
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації,  

медичної допомоги та медичного страхування 

 

13 липня 2021 року 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, починаємо засідання Комітету з 

питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. 

Відповідно до частини третьої статті 44 Закону "Про комітети Верховної 

Ради України" у зв'язку з відсутністю з поважних причин секретаря комітету  

народного депутата України Яни Зінкевич доручаю здійснення підрахунку 

голосів народному депутату, голові підкомітету з питань забезпечення 

епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними 

захворюваннями Ладі Булах.  

Пані Ладо, скільки нас? 

 

БУЛАХ Л.В. 9. Кворум є. Можемо починати.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кворум є. 

Відповідно до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" 

інформую всіх присутніх, що на засіданні відбувається аудіозапис.  

Розпочинаємо нашу роботу із затвердження порядку денного. Ви всі 

попередньо отримали його для ознайомлення. Чи будуть ще якісь пропозиції 

або заперечення? 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. У мене є пропозиція включити мене також до складу 

підкомітетів. Я надішлю.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Немає заперечень? Немає.  

Прошу голосувати. Хто за? 

 

БУЛАХ Л.В. За порядок денний? 9. Одноголосно.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Порядок денний затверджено.  

Перше питання порядку денного. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого 

впливу тютюну (реєстраційний номер 4358, друге читання).  

Колеги, як і домовлялися, сьогодні розглядаємо доопрацьовану 

таблицю законопроекту 4358. Наші колеги Булах Лада Валентинівна та 

Дубнов Артем Васильович спільно опрацювали ці пропозиції і внесли 
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відповідні правки до порівняльної таблиці, яка була надіслана вам для 

ознайомлення зі змінами, що відбулися.  

Отже, якщо ні в кого немає заперечень щодо внесених змін, пропоную 

перейти відразу до голосування. 

 

ПЕТРУНЯК Є.В.  Я перепрошую, шановні колеги.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ви не член комітету. Вибачте, у нас зараз іде 

засідання комітету. Ви депутат, якщо комітет вирішить вам надати слово, ми 

вам надамо.  

 

ПЕТРУНЯК Є.В.  Я, власне, звертаюся зі своєю пропозицією.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ще раз, будь ласка, ви заважаєте проведенню 

комітету. Ви народний депутат, але ви не є членом комітету. Зараз 

обговорюється порядок денний комітету. Дякую.  

У четвертій колонці розданої вам таблиці… 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Можна мені дати дві хвилини? Я б хотіла 

сказати про свої правки коротко, і тоді перейдемо до голосування.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Давайте я зараз зачитаю, що ми робимо, а потім ви. 

Добре? 

У четвертій колонці "Висновки і обґрунтування" в розданій вам таблиці 

внесені попередні пропозиції відповідального за підготовку законопроекту 

народного депутата з числа його авторів: враховано, відхилено, враховано 

частково, враховано редакційно - з урахуванням обговорення законопроекту 

у п'ятницю 9 липня.  

За всі ці пропозиції комітет має проголосувати. З огляду на їх значну 

кількість – 515 – і обмеженість в часі ми всі їх маємо розглянути сьогодні. 

Пропоную такий порядок роботи. Ще хотів би нагадати, що ми у п'ятницю 

закінчили тим, що ми погодили практично усі правки, що ми залишаємо, що 

ми виправляємо редакційно. Тому я думаю, що сьогодні ми змін ніяких вже 

голосувати, знову міняти таблицю не будемо. Це я питаю: ми не будемо 

міняти таблицю, ми все врахували, Артеме Васильовичу?  

 

ДУБНОВ А.В.   То, что мы с вами договаривались, да.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Все. А у нас більше і запитань не було. Тому я 

пропоную: ми правки інші не додаємо, бо у нас немає часу на їх обговорення. 
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БУЛАХ Л.В.  На четвер у порядку денному стоїть.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, і на четвер стоїть. Ми по всіх правках 

пройшлись в п'ятницю, всі, що там були заперечення, вони виправлені, 

наскільки я розумію, знайдене рішення. Тому я пропоную порядок денний не 

змінювати.  

Єдина є пропозиція, якщо ви зараз підтримаєте, надати слово пані 

Стефанишиній як члену комітету і, якщо не буде заперечень, надамо слово, я 

так розумію, автору з багатьох поправок, які подавались до законопроекту. 

Але я відразу кажу, що все, що ми затвердимо, а далі – все в залі. Підтримає 

зал ваші правки – підтримає, не підтримає – не підтримає. Але ми рішення 

комітету сьогодні приймаємо по тих правках, які опрацювали з п'ятниці по 

сьогоднішній день.  

