
 

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги  

 та медичного страхування  
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 До реєстр. № 4491, поданого 

Кабінетом Міністрів України 

 Комітет Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності 

 

                                          ВИСНОВОК 

на проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо відповідальності за підроблення медичної продукції 

та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я, поданого народним 

депутатом України Радуцьким М.Б. та іншими народними депутатами 

України (реєстр. № 4491)   

 

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги 

та медичного страхування на засіданні 16 грудня 2020 року (протокол № 55) 

розглянув проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за підроблення медичної продукції та подібні 

злочини, що загрожують охороні здоров’я, поданого народним депутатом України 

Радуцьким М.Б. та іншими народними депутатами України (реєстр. № 4491 від 

14.12.2020 р.). 

Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є 

захист життя та здоров’я населення від можливого негативного впливу 

застосування фальсифікованої медичної продукції шляхом поширення 

відповідальності, передбаченої статтями 305 та 3211 Кримінального Кодексу 

України за злочини, пов’язані з контрабандою наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів та 

виготовленням, придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою 

збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів на всю медичну 

продукцію, а також посилення санкцій за ці злочини.  

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за підроблення медичної продукції та подібні 

злочини, що загрожують охороні здоров’я» імплементує  до національного 

законодавства відповідні положення Конвенції Ради Європи про підроблення 

медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я, 

ратифікованої Україною  у червні 2012 року.  



2 
 

Прийняття зазначеного законопроекту сприятимк забезпеченню населення 

України якісною, безпечною медично продукцією, недопущенню до обігу 

фальсифікованої медичної продукції, створенню належних умов для ведення 

підприємницької діяльності на фармацевтичному ринку України та забезпечить 

подальшу гармонізацію національної нормативно - правової бази у сфері обігу 

медичної продукції із міжнародним та європейським законодавством.  

Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив рішення підтримати проект 

Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за підроблення медичної продукції та подібні злочини, що 

загрожують охороні здоров’я (реєстр. № 4491) та запропонувати  Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендувати 

Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти 

його за основу.  

 

 

 

Голова Комітету                                                                 М.Б. Радуцький 

 
 

 


