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вноситься народними 

депутатами України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

 
Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 

щодо регулювання обігу 
конопель в медичних цілях, 

науково-технічній діяльності 
та промисловості 

 
 

Верховна Рада України 

постановляє: 

І. Внести зміни до таких 

законодавчих актів України: 

1. У Законі України 

"Основи законодавства 

України про охорону 

здоров'я" (Відомості 

Верховної Ради України, 

1993, N 4, ст. 19): 

1) у частині першій статті 

6: 

пункт "д" викласти в такій 

редакції: 

"д) кваліфіковану медичну 

допомогу, включаючи 

вільний вибір закладу 

охорони здоров'я і лікаря, 

методів лікування відповідно 

до його рекомендацій, а 
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також доступ до необхідних 

лікарських засобів"; 

доповнити новим пунктом "м" 

такого змісту: 

"м) застосування наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів та 

рослин, які містять 

наркотичні речовини та 

психотропні засоби, 

дозволених до використання 

у медичній практиці, у 

порядку, визначеному 

законом, з метою належного 

забезпечення прав пацієнтів 

на охорону здоров’я". 

2. У Законі України "Про 

наркотичні засоби, 

психотропні речовини і 

прекурсори" (Відомості 

Верховної Ради України, 

1995, N 10, ст. 60): 

1) у статті 1: 

а) у частині першій: 

абзац шостий викласти в такій 

редакції: 

“використання наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів - 

застосування наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів 

наркотичних засобів і 

психотропних речовин у 

виробництві, виготовленні,  

науковій та науково-

технічній діяльності, 

медичній практиці, при 

розробленні наркотичних 

засобів і психотропних 

речовин, проведенні 
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відповідних експертиз, 

передбачених цим Законом”; 

після абзацу десятого 

доповнити новим абзацом 

такого змісту: 

"лікарські  коноплі –  сорти 

рослин роду коноплі 

(Cannabis), вміст 

тетрагідроканабінолу у 

висушеній соломі яких 

перевищує 1 відсоток" 

абзаци десятий – двадцять 

перший вважати відповідно 

абзацами одинадцятим – 

двадцять другим; 

абзац дванадцятий викласти в 

такій редакції: 

“ліцензійні умови - перелік 

організаційних, 

кваліфікаційних та інших 

спеціальних вимог до 

діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, що 

визначаються цим Законом, 

та ліцензійних умов, які 

затверджуються згідно із 

Законом України "Про 

ліцензування видів 

господарської діяльності" і 

виконання яких є 

обов'язковим для суб'єктів 

господарювання, що 

отримали ліцензії на 

здійснення відповідної 

діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів;”  

абзац сімнадцятий викласти в 

такій редакції: 
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“препарат - суміш речовин у 

будь-якому фізичному стані, 

що містить один чи декілька 

наркотичних засобів, та (або) 

психотропних речовин, та 

(або) прекурсорів, та (або) 

рослин, що включені до 

Переліку, чи одержаних із 

них речовин, і обіг яких 

регулюється цим Законом”; 

після абзацу вісімнадцятого 

доповнити новим абзацом 

такого змісту: 

"промислові коноплі – сорти 

рослин роду коноплі 

(Cannabis), вміст 

тетрагідроканабінолу у 

висушеній соломі яких не 

перевищує 1 відсоток" 

абзаци дев’ятнадцятий – 

двадцять перший вважати 

відповідно абзацами 

двадцятим – двадцять 

другим; 

б) доповнити новою частиною 

такого змісту: 

"Для цілей цієї статті вміст 

тетрагідроканабінолу у 

рослинах роду коноплі 

(Cannabis) підтверджується 

описом сорту рослин, 

внесених до Державного 

реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в 

Україні, або встановлюється 

випробувальною 

лабораторією, що здійснює 

діяльність відповідно до 

законодавства про технічні 

регламенти та оцінку 

відповідності, або іншою 

юридичною особою, що має 

ліцензію на проведення 
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експертиз наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів"; 

2)  у статті 2: 

абзац другий частини першої 

викласти в такій редакції:  

“таблиця I містить наркотичні 

засоби, у тому числі рослини, 

і психотропні речовини, 

включені до списків N 1, N 2 

та N 3, обіг яких на території 

України заборонено, за 

винятком їх обігу лише в 

цілях та на підставах, 

передбачених цим Законом. 

Положення цього Закону, які 

врегульовують обіг 

наркотичних засобів та 

психотропних речовин, що 

включені до списку N 1 і N 2 

таблиці І, стосуються 

виключно канабісу, смоли 

канабісу, екстрактів і 

настойок канабісу, 

тетрагідроканнабінолу” 

в абзацах шостому та сьомому 

частини першої після слова 

"таблиць" доповнити знаками 

"І,"; 

перше речення абзацу 

восьмого частини першої 

викласти в такій редакції: 

“Щодо препаратів, що містять 

малі кількості наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, включених до 

таблиць II і III Переліку, та 

(або) прекурсорів, включених 

до таблиці IV Переліку, а 

також лікарських конопель 

чи отриманих із них речовин, 

щодо яких немає ризику 

зловживання, або такий 
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ризик незначний, і з яких 

зазначені засоби чи речовини 

не можна вилучити 

легкодоступними способами 

в кількості, за якої можливе 

зловживання, можуть не 

застосовуватися деякі заходи 

контролю”; 

доповнити новою частиною 

такого змісту: 

"До наркотичних засобів, 

психотропних речовин та 

прекурсорів не належать 

товари, які вироблені 

(виготовлені) з рослин роду 

коноплі (Cannabis), продукти 

переробки таких рослин, 

якщо вміст 

тетрагідроканабінолу у сухій 

масі таких товарів чи 

продуктів переробки не 

перевищує обмеження, 

встановлені цим Законом для 

промислових конопель"; 

3) статтю 4 доповнити 

новим абзацом такого змісту: 