Прошу, Ольго Анатоліївно.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Колеги, я коротко. Хочу просто нагадати, що 

назва нашого комітету звучить як "Комітет з питань здоров'я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування". І ми маємо робити все, щоб здоров'я 

нації було, а медичної допомоги було якомога менше. Так от, збільшення 

тютюнопаління, воно веде до того, що люди хворіють і їм потрібно потім 

надавати медичну допомогу.  

Та редакція законопроекту, яка у нас є, вона є недосконалою. Я 

подавала низку правок, з яких жодної не врахували. Зараз я їх перелічу, але в 

кінці зупинюся на одній. Значить, я подавала правки про те, що  мають бути 

медичні попередження на бездимних тютюнових виробах та електронних 

сигаретах у розмірі 65% від площі; заборонятися реклама на викладках 

тютюнової та іншої продукції для паління таким чином, щоб вони не 

розташовувалися на видимих для споживачів місцях і точках торгівлі; 

поширення заборони реклами та спонсорства не лише на сигарети, а й на 

електронні сигарети та "айкоси"; скорочувати перехідний період для 

введення в дію окремих норм законопроекту, щоб він набував чинності не 

через 18 місяців, а хоча би через 12. Ми вже дуже довго чекали на ці зміни.  

Також поправка була про стандартизовану однокольорову упаковку 

сигарет, яка би могла зменшити тютюнопаління.  

Одну з моїх правок частково врахували перед тим, як у нас засідав 

минулого разу комітет, і вона стосувалася заборони електронних сигарет з 

ароматами та смаками. Я хочу вам нагадати, що заборону ароматів в 

електронних сигаретах ми всі проголосували більшістю в першому читанні, і 

фактично комітет "відкатав" ту позитивну зміну, яку проголосувала 

парламентська зала в першому читанні. Це перше. 
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Друге. Просто, щоб ви розуміли, що в США понад 80 відсотків дітей 

мали  дебют куріння саме з ароматизованої сигарети й електронної сигарети. 

І власне, повертаючи ці ароматизатори в електронні сигарети, ми, ви 

власними руками  робите так, щоб у нас підлітки більше курили. Я думаю, 

що для Комітету з питань здоров’я нації це неприйнятно, чесно кажучи, і ви 

всі представляєте медичну професію, багато з вас лікарі, хтось займається 

онкологією, хтось акушерством і так далі, і ви всі бачите всі ті захворювання, 

які потім виходять з тютюнопаління. Я маю це вам сказати просто, щоб ви 

розуміли. Я звичайно буду підтримувати законопроект в такому вигляді,  я 

більше довіряю Ладі, але хотіла вам просто наголосити на тому. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Я згоден з вами, але ми з вами розуміємо, яке лобі 

проти цього законопроекту, і це найменший компроміс, який можна було 

знайти. Ну ви знаєте, між першим і другим читанням… 

 Тут пані Лада, я вважаю, взагалі зробила неможливе, це  вперше, коли 

Верховна Рада приймає антитютюновий закон не за 6 років, але за 2 місяці, 

його навіть в порядок денний ніколи не ставили.  

Прошу, пане Артеме. 

 

(Шум у залі)  

 

ДУБНОВ А.В. Шановні колеги, насправді закон визначний, я з цим 

згоден. Я дуже вдячний Ладі, що вона зробила цю титанічну роботу, я навіть 

не хочу розуміти, з ким і скільки це треба було переговорювати і вирішувати. 

Єдине, що в розумінні треба ще згадати, що з 1 січня 2021 року в нас діє 

норма Закону про заборону продаж і тютюну, і ТВЕНів, і електронних 

сигарет дітям. Коли кажуть, що діти палять якісь там електронні чи ТВЕНи, 

чи тютюн, то це питання не до нашого комітету, а питання до 

правоохоронців, які дозволяють це робити. Це щоб було об’єктивно. І до 

школи, і до батьків. І до Держспоживслужби… Тому це не є регулювання 

тут. 

Тому я буду всіляко підтримувати цей закон як дуже класну ініціативу.  

Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Колеги, надаємо слово нашому колезі..?  Прошу. Регламент 2 хвилини. 

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Шановні колеги, я  довго затримувати не буду. Я так 

розумію, що ці всі правки обговорювались. Єдине, що я хотів би поставити 

свої правки на голосування, оскільки Регламент мені дозволяє це робити на 

засіданні комітету.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. А ви знаєте, які правки ваші відхилені? 

