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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної
допомоги та медичного страхування (далі - Комітет) розглянув на своєму
засіданні (протокол № 50 від 04 листопада 2020 року) проект Закону про
внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від
шкідливого впливу тютюну (далі - Законопроект), напрацьований відповідно до
вимог частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради України на
виконання рішення Комітету (протокол № 35 від 03 червня 2020 року), яким
рекомендовано відхилити основний та альтернативні законопроекти про
внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від
шкідливого впливу тютюну:
реєстр. № 2813, поданий народними депутатами України Булах Л.В.,
Радуцьким М.Б., Дмитрієвою О.О., Макаренком М.В., Перебийносом М.В.,
Кузьміних С.В., Заславським Ю.І., Крейденком В.В.,
Дубілем В.О.,
Дубновим А.В.,
реєстр. № 2813-1, поданий народним депутатом України Чорним Д.С.,
реєстр. № 2813-2, поданий народними депутатами України
Заблоцьким М.Б., Петруняком Є.В.,
реєстр. № 2813-3, поданий народним депутатом України Юрченком О.М.,
реєстр. № 2813-4, поданий народним депутатом України Павловським П.І.
та врахувати їх конструктивні положення у законопроекті Комітету.
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 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 (РКТБ).
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні сьогодні 23%
дорослого населення (старше 15 років) курить щоденно. Кожен п’ятий підліток,
або 20% підлітків у віці від 13 до 15 років курять електронні сигарети. Щорічні
економічні втрати від наслідків куріння становлять 3% від ВВП, або 90 млрд.
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грн. (у тому числі це стосується лікування хвороб, пов’язаних з тютюнопалінням,
та соціальними виплатами для осіб, хвороби яких призвели до інвалідизації). Від
хвороб, пов’язаних з курінням, в Україні щорічно помирає 85 тис. українців. За
даними експертів, в Україні з 2017 року призупинилася позитивна тенденція до
зниження рівнів куріння, яку було досягнуто шляхом удосконалення
національного законодавства у цій сфері, а за останні два роки намітилася
негативна тенденція до підвищення рівнів паління, загалом за рахунок залучення
молоді до нових видів тютюнових виробів та пристроїв для паління.
Законопроект підготовлено за участі народних депутатів України - членів
Комітету, а також інших зацікавлених народних депутатів України, у тому числі
авторів альтернативних законопроектів, із залученням представників
Міністерства охорони здоров’я України, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
України», представників громадськості, діяльність яких не пов’язана з
тютюновою індустрією, як цього вимагає чинне законодавство.
Положення Законопроекту максимально наближені до відповідних
положень Ради 2014/40/ЄС.
Новими ключовими положеннями напрацьованого у Комітеті
Законопроекту є заборона:
реклами та спонсорства електронних сигарет та рідин до них, сигарет для
нагрівання (ТВЕН) та електронних пристроїв для куріння ( IQOS/glo),
продажу особам до 21 віку тютюнових виробів та електронних сигарет та
рідин до них, сигарет для нагрівання (ТВЕН) та електронних пристроїв для
куріння ( IQOS/glo).
У доопрацьованому законопроекті залишилися актуальними підходи, які
було закладено у законопроекті реєстр. № 2813, а саме щодо:
заборони реклами тютюну та його замінників в мережі Інтернет;
запровадження медичних попереджень на упаковках електронних сигарет,
рідин та сигаретах для нагрівання;
збільшення медичних попереджень на пачках з 50 до 65%% від площі
пачки з фотографіями-малюнками наслідків куріння з обох сторін та їх щорічна
ротація, що проводиться Міністерством охорони здоров’я України;
заборони продажу ароматизованих сигарет, включно з рідинами для
електронних сигарет;
запровадження заборони рекламної викладки тютюнових виробів та їх
замінників з вітрин магазинів (сигарет, електронних сигарет, IQOS/glo);
надання повноваження міським, сільським, селищним радам визначати
додаткові бездимні місця.
Проектом закону вносяться зміни до трьох законів України: «Про заходи
щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого
впливу на здоров’я населення», «Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів та пального» та «Про рекламу».
Під час розгляду та обговорення на засіданні Комітету запропонованої
редакції зазначалося, що його прийняття дозволить зменшити до 2025 року
кількості курців в Україні до рівня 15%, визначеного індикатором цілі 3
«Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у
будь-якому віці» Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року.
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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
порядку відповідно до вимог частини другої статті 110 Регламенту Верховної
Ради;
рекомендувати Верховній Раді України включити підготовлений
Комітетом законопроект в порядок денний четвертої 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.
Додатки в електронному вигляді:
1)
2)
3)
4)

текст доопрацьованого законопроекту на арк.;
порівняльна таблиця до доопрацьованого законопроекту на 44 арк.;
пояснювальна записка до доопрацьованого законопроекту на 8 арк.;
проект Постанови Верховної Ради України на 1 арк.
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