"створення належних умов 

для провадження 

господарської діяльності, 

пов’язаної з культивуванням 

та обігом лікарських та 

промислових конопель та 

вироблених (виготовлених) із 

них препаратів, із метою їх 

використання в медичній 

практиці, науково-технічній 

діяльності та промисловості”; 

4) у статті 6: 

абзац сімнадцятий викласти в 

такій редакції: 

“здійснення контролю за 

розробкою нових 
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наркотичних засобів, 

психотропних речовин у 

цілях, передбачених цим 

Законом”; 

абзац дев’ятнадцятий 

викласти в такій редакції: 

“надання дозволів на 

використання обладнання та 

приміщень, призначених для 

здійснення діяльності у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, у випадках, 

визначених цим Законом”; 

5) у статті 7: 

частину другу викласти в 

такій редакції: 

"Діяльність з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

рослин, включених до 

таблиці I Переліку, на 

території України 

забороняється, за винятком 

діяльності з обігу таких 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

рослин в цілях, на підставах і 

з урахуванням обмежень, 

передбачених цим Законом"; 

у частині третій після слова 

"таблиць" доповнити знаком 

"І,"; 

у частині сьомій слово 

"певних" виключити; 

6) статтю 8 викласти у 

такій редакції: 

"Стаття 8. Особливості 

ліцензування діяльності з 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
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прекурсорів, а також 

ліцензійних умов” 

Ліцензування діяльності з 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів здійснюється 

відповідно до Закону України 

"Про ліцензування видів 

господарської діяльності" з 

урахуванням встановлених 

цією статтею особливостей. 

Ліцензуванню підлягають такі 

види діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів: культивування 

рослин, включених до 

Переліку (крім промислових 

конопель), розроблення, 

виробництво, виготовлення, 

зберігання, перевезення, 

придбання, реалізація 

(відпуск), ввезення на 

територію України, 

вивезення з території 

України, використання, 

знищення наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, 

включених до Переліку. 

Ліцензія на здійснення 

діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів може бути 

видана суб'єкту 

господарювання на декілька 

видів діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів або на окремий її 

вид. Ліцензії на 

культивування лікарських 
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конопель видаються у 

розрахунку: одна ліцензія – 

на одну тисячу рослин, якщо 

таку кількість рослин, на яку 

видається ліцензія, не 

збільшено  центральним 

органом виконавчої влади, 

уповноваженим Кабінетом 

Міністрів України на 

здійснення ліцензування 

діяльності у сфері обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів (далі - орган 

ліцензування), у порядку та 

на підставах, визначених 

ліцензійними умовами 

провадження відповідного 

виду господарської 

діяльності. 

Ліцензія на здійснення 

діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів видається 

суб'єкту господарювання, 

який виконав вимоги статті 

10 Закону України "Про 

ліцензування видів 

господарської діяльності", а 

також надав органу 

ліцензування, такі відомості 

та документи: 

довідки відповідного 

державного або 

комунального закладу 

охорони здоров'я про 

відсутність у осіб, які за 

своїми службовими 

обов'язками отримають (чи 

мають) доступ безпосередньо 

до наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
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прекурсорів (в тому числі у 

фізичної особи - підприємця, 

яка має ліцензію на 

провадження господарської 

діяльності з медичної або 

ветеринарної практики), 

психічних розладів, 

пов'язаних із зловживанням 

алкогольними напоями, 

наркотичними засобами чи 

психотропними речовинами, 

а також про відсутність серед 

зазначених осіб, визнаних 

непридатними до виконання 

окремих видів діяльності 

(робіт, професій, служби), 

пов'язаних з обігом 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, у порядку, 

встановленому Кабінетом 

Міністрів України; 

довідку Міністерства 

внутрішніх справ України 

про відсутність у осіб, які за 

своїми службовими 

обов'язками отримають (чи 

мають) доступ безпосередньо 

до наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів (в тому числі у 

фізичної особи - підприємця, 

яка має ліцензію на 

провадження господарської 

діяльності з медичної або 

ветеринарної практики), не 

знятої чи не погашеної в 

установленому порядку 

судимості за вчинення 

середньої тяжкості, тяжких та 

особливо тяжких злочинів 

або за злочини, пов'язані з 

незаконним обігом 

наркотичних засобів, 
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психотропних речовин і 

прекурсорів, у тому числі 

вчинені за межами України; 

дозвіл Національної поліції на 

використання об'єктів і 

приміщень, призначених для 

здійснення діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, та їх 

відповідність встановленим 

вимогам відповідно до статті 

11 цього Закону, або 

підтвердження подання 

зазначених у частині другій 

статті 11 документів (у разі 

неприйняття рішення про 

видачу чи відмову у видачі 

дозволу у встановлений 

згідно з вимогами частини 

третьої статті 11 цього 

Закону строк). 

Ліцензія на здійснення 

діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів видається на 

п'ять років. 

У ліцензіях на здійснення 

діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів зазначаються 

перелік наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

прекурсорів та (або) перелік 

сортів та кількість рослин, які 

дозволяється культивувати та 

(або) використовувати у 

виробничій діяльності, цілі та 

вид господарської діяльності, 

яку може здійснювати суб'єкт 

господарювання, залежно від 
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наявності і відповідності 

матеріально-технічної бази, 

кваліфікації працівників, 

характеристики, площі і 

адреси (географічні 

координати) об'єктів та 

приміщень, на (в) яких 

дозволяється здійснювати 

таку діяльність відповідно до 

вимог цього Закону. 

При використанні рослин, 

включених до Переліку (крім 

промислових конопель), для 

промислових цілей, за 

винятком виробництва, 

виготовлення наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, ліцензія на 

здійснення діяльності з 

використання рослин, 

включених до Переліку, 

може бути видана суб'єкту 

господарювання за наявності 

у нього визначених 

Кабінетом Міністрів України 

умов для запобігання 

розкраданню наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів, рослин 

та (або) отриманих із них 

продуктів чи відходів (далі – 

умови безпеки). 

