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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК 
на проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо регулювання обігу рослин коноплі в промислових, медичних та 
наукових цілях (р. № 5596-1)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 23 червня 2021 року  до 
вх. № 203407  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 рослин 
коноплі в промислових, медичних та наукових цілях (р. № 5596-1), поданий 
народним депутатом України Холодовим А.І. та іншими народними депутатами 
України (протокол від 30.06.2021 р. № 77).

Зазначений законопроект є альтернативним до основного законопроекту 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. 

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього,  є 
створення в Україні контрольованого обігу рослин коноплі для промислового, 
медичного та наукового застосування з урахуванням кращого міжнародного 
досвіду. 

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 ліцензування видів господарської діяльності» 
закріпити на законодавчому рівні поняття «медична практика», визначити право 
громадян на доступність найнеобхідніших лікарських засобів; закріпити поняття 
рослин коноплі, їх класифікації залежно від сфери застосування (на рослини 
коноплі для промислових цілей, рослини коноплі для медичних та промислових 
цілей), встановити особливості правового регулювання для кожного виду рослин; 
запровадити новий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню – 
діяльність з обігу рослин коноплі для медичних та наукових цілей, визначити 
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особливості ліцензування цієї діяльності, орган ліцензування та його 
повноваження. 

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

Міністерство охорони здоров’я України також надало ряд зауважень та 
пропозицій до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо регулювання обігу рослин коноплі в промислових, медичних та 
наукових цілях (р. № 5596-1) та під час обговорення на засіданні Комітету 
висловило підтримку основного законопроекту про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, 
науковій та науково-технічній діяльності (р. № 5596), поданого народним 
депутатом України Стефанишиною О.А. та іншими народними депутатами 
України. 

Враховуючи викладене, розглянувши та обговоривши основний і 
альтернативний законопроекти, Комітет ухвалив рішення рекомендувати 
Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за 
основу основний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-
технічній діяльності (р. № 5596) та відхилити альтернативний 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.

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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