 

ПЕТРУНЯК Є.В.  Звичайно. В мене є таблиця. Причому, як на мене, 

досить дивна ситуація, що таблиця мінялася  досить часто, на підкомітет 

депутатам представлялася  одна таблиця,  де правка моя була врахована, 

потім на засідання комітету вже прийшла інша таблиця, де правка врахована 

редакційно, хоча такого поняття як врахування редакційно Закон "Про 

комітети Верховної Ради" не містить, є або врахована або не врахована. 

Враховано редакційно – це якесь таке ноу-хау, але воно є.  

Відповідно  не буду на всіх правках зупинятись, а на деяких правках, 

які, на мою думку, логічні і на них хотів би зупинитись і просив  би комітет, 

шановних народних депутатів проголосувати за ці правки на засіданні 

комітету. От  і все.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Давайте рішенням комітету визначимось, чи 

ми будемо це голосувати. А скільки у вас правок?  

 

ПЕТРУНЯК Є.В.  У мене правок небагато, в мене 9 правок. Я навіть на 

всіх не буду наполягати. (Загальна дискусія)  

 Давайте, от 27 правка, це є тлумачення термінів. Я не можу зрозуміти, 

чому вона відхилена була. Це абсолютно логічна правка, яка унеможливить 

двояке трактування визначення поняття такого тютюнового виробу, як 

сигарили. 

  

БУЛАХ Л.В. Слухайте, якщо ми будемо заслуховувати тлумачення, то 

це буде дуже довго. (Шум у залі) Я пропоную перерахувати свої правки, ми 

їх…  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дивіться, Львівську табачну фабрику я не 

пропоную вислуховувати. Сигарили в нас випускає одна фабрика.  

Давайте без пояснень. Називайте, будь ласка, правку, а ми будемо 

комітетом вирішувати, добре? 

 

ПЕТРУНЯК Є.В.  Добре. 27 правка.  

 

БУЛАХ Л.В. Усі через кому, на яких ви наполягаєте.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. 27 правка. Яке рішення комітету, пані Ладо, 

відхилити?  

 

БУЛАХ Л.В. Так. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Комітетом відхилено. 

Колеги, ставлю на підтвердження правку 27… 

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Дозвольте, будь ласка, я зачитаю. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вибачте! Давайте я буду тут керувати регламентом. 

Ви попросили 27 правку, ми її відхилили.  

 

(Загальна дискусія) 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ви будете заважати? 

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Я не буду заважати. Я відправив в четвер заяву, де 

просив долучити мене до засідання комітету в п'ятницю, ви проігнорували 

мою заяву.  

 

(Шум) 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Всі депутати, які хотіли бути, вони були. Хто вас 

проігнорував, я не знаю. (Шум у залі) 

У нас не було онлайн засідання. У нас було засідання офлайн. Чому ви 

не приїхали в "Охматдит"? 

 

ПЕТРУНЯК Є.В. … дати можливість бути присутнім. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Будь-який народний депутат може бути присутнім 

там, де він забажає.  

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Це питання не теперішнього обговорення. 

Я просив би все ж таки… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. 27 правка. Шановні колеги, прошу голосувати. 

Комітет відхилив. Хто за рішення комітету, прошу підтримати і 

проголосувати.  

 

(Шум у залі)  

 

БУЛАХ Л.В. 2 – утрималися. 8 – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Рішення прийнято.  

Прошу, шановний пане депутат, наступна правка.  
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ПЕТРУНЯК Є.В. 75-а. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. 75-а. Рішення комітету? 

 

БУЛАХ Л.В. 75-а відхилена.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, ставлю на голосування.  

 

(Загальна дискусія) 

 

ПЕТРУНЯК Є.В. 27 правка, чому її виключили, поясніть мені, будь 

ласка. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Тому що заради сигарил ми змінювати закон не 

будемо.  

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Та то не заради сигарил. Це поняття вводиться… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ви як автор правки сказали про сигарили.  

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Правильно. Це поняття, що таке сигарили, це 

визначається, що таке сигарили. Це просто поняття, що таке сигарили.  

 

БУЛАХ Л.В. Давайте я вам розкажу про що 75 правка. 

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Ні-ні, 27-а. 75 правку я знімаю.  

 

БУЛАХ Л.В. Щоб ви розуміли, про які правки людина… 

 

(Загальна дискусія) 

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Було б логічніше, як на мене, що якщо я, наприклад, 

ставлю якусь правку свою на голосування, два слова мені дайте, будь ласка, 

пояснити, що це за правка і все, щоб всі розуміли.  

27 правка. Давайте проголосуємо.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ми її проголосували вже. Вибачте. Наступна 

правка.  