У ліцензіях на здійснення 

діяльності з використання 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин для 

наукових цілей та в науково-

технічній діяльності 

зазначаються особи, які 

здійснюють такий вид 

діяльності, види наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, які дозволяється 
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використовувати для таких 

цілей, характеристики, площі 

і адреси (географічні 

координати) об'єктів та 

приміщень, на (в) яких 

дозволяється здійснювати 

таку діяльність.”; 

7) статтю 11 викласти у 

такій редакції: 

"Стаття 11. Дозвіл на 

використання об'єктів і 

приміщень, призначених для 

здійснення діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів”  

Дозвіл на використання 

об'єктів і приміщень, 

призначених для здійснення 

діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів (далі – дозвіл), 

видається суб'єкту 

господарювання 

Національною поліцією на 

безоплатній основі 

безстроково.  

Дозвіл видається за 

результатами перевірки 

відповідності умовам безпеки 

об'єктів і приміщень, 

призначених для здійснення 

діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

прекурсорів і лікарських 

конопель, проведеної на 

підставі поданих суб’єктом 

господарювання заяви та 

засвідчених в установленому 

порядку копій таких 

документів: 
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а) договір суб'єкта 

господарювання із суб'єктом 

провадження охоронної 

діяльності про надання 

послуг із охорони, що в тому 

числі передбачає розподіл 

відповідальності сторін 

договору за гарантування 

дотримання умов безпеки; 

б) документи, що 

підтверджують право 

власності або користування 

суб'єкта господарювання на 

об'єкти і приміщення, 

призначені для здійснення 

діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

прекурсорів, лікарських 

конопель і отриманих із них 

продуктів чи відходів; 

в) план-схема об'єктів, 

приміщень або їх комплексу, 

на території яких планується 

здійснювати один чи декілька 

видів діяльності, зазначених 

у статті 8 цього Закону, що 

містить інформацію про 

відповідні земельні ділянки 

та приміщення, із 

зазначенням їх типів, меж, 

площ та координат 

розташування, об'єктів 

охоронного призначення, 

місць проходу на територію 

комплексу чи окремих 

об'єктів та приміщень, 

інженерної інфраструктури. 

Рішення про видачу чи 

відмову у видачі дозволу 

приймається Національною 

поліцією протягом 30 

(тридцяти) робочих днів із 
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дня подання суб’єктом 

господарювання зазначених у 

частині другій цієї статті 

документів. У разі 

неприйняття рішення про 

видачу чи відмову у видачі 

дозволу у встановлений цим 

Законом строк, вважається, 

що такі об’єкти і приміщення 

відповідають  умовам 

безпеки та можуть 

використовуватися суб’єктом 

господарювання в цілях, для 

яких було запитано дозвіл 

відповідно до вимог закону. 

Протягом 3 (трьох) робочих 

днів із дня прийняття 

відповідного рішення 

суб'єкту господарювання 

видається дозвіл в паперовій 

та (або) електронній формі, 

або направляється письмове 

повідомлення про відмову у 

видачі дозволу із 

зазначенням причин відмови. 

Рішення про відмову у видачі 

дозволу може бути 

оскаржено в 

адміністративному порядку 

або до суду. 

Дозвіл не вимагається для 

використання об'єктів і 

приміщень, які: 

 належать Національній 

поліції, центральному органу 

виконавчої влади, що 

забезпечує формування та 

реалізує державну податкову 

і митну політику, Службі 

безпеки України, та які 

використовуються для 

зберігання наркотичних 

засобів, психотропних 
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речовин і прекурсорів, 

вилучених із незаконного 

обігу; 

використовуються для 

здійснення діяльності з обігу 

промислових конопель, якщо 

таке використання не 

призводить до перевищення 

рівня тетрагідроканабінолу у 

таких рослинах, одержаній із 

них сировині та (або) 

вироблених (виготовлених) із 

них препаратах понад 

встановлені цим Законом 

обмеження для промислових 

конопель. 

Відсутність потреби в 

одержанні дозволу у цілях, 

зазначених у частині шостій 

цієї статті, не звільняє 

власників та (або) 

користувачів таких об'єктів і 

приміщень, їх 

уповноважених осіб від 

відповідальності за 

недотримання умов безпеки, 

у разі, якщо таке 

недотримання призвело до 

нецільового використання 

або незаконного обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів.   

Контроль за дотриманням 

умов безпеки здійснюється 

Національною поліцією в 

порядку, встановленому 

центральним органом 

виконавчої влади, що 

забезпечує формування 

державної політики у сфері 

протидії злочинності.  
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У разі зміни відомостей, 

наданих суб'єктом 

господарювання для 

отримання дозволу, такий 

суб'єкт зобов'язаний 

повідомити про це 

Національну поліцію в 

письмовій формі  у строк, що 

не перевищує 10 (десяти) 

робочих днів із дати настання 

таких змін. 

Дозвіл, виданий суб'єкту 

господарювання, може бути 

анульований у разі: 

встановлення фактів 

невідповідності умовам 

безпеки об'єктів і приміщень, 

на використання яких такий 

дозвіл був виданий; 

анулювання ліцензії на 

здійснення діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, виданої 

власнику такого дозволу; 

неповідомлення суб'єктом 

господарювання у 

встановлений строк про 

зміни відомостей, наданих 

для отримання відповідного 

дозволу. 

Анулювання дозволу тягне за 

собою автоматичне 

призупинення дії ліцензії, 

виданої на його підставі 

відповідно до статті 8 цього 

Закону, на строк, необхідний 

для забезпечення 

відповідності умовам безпеки 

об'єктів і приміщень, на 

використання яких виданий 

такий дозвіл, який (такий 
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строк) у будь-якому випадку 

становить не більше 60 

(шістдесяти) робочих днів. 

