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Міністерством охорони здоров’я України опрацьовано лист координатора 

кластеру «Слобожанське коноплярство», радника голови Сумської ОДА Ю. 

Гладенка від 08.07.2022, який надійшов листом Міністерства економіки України 

від 22.07.2022 № 3622-06/51361-07 щодо доопрацювання проекту 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» від 10.06.2022 № 7457, та повідомляється. 

Міністерством охорони здоров’я України розроблено проєкт 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» з метою імплементації кращого досвіду у сфері регулювання обмеженого 

обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок канабісу, а також 

тетрагідроканабінолу з метою створення умов для розширення доступу пацієнтів 

до необхідного лікування, проведення наукових досліджень ефективності 

конопель. 

Науково доведено, що застосування канабіноїдів є ефективними при 

лікуванні понад 50 патологічних станів, зокрема: 

- неврологічні захворювання: розсіяний склероз, епілепсія (за попередніми 

висновками, канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби 

Альцгеймера, хвороби Гантінгтона і синдрому Туретта); 

- захворювання травного тракту; 

- наркотична залежність та проблеми психічного характеру; 
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- посттравматичних стресових розладів; 

- хронічний біль невропатичного походження; 

- паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу 

застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які 

потребують паліативної допомоги, включаючи полегшення болю, розладів 

харчування, налагодження сну). 

Основні положення Закону України: 

Дозволяє ліцензування господарської діяльності з культивування сортів 

рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей; 

Дозволяє діяльності з культивування сортів рослин роду коноплі (Cannabis) 

для медичних, промислових цілей, в науковій та науково-технічній діяльності; 

Забезпечує простежуваність обігу сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для 

медичних цілей, продуктів їх переробки чи вироблених (виготовлених) із них 

лікарських засобів забезпечується шляхом: 

маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції унікальним 

штрих-кодом; 

ведення електронного реєстру обліку переміщення сортів рослин роду 

коноплі (Cannabis) для медичних цілей чи вироблених (виготовлених) із них 

лікарських засобів на всіх етапах обігу; 

забезпечення відпуску особам лікарських засобів, виготовлених із сортів 

рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей, виключно за призначенням 

лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом. 

Дозволяє діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або 

психотропних речовин з метою їх застосування у медичних цілях або для 

наукової та науково-технічної діяльності у будь-якій формі. 

Таким чином, законопроєктом врегульовуються питання щодо обігу рослин 

роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-

технічній діяльності, та ніяким чином не стосується обігу промислових 

конопель. 

Також зазначаємо, що у разі надходження проєкту нормативно-правового 

акту щодо обігу промислових конопель Міністерство охорони здоров’я України 

опрацює його у встановленому порядку. 

 

 

Заступник Міністра – головний  

державний санітарний лікар України                  Ігор КУЗІН        

 

 

 

 

 

 

Олег Півоваров  
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