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Я розумію. Добре. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. 75-а. 75-у знімаємо. 
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ПЕТРУНЯК Є.В. 282-а правка. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  282-а. 

 

(Загальна дискусія)  

  

МАКАРЕНКО М.В. Ладо, відразу 282-у кажи у двох словах, коротко і 

ясно.  

 

(Загальна дискусія)  

  

БУЛАХ Л.В.  Вона врахована редакційно. 

 

(Шум у залі)  

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Як це - редакційно? Вона спочатку в першій редакції 

була врахована, а потім врахована редакційно… 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Просто часть какая-то ее "врахована". В другой 

правка она, значит, где-то есть. 

 

(Загальна дискусія)  

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Абзац третій, пункт 9 частини першої, це правку 

зачитую: "Реалізація  (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх 

вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних 

контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння 

особам, які не досягли 18 років, а також реалізація (продаж) тютюнових 

виробів в упаковках, що  містять менше 20 сигарет або цигарок…" 

 

БУЛАХ Л.В. Чи поштучно… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  "…чи поштучно, крім сигар, забороняється". 

 

БУЛАХ Л.В. А у нас, в нашій редакції, те саме, тільки я ще додала 

сигарили, тому що… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. А в нашій редакції ми редакційно додали ще 

сигарили… 

 

БУЛАХ Л.В.  Тому що Львівська тютюнова фабрика хоче продавати 

сигарили поштучно. 
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ПЕТРУНЯК Є.В. Ні, не поштучно. 

 

БУЛАХ Л.В.  Це моя думка. 

 

ДУБНОВ А.В. Сигариллы, там  вобще не 20.  

 

ПЕТРУНЯК Є.В.  Абсолютно  вірно. Дивіться, сигарила, сам принцип, 

навіть якщо вийти з того визначення, яке ви визначили в преамбулі, там де 

визначені терміни, сигарила - це тютюновий виріб, який вагою до 3-х грамів. 

Розумієте? ... ...  Там пачка може містити 5 сигарил.  

 

(Загальна дискусія)  

  

БУЛАХ Л.В. Сигарили - це легкі сигари, до 3-х грамів. Сьогодні їх 

можна робити і 5 штук, і поштучно продавати. Це робить дешевшим виріб і 

доступнішим. Директива керується тим, щоб вони не були економічно 

доступними… Я не робила заборону по збільшенню кількості упаковок, 

можете більше робити, сигарил, але одне правило для всіх видів сигарил: не 

менше 20 штук у пачці.  

 

(Загальна дискусія)  

  

ПЕТРУНЯК Є.В.  Це преміум-вид тютюну, це не є доступним. 

 

БУЛАХ Л.В.  Я надала свої аргументи.  

 

(Загальна дискусія)  

  

СТЕФАНИШИНА О.А.  Давайте голосувати.  

 

ВАГНЄР В.О. Сигар здесь нет. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Сигари вилучили, а сигарили залишили. 

 

БУЛАХ Л.В. Сигарили - це такі тонесенькі сигарети. До 3-х грамів. 

Вони також мають бути не менше 20 штук у пачці. А сигари - це зовсім 

інший вид. 

 

(Загальна дискусія)  

  

БУЛАХ Л.В.  Це погано, що їх менше. 
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ПЕТРУНЯК Є.В.  Якщо так,  давайте тоді зробимо, що не поштучно, 

просто щоб їх поштучно не продавали. 

 

БУЛАХ Л.В.  Давайте голосувати. 

 

(Загальна дискусія)  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Редакційно, щоб тільки в пачках. 

 

ПЕТРУНЯК Є.В.  У пачках, але не менше 20 штук. 

 

ПЕТРУНЯК Є.В.  Сигарили самі по собі… 

 

          ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Они не могут быть больше... 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Здесь надо правку сделать... 

 

ДМТРІЄВА О.О. Откорректировать. 

 

(Загальна дискусія)  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Не меньше упаковки. Логика есть. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. В упаковке может быть и одна упакована. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кстати, да. 

 

(Загальна дискусія)  

  

ПЕТРУНЯК Є.В. … сигари – це тютюновий виріб. Ладо, і ви це 

підтвердите і згідно з... директивою вага сигар починається з 2,3 грама. Від 

2,3 грама це вже є сигара.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Можна інше питання? Скажіть, будь ласка, ви 

розумієте, чому забороняється поштучний продаж?   

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Розумію.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Тепер скажіть мені, будь ласка, чи є принципова 

різниця для підлітка (у нього немає грошей на упаковку) купити одну 

сигарилу чи одну сигарету? 