Якщо протягом цього строку 

суб’єкт господарювання не 

підтвердить відповідність 

об’єктів і приміщень, на 

використання яких видано 

дозвіл, умовам безпеки, 

ліцензія, видана відповідно 

до статті 8 цього Закону, 

вважається анульованою."; 

8) статтю 12 викласти у 

такій редакції: 

"Стаття 12. Обмеження обігу 

окремих наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин 

Обіг наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

включених до таблиці I 

Переліку (крім промислових 

та лікарських конопель, 

продуктів їх переробки чи 

вироблених (виготовлених) із 

них препаратів),  

допускається лише для 

використання у медичній 

практиці, а також у цілях, 

передбачених статтями 15, 19 

та 20 цього Закону.  

Обіг наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

включених до таблиць II і III 

Переліку, допускається для 

використання у медичній 

практиці за призначенням 

лікаря, а також у цілях, 

передбачених статтями 19, 20 

та 23 цього Закону. 

Обіг  лікарських та 

промислових конопель, 
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продуктів їх переробки та 

вироблених (виготовлених) із 

них препаратів допускається 

лише для використання у 

промислових цілях, науковій 

та науково-технічній 

діяльності, а також у 

медичній практиці за 

призначенням лікаря 

відповідно до статей 15, 17, 

19, 20, 21, 22, 24, 25-27 цього 

Закону. 

Обіг наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

лікарських та промислових 

конопель, продуктів їх 

переробки та (або) 

вироблених (виготовлених) із 

них препаратів відповідно до 

цього Закону дозволяється за 

умови забезпечення 

контролю та простежуваності 

на всіх етапах такого обігу. 

Простежуваність обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

включених до Переліку,  

лікарських та промислових 

конопель, продуктів їх 

переробки чи вироблених 

(виготовлених) із них 

препаратів  забезпечується 

шляхом: 

маркування кожної партії та 

одиниці фасованої продукції 

унікальним кодом; 

ведення публічного 

електронного реєстру обліку 

переміщення наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, лікарських та 

промислових конопель, 

продуктів їх переробки чи 
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вироблених (виготовлених) із 

них препаратів на всіх етапах 

обігу в порядку, 

затвердженому центральним 

органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування 

державної політики у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, 

протидії їх незаконному 

обігу.”; 

9) у статті 14: 

частину першу доповнити 

словами "якщо інше не 

передбачено цим Законом"; 

доповнити новою частиною 

такого змісту: 

"Квоти не встановлюються на: 

культивування та вивезення з 

території України 

промислових конопель; 

вивезення з території України 

лікарських конопель, 

продуктів їх переробки та 

вироблених (виготовлених) із 

них препаратів для 

використання в медичній 

практиці та в науковій і 

науково-технічній 

діяльності."; 

10) статтю 15 викласти в 

такій редакції: 

"Стаття 15. Діяльність із 

культивування рослин, 

включених до Переліку 

Діяльність із культивування 

рослин, включених до 

Переліку, на території 

України забороняється, за 

винятком діяльності з 
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культивування та (або) 

використання рослин, 

включених до списку N 3 

таблиці I Переліку: 

а) що містять малі кількості 

наркотичних речовин (в тому 

числі лікарських конопель), - 

з додержанням умов, 

зазначених у частинах другій, 

третій, четвертій та сьомій 

цієї статті; 

б) промислових конопель - з 

додержанням умов, 

зазначених у частинах п'ятій, 

шостій та сьомій цієї статті. 

Діяльність з культивування та 

(або) використання рослин, 

включених до списку N 3 

таблиці I Переліку, що 

містять малі кількості 

наркотичних речовин для 

промислових цілей, 

визначених ліцензією, може 

здійснюватися суб'єктами 

господарювання всіх форм 

власності за наявності в них 

відповідної ліцензії в межах 

визначених Кабінетом 

Міністрів України квот. 

Гранично допустимий вміст 

наркотичних речовин у 

рослинах, включених до 

списку N 3 таблиці I 

Переліку (крім промислових 

конопель), встановлюється 

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, 



22 

 

протидії їх незаконному 

обігу.  

Культивування лікарських 

конопель для цілей, 

визначених ліцензією, 

здійснюється виключно в 

умовах закритого ґрунту  

виключно з використанням 

кондиційного насіння чи 

садивного матеріалу, які 

відповідають вимогам Закону 

України "Про насіння і 

садивний матеріал".  

Суб'єкти господарювання - 

власники ліцензій на 

здійснення діяльності з 

культивування та (або) 

використання лікарських 

конопель зобов'язані вжити 

заходів щодо забезпечення 

дотримання умов безпеки, а 

також укласти договір із 

випробувальною 

лабораторією, що здійснює 

діяльність відповідно до 

законодавства про технічні 

регламенти та оцінку 

відповідності, або 

забезпечити постійне 

функціонування такої 

лабораторії на території 

виробничого комплексу, на 

якому здійснюється 

культивування,  з метою 

контролю показників якості 

виробленої продукції та 

контролю вмісту у ній 

тетрагідроканабінолу. 

Діяльність із культивування 

та (або) використання 

промислових конопель може 

здійснюватися суб'єктами 

господарювання всіх форм 
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власності в умовах 

відкритого та закритого 

ґрунту без необхідності 

отримання ліцензії на такий 

вид діяльності з 

використанням кондиційного 

насіння чи садивного 

матеріалу рослин роду 

коноплі (Cannabis), які 

відповідають вимогам Закону 

України "Про насіння і 

садивний матеріал". Така 

діяльність передбачає 

здійснення суб'єктом, який її 

провадить, самостійного 

обліку насіння та садивного 

матеріалу, забезпечення 

нагляду за посівами рослин 

на всіх стадіях їх 

культивування та контролю 

використання таких рослин. 

