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Н.д. України Стефанишина О.А. та  інші 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК 
на проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-

технічній діяльності 
(р. № 5596) 

За дорученням Голови Верховної Ради України від 4 червня 2021 року  до вх. 
№ 174150  Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування відповідно до вимог статті 93 Регламенту 
Верховної Ради України розглянув на своєму засіданні проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в 
медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності (р. № 5596), поданий 
народним депутатом України Стефанишиною О.А. та іншими народними 
депутатами України (протокол від  30.06.2021 р. № 77).

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього,  є 
створення умов для розширення доступу українських пацієнтів до необхідного 
лікування, проведення наукових досліджень ефективності конопель, надходження 
значних фінансових інвестицій в економіку України, розвитку ряду галузей науки 
і освіти, вдосконалення системи охорони здоров'я та правоохоронної системи. 

Для досягнення задекларованої мети автори законодавчої ініціативи 
пропонують шляхом внесення комплексних змін до Основ законодавства України 
про охорону здоров’я, законів України «Про наркотичні засоби, психотропні 
речовини і прекурсори», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності» закріпити право особи на доступ до необхідних їй 
лікарських засобів, включаючи, серед іншого, й ті, що містять наркотичні засоби 
та/або психотропні речовини і прекурсори, забезпечити можливість використання 
рослин роду коноплі в промислових, наукових і медичних цілях та впорядкувати 
інструменти контролю за їх обігом; включити до переліку дозвільних документів 
дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення 
діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Підтримуючи необхідність створення законодавчого підґрунтя для  
розширення доступу українських пацієнтів до необхідного лікування, проведення 
наукових досліджень ефективності конопель, розвитку науки, вдосконалення 
системи охорони здоров’я, Комітет вважає за доцільне  внести до нього такі 
уточнення та доповнення:
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1) передбачити введення в дію закону через три місяці після його 
опублікування для надання строку Кабінету Міністрів України для розробки 
відповідних підзаконних актів;

2) доповнити проект закону положеннями про відповідальність за порушення 
його положень, яка настає в установленому законодавством порядку;

3) доповнити проект закону положеннями про забезпечення прозорості 
функціонування Уповноваженого органу у сфері обігу лікарських конопель;

4) абзац десятий підпункту 5 пункту 1 розділу  I проекту закону викласти в 
такій редакції: «Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено 
посадовій особі вищого рівня  та в порядку адміністративного судочинства».

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
висловило низку зауважень до законопроекту.

Міністерство охорони здоров’я України підтримує законопроект та надало 
зауваження та пропозиції до нього, які можуть бути опрацьовані при підготовці 
законопроекту до другого читання. 

У Верховній Раді України зареєстровано альтернативний до основного 
проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
регулювання обігу рослин коноплі в промислових, медичних та наукових цілях     
(р. № 5596-1), поданий народним депутатом України Холодовим А.І. та іншими 
народними депутатами України.  

Враховуючи викладене, розглянувши та обговоривши основний та 
альтернативний законопроекти, Комітет ухвалив рішення рекомендувати 
Верховній Раді України включити проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, 
науковій та науково-технічній діяльності (р. № 5596), поданий народним депутатом 
України Стефанишиною О.А. та іншими народними депутатами України, до 
порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, за 
результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та доопрацювати 
його до другого читання з урахуванням зазначених у цьому висновку пропозицій.    

Співдоповідачем із цього питання при розгляді його на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначено голову Комітету Верховної Ради України з 
питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народного 
депутата України Радуцького Михайла Борисовича.
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