 

(Загальна дискусія)  
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БУЛАХ Л.В. А  що вам заважає 20 сигарил упакувати?  

 

(Загальна дискусія)  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Колеги, дивіться, по-перше, в нас було кілька 

вже засідань з цього приводу,  і підкомітет і комітет, в якому ви мали змогу 

взяти участь, коли б  поїхали до "Охматдиту". Бо у вас не було змоги, давайте 

чесно. Зараз нас парламентська зала чекає через півгодини,  у нас є ще 

справи. Я просто не можу це знову слухати, тому я дуже прошу зарахувати 

мій голос за ту редакцію, яка буде винесена головою підкомітету в цьому 

законопроекті, плюс за пункти 2.. , бо я не встигну повернутись.   

 

МАКАРЕНКО М.В. Подождите…. 

 

(Загальна дискусія ) 

 

ДУБНОВ А.В. Можно предложение? Смотрите, правка врахована 

редакційно. Я думаю, що тут "зрады" ни там, ни там нет реально. То есть, 

есть разумные доводы. Может, ребята поговорят между собой и… 

 

(Шум у залі)  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. У меня есть другое предложение. Я предлагаю 

сейчас голосовать что-то одно, а в зале можно совершенно спокойно 

поставить на подтверждение 282 правку. Они настолько 

непринципиальные… 

 

ДУБНОВ А.В. Я понимаю, о чем говорит Женя. 

 

БУЛАХ Л.В. Давайте голосовать. Вы послушали Женю и послушали 

меня. Давайте голосовать.  

 

(Шум у залі)  

 

(Загальна дискусія)  

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. У нас сьогодні є можливість відхилити чи прийняти 

правку 282. Например, сейчас голосуем и принимаем нашу редакционную 

правку, а автор правки совершенно спокойно в зале может настоять: я против 

редакционной, хочу поставить на подтверждение.  

 

(Загальна дискусія)  
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ПЕТРУНЯК Є.В. Як на мене, це більше б концентрувало все-таки зал…  

 

БУЛАХ Л.В. Чтобы поштучно продавались сигареты. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Ладо, для чого перекручувати?   

 

ДУБНОВ А.В. Дивіться, в його правці, що містять менше 20 сигарет 

або цигарок… Смысл этой правки, чтобы бабки не продавали поштучно. Він 

пише, не забороняється менше 20 сигарет або цигарок.  

 

БУЛАХ Л.В. Не забороняється. 

 

ДУБНОВ А.В. Забороняється.  

 

БУЛАХ Л.В. Воно і так заборонялось.  

 

(Загальна дискусія)  

  

ДУБНОВ А.В. Он говорит про сигариллы... 

 

(Шум у залі)  

 

(Загальна дискусія)  

  

БУЛАХ Л.В. … Это маленькие сигары. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Что такое "враховано редакційно"? Це значить, що 

врахована правка десь у чомусь. И правка Женина точно такая же, пишется - 

"враховано редакційно". Правильно я розумію? 

 

(Загальна дискусія)  

  

ДУБНОВ А.В. Финальная редакция - справа. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Господа, еще секунду, наш коллега просит, 

чтобы сигариллы продавались поштучно и в упаковках меньше 20 штук. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Вот давайте за это проголосуем, кто - за, кто - 

против. 
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ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. По сигариллам снимается заборона продавать в 

упаковке меньше 20 штук (правильно?) и поштучно. 

 

(Загальна дискусія)  

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Хорошо, а как вы защитите, что это будет одна 

сигарилла в упаковке?  

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Никак. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Давайте введемо обмеження. 

 

(Загальна дискусія)  

  

БУЛАХ Л.В.  Давайте голосовать.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Почему 5, почему не 4? Почему не 6? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. А почему не 4? Артем, понимаешь, в чем 

проблема? Завтра Львовская табачная или "Philip Morris"... 

 

БУЛАХ Л.В.  Почему завтра? Сегодня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  … возьмет и распакует сигареты... 

 

(Загальна дискусія)  

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Смотрите, собівартість любой "табачки", там 

можно по половине сигареты упаковывать и это все равно будет выгодно. 

 

БУЛАХ Л.В. В правке Петруняка, он добавляет "крім сигар". 

Понимаете? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  "Крім сигар" - нет… 

 

(Загальна дискусія)  

  

(Шум у залі)  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Мы в своей правке добавляем сигариллы. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Вы добавляете сигариллы, а тут убирается... 
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Нет, он говорит, что так было. 

