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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про регулювання обігу рослин роду коноплі 

(Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній 
діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до 

необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних 
стресових розладів отриманих внаслідок війни»

(реєстр. № 7457)
За дорученням Голови Верховної Ради України від 14 червня 2022 року  

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 України «Про регулювання 
обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та 
науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу 
пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та 
посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни» (реєстр.            
№ 7457), поданий Кабінетом Міністрів України (протокол від  14.06.2022 р. 
№ 105).

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього,  є 
імплементація кращого досвіду у сфері регулювання обмеженого обігу канабісу, 
смоли канабісу, екстрактів і настойок канабісу, а також тетрагідроканабінолу (далі 
– ТГК) (його ізомерів та їх стереохімічних варіантів), шляхом внесення змін до 
законів України, які регламентують поводження з наркотичними засобами, з 
метою створення умов для розширення доступу пацієнтів до необхідного 
лікування, проведення наукових досліджень ефективності конопель. 

Для досягнення задекларованої мети автори законодавчої ініціативи 
пропонують внести зміни 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», «Про ліцензування видів господарської діяльності».  Положеннями 
проекту, зокрема: розширюється термінологія зазначених вище актів 
законодавства (поняттями «канабіс», «рослина канабіс», «смола канабісу»); 
передбачається, що культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці I 
Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей 
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та рослин роду коноплі (Cannabis), включених до списку № 4 таблиці I Переліку, 
які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається 
для медичних цілей, визначених ліцензією, здійснюється шляхом застосування 
кондиційного насіння, придбаного у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, та інше.

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

Підтримуючи необхідність створення законодавчого підґрунтя для  
розширення доступу українських пацієнтів до лікарських засобів, вироблених на 
основі рослин роду коноплі, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній 
Раді України включити проект Закону України про регулювання обігу рослин 
роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-
технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до 
необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових 
розладів, отриманих внаслідок війни (реєстраційний № 7457) в порядок денний 
сьомої сесії та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за 
основу з урахуванням необхідності внесення змін до інших структурних частин 
законів та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в 
першому читанні, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної 
Ради України, а також скоротити наполовину строк подання суб’єктами права 
законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при підготовці цього 
законопроекту до другого читання відповідно до частини другої статті 116 
Регламенту Верховної Ради України.

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