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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

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» Комітет  з питань здоров’я нації, 
медичної допомоги та медичного страхування розглянув на своєму засіданні 
(протокол № 65) доопрацьований народними депутатами України - членами 
Комітету проект закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну». 

Метою законопроекту є збереження здоров’я людей, зниження 
захворюваності, смертності та інвалідності, пов’язаної з наслідками шкідливого 
впливу тютюну, та недопущення залучення молоді до куріння. Його розробка 
також обумовлена необхідністю виконання міжнародних зобов’язань за Угодою 
про асоціацію між Україною та ЄС в частині імплементації в національне 
законодавство положень Директиви Європейського парламенту і Ради 
2014/40/ЄС від 03 квітня 2014 р. та Рамкової конвенції ВООЗ з контролю над 
тютюном.

При доопрацюванні законопроекту про внесення змін до деяких законів 
України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну 
(реєстр. № 4358) до повторного першого читання народними депутатами України 
- членами Комітету були взяті до відома зауваження і пропозиції народних 
депутатів України, міжнародних експертів та громадськості.

Підчас розробки законопроекту його окремі положення узгоджено з 
положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обмеження обігу підакцизних товарів, пристроїв для споживання 
тютюнових виробів без їх згоряння та посилення контролю за продажем таких 
товарів» від 02 грудня 2020 року № 1019-IX в частині обігу електронних сигарет 
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та тютюнових виробів, а також враховано окремі пропозиції альтернативних 
законопроектів.

Доопрацьована редакція законопроекту, підготовленого до повторного 
першого читання, передбачає наступні вдосконалення:

узгоджено визначення термінів «електронна сигарета» та «рідини, що 
використовуються в електронних сигаретах» з визначенням  Закону № 1019-IX 
та Податковим кодексом України;

вимоги медичних попереджень споживачів на упаковка електронних 
сигарет, заправних контейнерів і рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах приведені у відповідність до Директиви 2014/40/ЄС (текстове 
попередження 30% площі);

встановлено обмеження щодо продажу тютюнових виробів, електронних 
сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах особами, які не 
досягли 18-річного віку (у попередній редакції пропонувалося підняти цей вік до 
21 року);

законопроект доповнено положеннями щодо створення системи 
простежуваності обігу тютюнових виробів,  якою передбачено використання 
електронної системи контролю за обігом тютюнових виробів на основі 
унікального ідентифікатора тютюнових виробів у вигляді буквенно-чисельних 
коді у відповідності до Директиви 2014/40/ЄС;

удосконалено термін «пристрій для забезпечення куріння тютюнових 
виробів та тютюну» з метою ліквідації формування у споживачів хибного 
враження, що вживання тютюнових виробів у такий спосіб може завдати менше 
шкоди здоров’ю;

додано термін «нікотин», який включає до регулювання засоби, які не 
містять тютюну, проте за своєю дією відповідають впливу тютюнових виробів;

запроваджено медичні попередження споживачів на упаковках пристроїв 
для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну (стаття 126 проекту 
Закону);

визначено часові терміни для центральних органів виконавчої влади щодо 
впровадження нових медичних попереджень передбачених проектом Закону – 12 
місяців з дня набрання чинності відповідного нормативно-правового акту МОЗ 
(статті 12, 123, 124, 126 проекту Закону);

стаття 20 про відповідальність за порушення вимог щодо нанесення 
медичних попереджень розширена на введені в законодавство вимоги до 
маркування виробів передбачених  статтями 123, 124, 125, 126;

прикінцевими положеннями законопроекту передбачена поетапна (у разі 
прийняття) заборона видимого розміщення у точках продажу тютюнових 
виробів, пристроїв для куріння тютюнових виробів і тютюну, електронних 
сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, а також їх упаковок і макетів:

- таким чином, щоб вони були видимі поза межами місця роздрібної 
торгівлі - через 18 місяців з дня опублікування закону;

- таким чином, щоб вони були видимі споживачам всередині місця 
роздрібної торгівлі - через 30 місяців з дня опублікування закону;

поширено встановлені на сьогодні законом обмеження щодо реалізації та 
вживання тютюнових виробів на трав’яні вироби для куріння, електронні 
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сигарети, заправні контейнери, пристрої для забезпечення куріння тютюнових 
виробів та тютюну;

встановлено обмеження щодо продажу тютюнових виробів, електронних 
сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах особами, які не 
досягли 18-річного віку (у попередній редакції пропонувалося підняти цей вік до 
21 року).

ліквідовано нормативно-правові неузгодженості викликані нормою абзацу 
п’ятого частини четвертої статті 24 «Про державне регулювання виробництва і 
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» 
щодо набирання чинності не раніше ніж через 24 місяці з дня опублікування 
закону про внесення відповідних змін нових вимог до медичних попереджень на 
упаковці тютюнових виробів.

З огляду на викладене, Комітет ухвалив рішення:
підтримати редакцію доопрацьованого проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від 
шкідливого впливу тютюну» та внести його на реєстрацію в установленому 
Регламенту Верховної Ради порядку;

рекомендувати Верховній Раді України включити підготовлений 
Комітетом проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» (реєстр. 
№4358, доопрацьований) в порядок денний п’ятої сесії Верховної  Ради України 
дев’ятого скликання та за результатами розгляду у першому читанні прийняти 
його за основу.

Доповідачем з цього питання при розгляді його на пленарному засіданні 
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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