 

(Загальна дискусія)  

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, правка 282. Пропозиція підкомітету -  

підтримати редакційно.  
 

Хто - за, прошу голосувати. (Шум у залі)  Врахувати редакційно. 

 

БУЛАХ Л.В.  Повністю враховувати її не рекомендую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ні, ну ми редакційно.   

 

БУЛАХ Л.В.  Редакційно, так. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Давайте по черзі. Є пропозиція, 282 правка.  

 

ДУБНОВ А.В. Врахувати редакційно. І врахувати повністю. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так. Врахувати редакційно. Прошу підтримати і 

голосувати.  

Хто за? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Я утримався. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. І я утримався.   

 

БУЛАХ Л.В.  8 - за. Решта - утрималися.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. ... повністю... 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Смысла не вижу, но ставлю на голосование 

оставить... 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А рішення прийнято.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Все, рішення прийнято. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А если второе будет больше?  
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(Сміх у залі)  

 

(Загальна дискусія)  

  

ПЕТРУНЯК Є.В. Дивіться, 289 правка. Чисто така ситуація по кальяну. 

Я пояснюю просто, заборона курити кальян в ресторанах, закладах… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Ресторанного господарювання. 

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Так. І відпочинкових. "Крім кальянів". 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Прошу? 

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Я пропоную: "Крім кальянів". 

 

БУЛАХ Л.В. Тобто ви пропонуєте дозволити курити кальяни в 

ресторанах? І я буду ходити по ресторанах і нюхати кальян. 

 

ПЕТРУНЯК Є.В. А вони тільки там і куряться.  

 

БУЛАХ Л.В.  Це "аргумент". 

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Кальян не можна взяти з собою, вийти на вулицю і 

перекурити… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Скажіть, а кальян менш шкідливий ніж сигарила? 

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Як на мене, так. 

 

БУЛАХ Л.В.  Ні, кальян значно шкідливіший. 

 

МАКАРЕНКО М.В. Давайте не спорить. Давайте голосовать. Все 

знают, что такое кальян. 

 

БУЛАХ Л.В.  Навіть сьогодні можна курити кальяни тільки на терасах, 

на відкритих терасах. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Они же не везде в ресторанах. 

 

(Загальна дискусія)  

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ставлю на голосування 289 правку в редакції 

підкомітету. Прошу підтримати та проголосувати.  
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МАКАРЕНКО М.В. Я утримався. 

 

БУЛАХ Л.В. Дев'ять – за, один - утримався.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Слідуюче. Триста яка?  

 

(Шум у залі)  

 

ПЕТРУНЯК Є.В. 388, 390 – про штрафи. Я не можу зрозуміти, чому  

мою редакцію правки не взяли.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Триста…  

 

ПЕТРУНЯК Є.В. 388, 390. Я пропоную прив'язати розмір штрафу до 

неоподаткованого мінімуму. Ви встановлюєте тверду суму в гривнях. На 

сьогоднішній день вони еквівалентні: ваша сума в гривнях і запропонована 

мною… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ну, це на сьогоднішній день.  

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Гривня може знецінитися, може зруйнуватися, а ми 

будемо мати прив'язку до… (Шум у залі)  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Тут логіка є.   

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ  Ю.І. 389 или 388?   

 

ДУБНОВ А.В. У него же старая редакция. Мы добавили одну правку. 

389 по нашей таблице.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ну, честно, это логичная правка.  

 

(Загальна дискусія)  

 

БУЛАХ Л.В.  Тут протягиваются сигариллы еще. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. 389-я?  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. А где тут про сигариллы?   

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Если мы примем, мы же сигариллы уберем в нашей 

финальной редакции. Мы добавляем сигариллы, а здесь нет сигарилл.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. То есть у нас правки полностью соответствуют, 

только добавлены сигариллы. Вы против?  

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Нет, у вас не соответствуют правки.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Да как же не соответствуют? (Шум у залі)  

 

ПЕТРУНЯК Є.В. У вас в гривнях іде, а у мене іде в …  (Нерозбірливо) 

мінімумі.   

 

БУЛАХ Л.В. Дивіться, правка нібито логічна, але в редакції Євгена 

Петруняка… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пане Євгене, ви згодні, що якщо ми в нашій 

редакції… У мене питання. Якщо пан Євген згоден, щоб ми змінили нашу 

редакційну: залишити вашу позицію, що штрафи залежать від мінімалки, але 

додаємо слово "сигарили". Якщо ви згодні, ми готові прийняти вашу 

редакцію.  

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Я не бачу просто фінальної редакції з сигарилами.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так ось вам є фінальна редакція.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Справа, справа.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Остання колонка.      