Суб'єкти, які здійснюють 

культивування промислових 

конопель або мають намір 

здійснювати таке 

культивування, зобов'язані 

забезпечити: 

простежуваність обігу таких 

рослин, продуктів їх 

переробки та вироблених 

(виготовлених) із них 

препаратів у порядку, 

встановленому центральним 

органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування 

державної політики у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, 

протидії їх незаконному 

обігу; 

подання інформації 

центральному органу 
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виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у 

сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, протидії їх 

незаконному обігу, про намір 

здійснювати у наступному 

кварталі, році культивування 

промислових конопель та про 

використання у минулому 

кварталі, році таких рослин, в 

тому числі із зазначенням 

повного переліку суб'єктів, 

яким такі рослини чи 

продукти їх переробки 

реалізовано, обсягів такої 

реалізації, інформації про 

використання таких рослин 

чи знищення їх залишків 

суб'єктом, який здійснює їх 

культивування, за формою і в 

порядку, встановленому 

центральним органом 

виконавчої влади, що 

забезпечує формування 

державної політики у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, 

протидії їх незаконному 

обігу; 

надання доступу 

правоохоронним органам до 

площ та об'єктів, на (в) яких 

відбувається культивування, 

зберігання, використання чи 

знищення таких рослин, 

продуктів їх переробки, для 

відбору і дослідження зразків 

такої продукції у порядку та 

за методикою, 

затвердженими центральним 

органом виконавчої влади, 
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що забезпечує формування 

державної політики у сфері 

протидії злочинності. 

Забороняється культивування 

рослин, що містять малі 

кількості наркотичних 

речовин (крім лікарських 

конопель), а також 

промислових конопель: 

в межах населених пунктів; 

на відстані, менше, ніж 0,5 

кілометра від населених 

пунктів, автомобільних доріг 

загального користування 

державного значення та 

залізничних шляхів 

сполучення;  

на відстані, менше, ніж 3 

кілометри від міст 

загальнодержавного і 

обласного значення, а також 

від державного кордону 

України; 

суб'єктам (їх уповноваженим 

та пов’язаним із ними 

особам), які порушили 

вимоги цієї статті, - 

впродовж п'яти років з дати 

встановлення факту такого 

порушення. 

Суб'єкти насінництва та 

розсадництва, які здійснюють 

виробництво насіння та (або) 

садивного матеріалу рослин 

роду коноплі (Cannabis) для 

його реалізації відповідно до 

Закону України "Про насіння 

і садивний матеріал", 

зобов'язані вести облік 

суб'єктів, яким таке насіння 

та (або) садивний матеріал 

реалізовано, із зазначенням 
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дат та обсягів такої реалізації, 

та подавати інформацію 

центральному органу 

виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у 

сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, протидії їх 

незаконному обігу, у формі 

та порядку, встановлених 

Кабінетом Міністрів України. 

Реалізація насіння лікарських 

конопель дозволяється 

виключно суб'єктам, які 

мають ліцензію на діяльність 

із культивування та (або) 

використання лікарських 

конопель."; 

11) у частині другій статті 

16 слова "за державним 

замовленням" виключити; 

12) статтю 17 викласти в 

такій редакції: 

"Стаття 17. Діяльність з 

виробництва, виготовлення, 

зберігання, перевезення, 

придбання, реалізації 

(відпуску), ввезення на 

територію України, 

вивезення з території 

України, використання, 

знищення наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів, 

рослин, включених до 

Переліку, та вироблених 

(виготовлених) із них 

препаратів 

Діяльність із виробництва, 

виготовлення, зберігання, 

перевезення, придбання, 

реалізації (відпуску), 
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ввезення на територію 

України, вивезення з 

території України, 

використання, знищення 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

включених до таблиць І, II і 

III Переліку, здійснюється 

суб'єктами господарювання 

всіх форм власності, за 

наявності в них ліцензії на 

здійснення відповідних видів 

діяльності та забезпечення 

простежуваності обігу таких 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

продуктів переробки рослин 

та вироблених 

(виготовлених) із них 

препаратів на всіх етапах 

такого обігу в порядку, 

встановленому центральним 

органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування 

державної політики у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, 

протидії їх незаконному 

обігу. 

Виробництво, виготовлення 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

включених до таблиць І, II і 

III Переліку, здійснюються в 

межах визначених Кабінетом 

Міністрів України квот. 

Виробництво, виготовлення 

та знищення наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, включених до 

таблиць І, II і III Переліку, 

здійснюються відповідно до 
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Правил виробництва, 

виготовлення та знищення 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

затверджених центральним 

органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування 

державної політики у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, 

протидії їх незаконному 

обігу. 

До зазначеної в частині 

першій цієї статті діяльності 

щодо наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

включених до таблиці І 

Переліку (крім лікарських 

конопель, продуктів їх 

переробки та вироблених 

(виготовлених) із них 

препаратів) застосовуються 

такі додаткові обмеження: 

виробництво, виготовлення, 

реалізацію та вивезення з 

території України 

наркотичних засобів та (або) 

психотропних речовин, 

включених до таблиці І 

Переліку, дозволяється 

здійснювати лише на 

замовлення осіб, які мають 

ліцензію на використання 

таких наркотичних засобів у 

межах визначених для них 

квот, або закладів охорони 

здоров'я інших країн, 

законодавством яких 

дозволене ввезення таких 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин на їх 

митну територію; 
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придбання, ввезення на 

територію України та 

зберігання наркотичних 

засобів та (або) 

психотропних речовин, 

включених до таблиці І 

Переліку, дозволяється 

здійснювати лише особам, які 

мають ліцензію на 

виробництво, виготовлення 

та (або) використання таких 

наркотичних засобів та (або) 

психотропних речовин, якщо 

інше не передбачене цим 

Законом; 

перевезення  наркотичних 

засобів та (або) 

психотропних речовин, 

включених до таблиці І 

Переліку, дозволяється 

здійснювати лише на 

замовлення або 

безпосередньо особам, які 

мають ліцензію на 

виробництво, виготовлення 

та (або) використання таких 

наркотичних засобів та (або) 

психотропних речовин, чи їх 

уповноваженим особам, якщо 

інше не передбачено цим 

Законом; 

використання наркотичних 

засобів та (або) 

психотропних речовин, 

включених до таблиці І 

Переліку, дозволяється 

здійснювати лише в науковій 

та науково-технічній 

діяльності та (або) в 

медичній практиці особам, 

які мають ліцензію на таке 

використання, чи їх 

уповноваженим особам. 
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Використання в медичній 

практиці здійснюється у 

формі надання фізичній особі 

медичної послуги за 

призначенням лікаря. 

