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№2703-26  від 07.09.2021 

 
Голові Верховної Ради України 

Разумкову Д.О. 

                                                   
                                                    Шановний Дмитре Олександровичу! 
 

Висловлюємо Вам повагу та від імені Спілки підприємців Стіна 

звертаємо увагу на важливість не допустити надмірне регулювання 

внутрішньої торгівлі, особливо в період пандемії, коли малий бізнес 

постраждав найбільше. 

Звертаємо Вашу увагу, що у липні 2021 року члени Комітету з 

питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування 

одноголосно ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України 

прийняти редакцію проекту Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу 

тютюну № 4358 у другому читанні та в цілому як закон у редакції 

Комітету.Дане рішення Комітету враховує більшість зауважень від 

бізнес-середовища. Але, на жаль, з’являються виступи окремих народних 

депутатів щодо введення намірів винести поправки на голосування у 

другому читанні, наприклад щодо запровадження стандартизованої 

упаковки тютюнових виробів, заборони викладки тютюнових виробів у 

місцях їх продажу. 

Вказані положення відсутні у Директиві Європейського 

парламенту і Ради 2014/40/ЄС. У разі їх прийняття країну очікує 

неминуче зростання нелегального ринку тютюнової продукції. 

Наша спілка підтримує заходи щодо боротьби із тютюнопалінням, 

але питання внутрішньої торгівлі не можуть регулюватися лише 

заборонами, які мають негативний вплив, перш за все, на представників 

малого бізнесу. 

Просимо підтримати законопроект № 4358 у липневій редакції 
Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування, яка є наразі виваженою щодо 
зменшення навантаження на малий бізнес. 

Також просимо звернутися до народних депутатів щодо 

підтримки під час розгляду у другому читанні тексту Законопроекту № 

4358 з урахуванням рішення Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування від 

13.07.2021 р. 

 

Голова правління ГО 

«Спілка підприємців «Стіна»                                                       Печалін О.В.

   

mailto:stina.org@gmail.com

	Голові Верховної Ради України
	Шановний Дмитре Олександровичу!
	Просимо підтримати законопроект № 4358 у липневій редакції Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, яка є наразі виваженою щодо зменшення навантаження на малий бізнес.

