
СТЕНОГРАМА 

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

медичної допомоги та медичного страхування 

 

13 травня 2021 року 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Доброго дня, шановні колеги! Давайте починати, 

прошу вибачення за затримку. Колеги, прошу включити камери. 

Колеги, ще раз прошу вибачити за затримку. Була термінова нарада. 

Нарада непогана, але вона затримала, плюс "пробки" по місту, тому і 

затрималися, але у нас сьогодні одне питання, я думаю, що ми вкладемося. 

Шановні колеги, починаємо засідання Комітету з питань здоров'я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування. Інформую присутніх, що на 

засіданні відбувається аудіо та відеозапис, також відеотрансляція нашого 

засідання здійснюється в онлайн режимі на офіційній сторінці Фейсбук 

комітету.  

Традиційно нагадую вам про організаційні питання. Засідання 

проводимо в режимі відеоконференції, тому народним депутатам  нагадую 

про необхідність увімкнути камери і обов'язково під час голосування 

піднімати руку. 

На мою адресу як голови комітету в СЕДО надійшло 14 персональних 

листів з електронними підписами щодо згоди на проведення сьогоднішнього 

засідання в режимі відеоконференції. Це без врахування моєї згоди як 

ініціатора проведення комітету в режимі відеоконференції. Мною отримано 

попередні згоди від усіх народних депутатів членів комітету. Відповідно до 

пункту 4 Розділу VIII Закону України "Про комітети Верховної Ради 

України" ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. 

Спочатку встановлюємо наявність кворуму. Прошу піднімати руку, хто 

присутній. 

Булах Лада Валентинівна. 

 

БУЛАХ Л.В. Присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. Присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Присутня. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович. 

Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович. 

Дубнов Артем Васильович. 

 

ДУБНОВ А.В. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. 

Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович. 

Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – присутній. 

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Яно, скільки присутніх народних депутатів? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Присутніх – 11 народних депутатів. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кворум є. Розпочинаємо нашу роботу. 

Сьогодні в нашому засіданні також беруть участь. Прошу, коли я 

озвучую прізвище, відповідати "присутній" для того, щоб зафіксувати в 

протоколі засідання. 
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Від Міністерства охорони здоров'я Ляшко Віктор Кирилович – 

заступник Міністра охорони здоров'я України – Головний державний 

санітарний лікар. 

 

ЛЯШКО В.К. Доброго дня! Присутній. 

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Від Офісу Президента Юрія Сергіївна Соколовська. 

Присутня? Не бачу.  

Пасічник Михайло Францович? Теж не бачу.  

Також у засіданні бере участь заступник Секретаря Ради національної 

безпеки і оборони України Соловйов Олексій Станіславович.  

 

СОЛОВЙОВ О.С. Доброго дня, колеги.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Олексію Станіславовичу.  

Колеги, розпочинаємо нашу роботу із затвердження порядку денного, 

який був попередньо розісланий вам для ознайомлення. Якщо немає інших 

пропозицій, пропоную його затвердити. Прошу членів комітету увімкнути 

камери та проголосувати - за, проти чи утримався - шляхом підняття рук, як 

це передбачено законом. Пані Яна, прошу підраховувати голоси.  

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Присутня.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. За.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Є, плюс. 

Довгий Олесь Станіславович не долучився до нас? Ні.  

Дубіль Валерій Олександрович. 

  

ДУБІЛЬ В.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович. Не долучився, не 

бачу.  

Дубнов Артем Васильович. 
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ДУБНОВ А.В. Є.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За.  

 

ДУБНОВ А.В. Я – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Артеме, ми почули, зрозуміли.  

Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За.  

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.   

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович, наскільки я розумію, не 

долучився.  

Кузьміних Сергій Володимирович.  

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький – за.   

Стефанишина Ольга Анатоліївна.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ладо, повторіть, будь ласка, ви сказали: 

"Присутня", - а треба сказати… 

 

БУЛАХ Л.В. Я  - за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Пані Яно, оголосіть, будь ласка.    
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ЗІНКЕВИЧ Я.В. 11 – за, одноголосно.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Порядок денний затверджений.  

Переходимо до розгляду питання порядку денного. Шановні колеги, 

сьогодні у порядку денному у нас одне питання: про перегляд рішення 

комітету щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну 

(реєстраційний номер 4358, доопрацьований). Нагадаю, що цей законопроект 

був підготовлений комітетом на виконання Постанови Верховної Ради від 19 

лютого 2021 року за номером 1268-IX на повторне перше читання.  

22 березня цього року на засіданні комітету ми розглянули 

підготовлену до повторного першого читання редакцію цього законопроекту 

та рекомендували Верховній Раді прийняти його за результатами розгляду в 

першому читанні за основу. Водночас в результаті проведених додаткових 

консультацій щодо законопроекту 4358-д виникла необхідність 

доопрацювати низку його положень з метою максимального наближення 

норм законопроекту до вимог Директиви 2014/40 Європейського Союзу, 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.  