Порядок надання такої 

послуги та порядок контролю 

за використанням 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

включених до таблиці І 

Переліку, встановлюється 

центральним органом 

виконавчої влади, що 

забезпечує формування 

державної політики у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, 

протидії їх незаконному 

обігу. 

Діяльність з виробництва, 

виготовлення, зберігання, 

перевезення, придбання, 

реалізації (відпуску), 

ввезення на територію 

України, вивезення з 

території України, 

використання, знищення 

прекурсорів, включених до 

таблиці IV Переліку, 

лікарських конопель, 

продуктів їх переробки та 

вироблених (виготовлених) із 

них препаратів здійснюється 

суб'єктами господарювання 

всіх форм власності, за 

наявності в них ліцензії на 

здійснення відповідних видів 

діяльності, якщо інше не 

передбачено цим Законом. 

Діяльність зі зберігання, 

перевезення, придбання, 



31 

 

реалізації (відпуску), 

ввезення на територію 

України, вивезення з 

території України, 

використання, знищення 

промислових конопель та 

продуктів їх переробки (за 

умови, що вміст 

тетрагідроканабінолу у сухій 

масі таких продуктів 

переробки не перевищує 

обмеження, встановлені цим 

Законом для промислових 

конопель), здійснюється 

суб'єктами господарювання 

всіх форм власності без 

необхідності отримання 

ліцензії, якщо інше не 

передбачено цим Законом."; 

13) у статті 18: 

у частині першій після слова 

"таблиць" доповнити знаком 

"І"; 

частину п'яту викласти в такій 

редакції: 

“Вимоги щодо маркування 

прекурсорів, включених до 

списку IV Переліку, та 

лікарських конопель, 

продуктів їх переробки чи 

вироблених (виготовлених) із 

них препаратів, що 

призначені для використання 

в медичній практиці, 

встановлюються 

центральним органом 

виконавчої влади, що 

забезпечує формування 

державної політики у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, 



32 

 

протидії їх незаконному 

обігу.”; 

14) статтю 20 викласти в 

такій редакції: 

"Стаття 20. Діяльність з 

використання наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів у 

наукових та навчальних цілях  

У  науковій та науково-

технічній діяльності 

науковим установам та 

вищим навчальним закладам 

усіх форм власності 

дозволяється, за наявності у 

них ліцензії на відповідний 

вид діяльності, здійснювати: 

культивування лікарських 

конопель, придбання, 

ввезення на територію 

України, зберігання, 

використання, знищення 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, включених до 

Переліку - у малих 

кількостях; 

розробку та виготовлення 

нових наркотичних засобів 

або психотропних речовин, 

препаратів із них, а також 

препаратів із рослин роду 

коноплі (Cannabis), 

проведення їх доклінічного 

вивчення та клінічних 

випробувань. 

Для культивування рослин 

роду коноплі (Cannabis) з 

метою використання у  

науковій та науково-

технічній діяльності 

дозволяється 
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використовувати добазове, 

базове та сертифіковане 

насіння та вихідний, базовий 

та сертифікований садивний 

матеріал, які відповідають 

вимогам Закону України 

"Про насіння і садивний 

матеріал". 

Клінічні випробування 

препаратів чи лікарських 

засобів, виготовлених з 

рослин роду коноплі 

(Cannabis), наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів 

здійснюються в порядку, 

встановленому 

законодавством про лікарські 

засоби.  

Малі кількості рослин, 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, культивування, 

придбання, ввезення на 

територію України, 

зберігання, використання, 

знищення яких у  науковій та 

науково-технічній діяльності 

дозволяється, 

встановлюються для 

наукових установ і 

навчальних закладів окремо 

центральним органом 

виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у 

сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, протидії їх 

незаконному обігу, за 

результатами розгляду 

поданих такими науковими 

установами чи навчальними 
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закладами обґрунтувань 

щодо кількості відповідних 

рослин, наркотичних засобів, 

психотропних речовин та 

прекурсорів, необхідної для 

ефективного здійснення ними 

наукової та (або) навчальної 

діяльності. 

Діяльність із культивування 

лікарських конопель, 

придбання, ввезення на 

територію України, 

зберігання, використання, 

знищення наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів у  

науковій та науково-

технічній діяльності, у 

кількостях, що перевищують 

малі– забороняється. 

Порядок обліку і контролю 

використання рослин, 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів у науковій та 

науково-технічній діяльності 

визначається центральним 

органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування 

державної політики у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, 

протидії їх незаконному 

обігу. 

Недотримання науковими 

установами, вищими 

навчальними закладами чи їх 

уповноваженими особами 

вимог цього Закону при 

використанні рослин, 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
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прекурсорів у наукових та 

навчальних цілях, тягне за 

собою анулювання ліцензії 

на таку діяльність. У разі, 

якщо таке недотримання 

призвело до нецільового 

використання або 

незаконного обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, винні особи 

несуть відповідальність 

згідно із законодавством."; 

15) у статті 21: 

частину першу викласти в 

такій редакції: 

“У медичній практиці можуть 

використовуватися 

наркотичні засоби, 

психотропні речовини, 

прекурсори, включені до 

Переліку, лікарські та 

промислові коноплі, а також 

вироблені (виготовлені) з них 

препарати.”; 

частину другу викласти в 

такій редакції: 

“На правовідносини, пов'язані 

з обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

прекурсорів,  включених до 

Переліку, лікарських та 

промислових конопель, а 

також вироблених 

(виготовлених) із них 

препаратів, які дозволені до 

використання в медичній 

практиці, поширюється дія 

законодавства про лікарські 

засоби в частині, що не 

суперечить цьому Закону.”; 
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частину третю викласти в 

такій редакції: 

“Заклади охорони здоров'я 

всіх форм власності 

здійснюють діяльність з 

придбання, перевезення, 

зберігання, відпуску, 

використання та знищення 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

прекурсорів, включених до 

Переліку, лікарських та 

промислових конопель, а 

також вироблених 

(виготовлених) із них 

препаратів, які дозволені до 

використання в медичній 

практиці, за наявності в них 

ліцензії на здійснення 

відповідних видів діяльності 

в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Фізичні особи - підприємці, 