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Так там немає сигарил.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Є, є сигарили.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Є: "сигарил або цигарок", "20 сигарет, сигарил або 

цигарок".  

 

БУЛАХ Л.В. Ми тисячу міняємо на мінімалку.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Так, що містить 20 сигарет… 

 

БУЛАХ Л.В. У нашій редакції сигарили і цигарки також будуть 

штрафуватися.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Все! Ми – за. Я за те, щоб була мінімалка, але 

сигарили і цигарки.  
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БУЛАХ Л.В. Так, а то за одні сигарети будуть штрафувати, а за 

сигарили не будуть.  

 

ДУБНОВ А.В. Так логика нашего закона, чтобы поштучно не 

продавали сигареты.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ты не понял.  

 

ДУБНОВ А.В. Так, а причем тут сигарилла в очередной раз? То же 

самое, что мы в прошлый раз говорили.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так сигариллы мы оставляем, но минималку, 

правильно?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Да.    

 

ДУБНОВ А.В. Нет, послушайте…  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Но там нет сигарет, Артем.   

    

ДУБНОВ А.В. Логика такая, что мы хотим, чтобы бабушки не 

продавали... 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Супер, мы – за.     

 

ДУБНОВ А.В. Там сигариллы не продают.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А будут продавать.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Будут продаваться.   

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Меня устраивает моя правка.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. То есть вы против, чтобы сигариллы 

штрафовались? (Шум у залі) Тогда я за правку Лады, извините.  
 

Ну если вы против табака, то вы не можете говорить, что сигариллы не 

надо штрафовать, а остальное надо штрафовать. Давайте без лоббизма. Мы 

готовы принять вашу правку, она справедливая, она правильная, но для всех. 

И сигарилл в том числе. Вас устраивает такое?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Для всех? И для сигар тогда устанавливайте.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Да, для всех, полностью. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  И для сигар, и для "айкосов" – для всех.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ні, крім сигар.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Здесь нет ни айкосов, ни сигар. Почему?    

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Потому что сигары поштучно могут продавать.  

 

ПЕТРУНЯК Є.В. Сигариллы – это те же самые сигары, только чуть-

чуть меньше.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Та правка уже прошла у нас.      

 

(Загальна дискусія)  

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, пропоную правку підкомітету, але із 

заміною штрафу… 

 

БУЛАХ Л.В. З прив'язкою до прожиткового мінімуму. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так.  

 

ПЕТРУНЯК Є.В. 389-а – редакційно, в частині прожиткових мінімумів.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, у частині прожиткових мінімумів.  

Колеги, хто за, прошу підтримати та проголосувати.  

 

БУЛАХ Л.В. Редакційно, в частині прожиткових мінімумів.  

Одноголосно.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. 390-а.  

 

(Загальна дискусія) 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, поправки пройшли. Пішли далі.  

 

(Загальна дискусія) 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Пані Ладо, оголосіть, будь ласка, номери поправок, 

які ви пропонуєте врахувати.  
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БУЛАХ Л.В. Пропоную врахувати 77 поправок: №  3, 5, 14, 20, 26, 38, 

43, 46, 48, 51, 59, 63, 71, 72, 76, 78, 81, 82, 97, 101, 104, 106, 120, 124, 126, 128, 

171, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 195, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 

212, 213, 216, 217, 218, 293, 295, 313, 335, 354, 357, 367, 368, 370, 372, 377, 

378, 379, 380, 382, 383, 386, 400, 414, 421, 438, 440, 445, 446, 448, 484, 495, 

505, 511, 512.  

Прошу проголосувати.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Так, прошу підтримати і проголосувати.  

 

(Шум у залі)  

 

БУЛАХ Л.В. 11 – за.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Пані Ладо, оголосіть, будь ласка, номери поправок, 

які ви пропонуєте врахувати частково або редакційно.  

 

БУЛАХ Л.В. Частково або редакційно. Враховано частково 9:  № 170, 

402, 439, 442, 453, 458, 459, 513, 515 і 389, яку щойно ми з Петруняком 

обговорили. І редакційно: № 282, 447, 449.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Прошу проголосувати.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Одноголосно. 

 

БУЛАХ Л.В. 10.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Пані Ладо, оголосіть, будь ласка, номери поправок, 

які ви пропонуєте відхилити.  

