяці відтерміновано в часі набуття чинності відповідних 
норм законопроекту щодо запровадження «медичних попереджень», а також на 
пів року відтерміновано запровадження передбачених статтею 13 закону заборон 
на використання пристроїв  для споживання тютюнових виробів без їх згоряння 
у громадських місцях.

Керуючись частиною 2 статті 110 Закону України «Про Регламент 
Верховної Ради України», частиною 5 статті 44 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», Комітет ухвалив рішення:

скасувати рішення Комітету від 22 березня 2021 року (протокол № 65), 
яким було підтримано доопрацьований проект Закону України про внесення змін 
до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого 
впливу тютюну, реєстраційний № 4358, підготовлений на повторне перше 
читання, та  рекомендовано  Верховній Раді України прийняти його за основу;

внести на заміну новий текст проекту Закону України про внесення змін до 
деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу 
тютюну, (реєстр. № 4358, доопрацьований) та рекомендувати Верховній Раді 
України прийняти його за основу за результатами розгляду у першому читанні.

Доповідачем з цього питання при розгляді його на пленарному засіданні 
визначено народного депутата України, голову підкомітету з питань 
забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально 
небезпечними захворюваннями БУЛАХ Ладу Валентинівну.
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