Тому ми переглянули деякі положення законопроекту 4358-д та 

актуалізували відповідно до досягнутих домовленості його редакцію, яка вам 

була розіслана для попереднього ознайомлення. Цю оновлену версію 

законопроекту пропонується внести на заміну раніше поданої на повторне 

перше читання. Для цього нам необхідно переглянути попередній висновок 

комітету з цього питання відповідно до вимог частини 5-ї статті 44 Закону 

про комітети Верховної Ради. 

Пропоную такий регламент розгляду питання: надати слово нашій 

колезі, народному депутату України, голові підкомітету з питань 

забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛ/СНІД та соціально 

небезпечними захворюваннями Булах Ладі Валентинівні, яка відповідальна 

за підготовку цього тексту законопроекту, для інформування щодо внесених  

змін з регламентом до 3 хвилин (дуже прошу дотримуватись регламенту), 

заслухати позицію Міністерства охорони здоров’я щодо цього питання, 

також 3 хвилини  і потім в разі необхідності провести обговорення: 3 виступи 

по 2 хвилини, прохання писати в "Групу комітету". Потім переходимо до 

голосування.  

Прошу до слова пані Ладу. Пані Ладо, 3 хвилини, прошу дуже жорстко 

дотримуватись регламенту.  

 

БУЛАХ Л.В. Дякую за слово. Я вкладуся.   
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Усім вже знайома ця історія і з усіх версій законопроекту дуже прошу 

сьогодні підтримати це рішення і підтримати нову редакцію до першого 

читання, тому що з метою врахування пропозицій різних сторін і прийнятих 

вже законів і Комітетом податків, і в процесі ще Закону з реклами були 

змінені деякі позиції і деякі ініціативи, які пропонує нам саме директива ЄС, 

були максимально просто копі-паст просто самої директиви в цей наш 

законопроект, в цю нову редакцію.  

Тобто не буду переказувати  в принципі,  що пропонує цей закон, тому 

що всі про це знають, скажу тільки, що змінилось, тобто крім існуючих норм 

директиви, ще ми деталізували вимоги рамкової Конвенції по боротьбі з 

тютюном Всесвітньої організації охорони здоров'я. Конкретно: розширення 

переліку громадських і робочих місць, де буде заборонено куріння, я маю на 

увазі бездимні тютюнові сигарети, ви знаєте, це IQOS, поширення заборони 

куріння тютюнових виробів для нагрівання, ТВЕНи в громадських місцях і 

на робочих місцях, заборона реклами стимулювання і спонсорства пристроїв 

для нагрівання тютюну, не самих сигарет, а саме оцих гаджетів, які необхідні 

для того, щоб їх використовувати,  і заборона реклами тютюнових виробів, я 

маю на увазі в Інтернеті, не просто в Інтернеті на сайтах, а навіть в 

соціальних мережах.  

У порівнянні з попередньою редакцією відбулися зміни саме з 

узгодження дефініцій законопроекту з іншими законами, які були прийняті 

вже в цьому році: встановлено вимогу щодо 30 відсотків медичних 

попереджень на тютюнових виробах, я маю на увазі - стіках для сигарет, для 

бездимних сигарет тютюнових виробів, це саме як зафіксовано в 

Європейській директиві антитютюновій, і також уточнено Прикінцеві 

положення. Зупинюсь на головному – це заборона куріння, вживання 

бездимних електронних сигарет і бездимних в громадських місцях, салонах 

має запрацювати через 6 місяців після прийняття. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ладо, зараз з ми Дубновим  будемо проти 

голосувати.  

 

БУЛАХ Л.В. Так, тут є такий конфлікт інтересів. Михайле Борисовичу, 

дуже прошу підтримати цю ініціативу. Сподіваюсь, вона  вас трішечки 

вмотивує трішечки менше курити, виходити на свіже повітря. Сподіваюсь, 

що все ж таки ви підтримаєте. 

Значить, ці внесені зміни активізують процес розгляду законопроекту 

4358. Всі зміни, які відбулися, у нас була кількість зустрічей з різними 

стейкхолдерами, з іншими  представниками і "Слуг народу", і інших фракцій, 

розумієте, мати гарний закон, це половина перемоги, треба все ж таки, щоб 

більшість наших колег віддали за нього голос, і саме ця редакція закону 
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максимально компромісна для всіх представників і парламенту, і інших 

стейкхолдерів, скажімо, сфери регулювання цього закону.  

А також хочу сказати, що у нас же ж на носі 31 травня, Всесвітній день 

боротьби з тютюном. І мені дуже хотілося б, щоб наш комітет і парламент 

продемонстрував все ж таки нашу прихильність цінності здоров'я, і хоча б в 

першому читанні все ж таки розглянув цей законопроект, чим ми також 

демонструємо європейській спільноті, що наш парламент визнає цінність 

профілактики і збереження здоров'я, а також виконує умови 

Євроінтеграційної угоди.  

Тому з огляду на це прошу переглянути попереднє рішення комітету та 

зареєструвати доопрацьовану версію законопроекту, що вам я вчора 

надсилала кожному, а також рекомендувати Верховній Раді України 

прийняти цей законопроект за основу в першому читанні. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пані Ладо. 