 

БУЛАХ Л.В. Відхилено 426 поправок: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 

40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 

137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 

169, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 192, 

193, 194, 196, 197, 200, 204, 207, 209, 210, 211, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 

239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,  248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 

255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 
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271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,  283, 284, 285, 286, 287, 

288, 289,  290, 291, 292,  294,  296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 

306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,  314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 

323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339,  

340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 

357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371, 373, 374, 375, 376, 

381, 384, 385, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 

403, 404,405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 

420, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 

437, 441, 443, 444, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 460, 461, 462, 463, 464, 

465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 

481, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 498, 

499, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 514.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Ставлю на голосування пропозицію народного 

депутата Лади Булах щодо відхилення озвучених нею поправок. Прошу 

підтримати і проголосувати.  

 

БУЛАХ Л.В. 10 – за.  

І останнє, редакційне уточнення. Окремо у нас є 335 правка, 

комітетська правка, де ми вписали одне речення - тільки позицію 

інформування офлайн. І нам рекомендували таку саму додати і онлайн.  

Ставлю на голосування. Прошу додатково підтримати уточнення 

комітету правки 335-ї, де йде мова про зміни до статті 16.1 та 16.2, а саме 

додати до надсилання повідомлення слова: "…крім знаків "для товарів і 

послуг", інших об'єктів інтелектуальної власності, під якими випускається 

пристрій для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, в тому вигляді, 

в якому їм наданий правовий захист відповідно до законодавства про 

охорону прав інтелектуальної власності". Це про право інтелектуальної 

власності. Таку саму поправку додати (Артеме, для тебе кажу)  і для 

електронних сигарет, і для тютюнових виробів, для пристроїв для тютюнових 

виробів для вживання.  

Прошу підтримати озвучені уточнення до існуючої правки 335, щоб 

скрізь було однаково.  

11, одноголосно.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, на завершення ставлю на 

голосування узагальнену пропозицію: рекомендувати Верховній Раді 

прийняти  запропоновану комітетом остаточну редакцію проекту Закону про 

внесення змін до деяких законів України  щодо охорони здоров’я населення 

від шкідливого впливу тютюну в другому читанні і в цілому за закон та 

доручити комітету здійснювати спільно з Головним юридичним управлінням 
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Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання при 

підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної Ради.  

Доповідачем від комітету при розгляді питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради  України визначити голову  підкомітету з питань 

забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально 

небезпечними захворюваннями народного депутата України Булах Ладу 

Валентинівну. Прошу підтримати і проголосувати.  

 

БУЛАХ Л.В. Одноголосно. 11 – за. Ольга Стефанишина давала свій 

голос "за".  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.  

Пані Ладо, вітаю. Ви це зробили. 

 

БУЛАХ Л.В. 12 – за. Це без Михайла Васильовича. .... … Тоді 13 – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, що стосується Звіту про роботу комітету 

будемо обговорювати чи проголосуємо?  

 

ДУБНОВ А.В. Давайте всі питання без обговорення.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Добре.  

Отже, вношу пропозицію затвердити Звіт про роботу нашого комітету 

за період п’ятої сесії та надати доручення секретаріату внести відповідні 

зміни до нього за результатами розгляду наших законопроектів на 

останньому пленарному тижні п’ятої сесії. Прошу підтримати і 

проголосувати.  

 

БУЛАХ Л.В. 12 – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Рішення прийнято. 

Третє питання - про План роботи Комітету Верховної Ради України з 

питань здоров’я нації на вересень-січень 2021- 2022 років без обговорення.  

Отже, вношу пропозицію затвердити  План роботи комітету на період шостої 

сесії  та надати доручення секретаріату внести відповідні зміни до нього за 

результатами розгляду наших законопроектів на останньому пленарному 

тижні п’ятої сесії. Прошу підтримати і проголосувати.  

 

БУЛАХ Л.В. 11 – за.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Про пропозиції Комітету Верховної Ради з питань 

здоров’я нації до проекту порядку денного шостої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (вересень – січень). Одноголосно.  

 

БУЛАХ Л.В. 11 – за. Стефанишина сказала, що за весь порядок денний 

вона – за. Треба враховувати. Тоді 12 – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ  М.Б. Колеги, я пропоную, там був лист від народного 

депутата Артема Васильовича Дубнова, що він хоче увійти до складу всіх 

підкомітетів і в своєму залишитись. Правильно? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  У мене немає. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. У вас немає.  

І також така сама пропозиція надійшла від Сергія Кузьміних, який теж 

хочу увійти до складу всіх підкомітетів, у своєму залишитись. Прошу 

підтримати та проголосувати. Нічого проти не маю.  

 

БУЛАХ Л.В. 11 – за. Одноголосно.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.  

Засідання комітету оголошую закритим.     

 

 

 

 