які мають ліцензію на 

провадження медичної 

практики, здійснюють 

діяльність з придбання, 

перевезення, зберігання, 

відпуску, використання та 

знищення наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів, 

включених до Переліку,  

лікарських та промислових 

конопель, а також препаратів, 

вироблених (виготовлених) з 

них, які дозволені до 

використання в медичній 

практиці, за наявності 

ліцензії на здійснення 

відповідних видів діяльності 

з обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів у порядку, 
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встановленому Кабінетом 

Міністрів України.”; 

16) статтю 22 викласти у 

такій редакції: 

"Стаття 22. Використання 

наркотичних засобів і 

психотропних речовин для 

надання медичної допомоги 

пацієнтам, які в’їжджають на 

територію України, 

виїжджають з території 

України або прямують через 

територію України 

Із метою отримання медичної 

допомоги, пацієнт, який 

в’їжджає на територію 

України, виїжджає з 

території України або прямує 

через територію України, 

може ввозити на територію 

України, вивозити з території 

України або перевозити через 

територію України 

наркотичні засоби та (або) 

психотропні речовини, а 

також рослини роду коноплі 

(Cannabis) чи вироблені 

(виготовлені) з них 

препарати в обсязі, що не 

перевищує обсяг, визначений 

рецептом лікаря, виданий 

такому пацієнтові, та без 

необхідності отримання 

дозволу, передбаченого 

статтею 24 цього Закону. 

У разі, якщо зазначений у 

частині першій цієї статті 

пацієнт, який в’їжджає на 

територію України або 

прямує через територію 

України, і є громадянином 

іншої держави чи особою без 

громадянства, затримується 



38 

 

на території України і для 

продовження отримання 

медичної допомоги потребує 

додаткового придбання 

наркотичних засобів та (або) 

психотропних речовин, 

рослин роду коноплі 

(Cannabis) чи вироблених 

(виготовлених) із них 

препаратів, їх відпуск 

здійснюється за рецептом, 

який видається в Україні 

згідно з порядком надання 

медичної допомоги 

іноземцям та особам без 

громадянства, які тимчасово 

перебувають на території 

України, затвердженим 

центральним органом 

виконавчої влади, що 

забезпечує формування та 

реалізує державну політику у 

сфері охорони здоров’я."; 

17) у статті 24: 

частину першу викласти в 

такій редакції: 

“Ввезення на територію 

України, вивезення з 

території України чи транзит 

через територію України 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин або 

прекурсорів (крім 

промислових конопель, 

продуктів їх переробки та 

вироблених (виготовлених) із 

них препаратів, за умови, що 

вміст тетрагідроканабінолу у 

сухій масі продуктів 

переробки чи препаратів не 

перевищує відсоток, 

встановлений цим Законом 

для промислових конопель) 
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здійснюється за наявності 

дозволу на право ввезення 

(вивезення) чи транзиту 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин або 

прекурсорів, виданого 

центральним органом 

виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у 

сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, протидії їх 

незаконному обігу.”; 

доповнити новою частиною 

такого змісту: 

"Суб'єкт господарювання, 

який має намір здійснити 

ввезення на територію 

України, вивезення з 

території України чи транзит 

через територію України  

промислових конопель, 

продуктів їх переробки чи  

вироблених (виготовлених) із 

них препаратів (за умови, що 

вміст тетрагідроканабінолу у 

сухій масі продуктів 

переробки чи препаратів не 

перевищує відсоток, 

встановлений цим Законом 

для промислових конопель) 

(далі – вантаж), зобов'язаний 

не пізніше, ніж за 10 (десять) 

робочих днів до здійснення 

такого ввезення, вивезення 

чи транзиту, повідомити про 

такий намір центральний 

орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у 

сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, протидії їх 



40 

 

незаконному обігу, у формі, 

встановленій цим органом, а 

також Національну поліцію 

України. До повідомлення 

про намір додається висновок 

випробувальної лабораторії, 

що здійснює діяльність 

відповідно до законодавства 

про технічні регламенти та 

оцінку відповідності, про 

обсяг вмісту у таких 

рослинах, продуктах 

переробки та (або) 

препаратах 

тетрагідроканабінолу, а у 

випадку вивезення – також 

додається копія дозволу на 

ввезення вантажу на митну 

територію країни імпорту 

(якщо законодавством такої 

країни імпортера  зобов'язано 

отримати такий дозвіл 

завчасно). Підрозділи, які 

відповідно до закону мають 

право здійснювати 

оперативно-розшукову 

діяльність, можуть 

безперешкодно здійснювати 

контрольний відбір зразків 

для дослідження вантажу до 

або з моменту перетину ним 

державного кордону України 

на предмет відповідності 

вимогам цього Закону. 

Контрольний відбір зразків 

здійснюється в порядку та за 

методикою,  затвердженими 

центральним органом 

виконавчої влади, що 

забезпечує формування 

державної політики у сфері 

протидії злочинності. Вантаж 

може бути затриманий на 

строк, що не перевищує 

необхідний для дослідження 
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відібраних зразків, але не 

довше, ніж на 10 (десять) 

робочих днів з дати 

здійснення контрольного 

відбору зразків. Ввезення, 

вивезення чи транзит 

вантажу в порядку, 

встановленому цим Законом, 

може бути заборонено в разі, 

якщо встановлено, що такий 

вантаж не відповідає вимогам 

цієї частини, або якщо 

суб'єкт господарювання, який 

здійснює ввезення, вивезення 

чи транзит вантажу, не 

дотримався передбачених 

цим Законом вимог."; 

18) у статті 25: 

частину першу викласти у 

такій редакції: 