Але все ж таки прошу дотримуватися регламенту, ви одну хвилину 

перебрали. Пані Яно, прошу слідкувати. 

До слова запрошується Головний санітарний лікар, заступник Міністра 

охорони здоров'я Ляшко Віктор Кирилович. 

Вікторе Кириловичу, прошу. 

 

ЛЯШКО В.К. Доброго дня ще раз! Від імені Міністерства охорони 

здоров'я в першу чергу хочу подякувати членам комітету за реєстрацію 

такого важливого законодавчого акту. 

Міністерство охорони здоров'я повністю підтримує даний законопроект 

і дану редакцію. Хотілось би наголосити, що щорічно тютюн вбиває вдвічі 

більшу кількість людей, ніж у нас вбив COVID-19 під час пандемії 2020-2021 

роках. Ми говоримо про орієнтовну кількість 85-90 тисяч людей, які щороку 

гинуть внаслідок неінфекційних хвороб, до яких призводить куріння цигарок, 

а також інших продуктів, пов'язаних з ним.  

Міністерство охорони здоров'я окремо підтримує норму проекту закону 

щодо заборони видимого розміщення тютюнових виробів у місцях їхнього 

продажу, оскілки ми бачимо досить велику кількість зловживань на цю тему. 

Такі заборони діють в кращих країнах з прогресивною практикою боротьби з 

тютюном, зокрема Велика Британія, Канада, Австралія, Норвегія, Фінляндія, 

Ісландія, думаємо, що і Україна найближчим часом також доєднається до цих 

країн.  

І окремо варто відмітити те, що сказала Лада Валентинівна, що в цьому 

законопроекті врегульовується директива, врегульовується конвенція, і вона 

поширюється не тільки на тютюнові вироби, а й на нові тютюнові вироби і 
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продукти, пов'язані з ними, електронні сигарети, заправні контейнери, 

тютюнові вироби для нагрівання, електронні пристрої для куріння – це те все, 

що до цього часу залишалося неврегульованим і досить часто спекулятивно 

використовувалося і в громадських закладах, і все це призводить до 

пасивного куріння і негативного стану для здоров'я.  

Ми, як Міністерство охорони здоров'я, наголошуємо, що безпечного 

куріння не існує, тому, підтримуючи озвучене Ладою Валентинівною, 

звертаємося до народних депутатів: куріння – це зло, треба власним 

прикладом показувати, що ми відмовляємося, і законодавчими актами, і те, 

що ми можемо промотувати особисто.  

Так що, Михайле Борисовичу, ми очікуємо від вас заяви публічної. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Вікторе Кириловичу. Вам аби заяви 

публічні.  

Колеги, надійшла пропозиція від Дубнова Артема Васильовича 

голосувати і за скасування попередньої редакції, і за нову без обговорення. 

Колеги, немає заперечень?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Якщо немає заперечень, пропоную голосувати 

відразу два рішення, але по черзі, так? Спочатку голосуємо – скасувати 

рішення комітету від 22 березня (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 номер 4358), підготовлений на повторне перше читання, та 

рекомендуємо Верховній Раді прийняти його за основу. Прошу членів 

комітету увімкнути камери та проголосувати – за, проти чи утримався – 

шляхом підняття рук. Прийняття цього рішення має підтримати більшість від 

затвердженого складу комітету, тобто не менше 8 членів комітету.  

Пані Яно, прошу підраховувати голоси.  

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Я – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. Я - за.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна. 
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ДМИТРІЄВА О.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. Валерій 

Олександрович!  

  

ДУБІЛЬ В.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. За, є.  

Дубнов Артем Васильович. 

 

ДУБНОВ А.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.   

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.  

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – за.   

Стефанишина Ольга Анатоліївна.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу оголосити, пані Яно.    

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 11 – за, одноголосно.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, рішення прийнято.  
 

І наступна пропозиція: підтримати новий текст проекту Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я 

населення від шкідливого впливу тютюну (реєстраційний номер 4358, 
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доопрацьований) та внести його на заміну, рекомендувавши Верховній Раді 

прийняти його за основу за результатами розгляду у першому читанні.  

Далі: визначити співдоповідачем з цього питання при розгляді його на 

пленарному засіданні Верховної Ради народного депутата України – голову 

підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із 

ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Булах Ладу 

Валентинівну і як автора, і як від комітету. Прошу голосувати за ці два 

пункти.  

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Я – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. За.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. Валерій 

Олександрович!  

  

ДУБІЛЬ В.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Є.  

Дубнов Артем Васильович. 

 

ДУБНОВ А.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. Юрій Іванович! Не 

чуємо вас. 

Зінкевич Яна Вадимівна.   

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Михайле Борисовичу, Заславський – за,  вибачте.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 
 

Кузьміних Сергій Володимирович.  

 



11 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – за. 

Стефанишина Ольга Анатоліївна.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Результати голосування, пані Яно.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 11 – за. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.  

Колеги, на цьому наш порядок денний вичерпано. У нас буде 

позачергове засідання комітету на наступному тижні, буде декілька постанов 

і один терміновий закон. На сьогоднішній день вичерпаний порядок денний.  

Засідання комітету оголошую завершеним. Дякую всім.  

 