" Зберігання наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів (крім 

промислових конопель або 

вироблених (виготовлених) із 

них препаратів, за умови, що 

вміст тетрагідроканабінолу у 

сухій масі препаратів не 

перевищує відсоток, 

встановлений цим Законом 

для промислових конопель) у 

спеціально обладнаних 

приміщеннях здійснюється 

суб'єктами господарювання 

за наявності в них ліцензії на 

цей вид діяльності, якщо 

інше не передбачено цим 

Законом."; 

частину третю викласти в 

такій редакції: 

“Зберігання наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, 
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вилучених з незаконного 

обігу органами Національної 

поліції, центральним органом 

виконавчої влади, що 

забезпечує формування та 

реалізує державну податкову 

і митну політику, Службою 

безпеки України, 

здійснюється у спеціально 

обладнаних приміщеннях без 

необхідності отримання 

відповідної ліцензії, у 

порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів 

України”; 

доповнити новою частиною 

такого змісту: 

"Зберігання наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів, рослин 

та вироблених 

(виготовлених) із них 

препаратів без використання 

спеціальних приміщень та 

(або) обладнання 

дозволяється здійснювати 

фізичній особі, яка придбала 

такі  психотропні речовини 

та (або) прекурсори, та (або) 

рослини, та (або) вироблені 

(виготовлені) з них 

препарати  з метою 

застосування в медичних 

цілях із дотриманням вимог 

статті 27 цього Закону в 

обсязі, що не перевищує 

обсяг таких  наркотичних 

засобів, речовин, 

прекурсорів, рослин чи 

препаратів, дозволений для 

такої особи за одним 

рецептом, виданим їй лікарем 

у встановленому законом 

порядку."; 
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19) частину першу статті 

26 викласти в такій редакції: 

“Діяльність із перевезення 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів територією 

України здійснюється 

суб'єктами господарювання 

всіх форм власності за 

наявності в них ліцензії на 

цей вид діяльності, якщо 

інше не встановлено цим 

Законом. Перевезення 

промислових конопель, 

продуктів їх переробки та 

(або) вироблених 

(виготовлених) із них 

препаратів (за умови, що 

вміст тетрагідроканабінолу у 

сухій масі продуктів 

переробки чи препаратів не 

перевищує відсоток, 

встановлений цим Законом 

для промислових конопель) 

для використання в 

промислових цілях, медичній 

практиці або в науковій та 

науково-технічній діяльності 

може здійснюватися 

закладами охорони здоров'я, 

науковими установами, 

іншими суб'єктами 

господарювання без 

наявності в них ліцензії на 

цей вид діяльності.”; 

20) у статті 27: 

частину першу викласти в 

такій редакції: 

“Придбання  фізичною 

особою за медичними 

показаннями наркотичних 

засобів і психотропних 

речовин, включених до 
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таблиць І, II і III Переліку, а 

також лікарських конопель та 

(або) препаратів, 

виготовлених із рослин роду 

коноплі (Cannabis) (за умови, 

що вміст 

тетрагідроканабінолу у сухій 

масі препаратів перевищує 

відсоток, встановлений цим 

Законом для промислових 

конопель), здійснюється 

лише за рецептом лікаря.”; 

частину третю викласти в 

такій редакції: 

“Роздрібна реалізація 

фізичним особам 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

включених до таблиць І, II і 

III Переліку, рослин роду 

коноплі (Cannabis) чи 

вироблених (виготовлених) із 

них препаратів, дозволених 

до застосування в медичній 

практиці, здійснюється в 

аптечних закладах усіх форм 

власності за наявності у них 

ліцензії на цей вид 

діяльності.”; 

частину четверту викласти в 

такій редакції: 

“Контроль за обігом 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

прекурсорів, включених до 

Переліку, лікарських 

конопель чи препаратів, 

виготовлених із рослин роду 

коноплі (Cannabis) (за умови, 

що вміст 

тетрагідроканабінолу у сухій 

масі препаратів перевищує 

відсоток, встановлений цим 
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Законом для промислових 

конопель), в закладах 

охорони здоров'я здійснюють 

спеціальні комісії, утворені в 

порядку, встановленому 

центральним органом 

виконавчої влади, що 

забезпечує формування та 

реалізує державну політику у 

сфері охорони здоров'я, за 

погодженням із центральним 

органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування 

державної політики у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, 

протидії їх незаконному 

обігу.”; 

частину п’яту викласти в 

такій редакції: 

“Центральний орган 

виконавчої влади, що 

забезпечує формування та 

реалізує державну політику у 

сфері охорони здоров'я, 

визначає максимальні строки 

призначення наркотичних 

засобів і психотропних 

речовин, включених до 

Переліку, рослин роду 

коноплі (Cannabis) чи 

вироблених (виготовлених) із 

них препаратів, а також їх 

максимально допустиму 

кількість, яка може 

надаватися одній особі за 

одним рецептом.”. 

3. У Законі України "Про 

Національну поліцію" 

(Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2015, № 40-41, 

ст.379): 



46 

 

частину першу статті 23 

доповнити новим пунктом 

такого змісту: 

"31) в межах компетенції 

згідно з законом здійснює 

контроль та вживає заходів 

щодо запобігання та протидії 

незаконному обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, вироблених 

(виготовлених) з них 

препаратів.". 

4. У Законі України "Про 

Перелік документів 

дозвільного характеру у 

сфері господарської 

діяльності" (Відомості 

Верховної Ради України, 

2011, N 47, ст. 532): 

додаток доповнити новим 

пунктом такого змісту: 

"156. Дозвіл на використання 

об'єктів і приміщень, 

призначених для здійснення 

діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів". 

II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає 

чинності з дня, наступного за 

днем його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів 

України у тримісячний строк 

з дня набрання чинності цим 

Законом: 

забезпечити розробку 

нормативно-правових актів, 

що випливають із цього 

Закону; 
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привести свої нормативно-

правові акти у відповідність 

із цим Законом; 

забезпечити приведення 

центральними органами 

виконавчої влади прийнятих 

ними нормативно-правових 

актів у відповідність із цим 

Законом. 

 

 

Голова Верховної Ради  

              України  

    

  


