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РЕЗОЛЮЦІЯ 
VII  міжнародної  науково-практичної  конференції  “Hemp  Innovations

2021+”, м.Глухів, 26-28 серпня 2021 р.

Учасники VII міжнародної науково-практичної конференції з  України та
США, Канади, Італії,  Литви, Нідерландів, Чорногорії,  Угорщини, Об’єднаних
Арабських Еміратів, Узбекистану підтримують позиції профільних асоціацій з
усього  світу,  що  промислові  коноплі  — це  високорентабельна
сільськогосподарська культура, а не наркотик. Дана позиція ґрунтується на двох
міжнародних  правових  документах:  Єдиній  конвенції  1961  р.  (C61  )  з
поправками, внесеними Протоколом 1972 року та Конвенцією про психотропні
речовини 1971 року (C71). Конвенцію ратифіковано майже 60 років тому 180
державами, і  вона все ще визначає сьогоднішні національні законодавчі  акти
щодо контролю над наркотиками у всьому світі. Конвенція застосовується лише
до сортів  конопель,  що містять  високий рівень психотропної  речовини ТГК.
Отже, йдеться про чітке розмежування між сортами конопель за рівнем вмісту
ТГК на медичні та промислові цілі. Промислові коноплі, що характеризуються
низьким  вмістом ТГК,  використовуються  для  комерційних  цілей  (косметика,
продукти  харчування,  корми,  будівельні  та  текстильні  матеріали  тощо)  і  не
можуть  призвести  до  зловживання  чи  залежності.  Таким  чином,  промислові
коноплі явно вилучені зі сфери дії договорів, а їх продукти та похідні, вироблені
з  них,  не  є  та  ніколи  не  були  занесені  до  Списку  цих  конвенцій  -  де
зареєстровані наркотичні засоби.  Наявність ботанічного зв'язку з наркотичними
коноплями не може і не повинно бути основою до упередженого ставлення до
галузі промислового коноплярства.

Підприємства  промислового  коноплярства  виступають  за  встановлення
чітких  прозорих  правил  для  галузі  з  метою  використання  величезних
економічних,  екологічних  та  поживних  переваг  конопель  та  їхнього
позитивного  впливу  на  сільське  господарство,  навколишнє  середовище,
економіку,  здоров'я  та  благополуччя  споживачів  і,  звичайно,  на  всю
промисловість.

Промислові  коноплі  мають  величезний  потенціал  у  переході  до
біологічної  та  сталої  економіки  з  нульовими  викидами,  відповідно  до
Європейської  зеленої  угоди.  У  силу  своїх  властивостей  конопляна  сировина
придатна  до  безвідходного  перероблення  у  вироби  різного  функціонального
призначення (текстиль, продукти харчування, корми, композиційні та будівельні
матеріали,  папір  тощо),  забезпечуючи  довгострокове  стале  зростання  та
сприяючи  створенню  висококваліфікованих  робочих  місць  у  сільській
місцевості.  Вирощування  і  перероблення  промислових  конопель
характеризується  мінімальним  впливом  на  довкілля,  оскільки  має  низький
рівень застосування пестицидів, а самі рослини здатні до  фіторемедіації (стійкі
до тривалої дії важких металів). Посіви конопель здатні нейтралізувати таку ж
кількість вуглекислого газу, як і тропічні ліси.
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Для  успішного  розвитку  вітчизняної  галузі  промислового
коноплярства необхідно:

1. Зорієнтувати державну політику на сприяння використанню конопель у
виготовленні  продуктів  харчування,  кормів  і  промислової  продукції  різного
спрямування та розвитку стійких ланцюжків створення вартості.

2. Не застосовувати державними регуляторними органами законодавство
щодо  контролю  над  наркотиками  до  промислових  конопель  та  продуктів  їх
переробки, якщо рівень ТГК в них не перевищує встановлених законодавством
норм.

3.  На  рівні  підзаконних актів  затвердити  чіткі  і  прозорі  правила  щодо
виробництва основних видів сировини і продукції з промислових конопель.

4. Вважати, що промислові коноплі не є наркотиком і лікарським засобом,
тому щорічне виділення квот є анахронізмом і стримуючим фактором  розвитку
галузі, а також має ознаки корупційної складової. 

5. Через профільні асоціації зібрати дані щодо недоречності й абсурдності
відмов в отриманні дозволу від органів МВС  на вирощування промислових
конопель та внести пропозиції щодо скасування отримання даного документу,
оскільки  промислові  коноплі,  що  використовуються  у  промислових  цілях,  є
звичайною сільськогосподарською культурою.

6.  Стимулювати  і  запроваджувати  комплексний  підхід  до  переробки
промислових конопель, під час якого використовуються всі складові урожаю,
тому  положення  п.41-44  ПКМУ  589  –  2009  р.  щодо  щоденного  знищення
залишків переробки стебел конопель, а це костриця — цінне джерело целюлози
та  будівельних  і  енергетичних  сумішей,  є  абсурдними,  оскільки  навіть  у
конвенції про наркотики волокно та костриця не є наркотичним засобом. Дані
положення  вступають  у  протиріччя  з  положеннями  Національної  стратегії
сталого  розвитку  щодо  збереження  лісів,  виробництва  альтернативних  видів
палива,  імпортозаміщення  бавовни  та  створення  робочих  місць  у  сільській
місцевості.  Крім  того  сучасні  технології  переробки  дозволяють  виділяти
волокно зі стебел конопель безпосередньо в місцях  вирощування.

7. З метою усунення науково не обґрунтованих положень у законопроєкті
№  5596 від 02.06.2021  “Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів
України  щодо  регулювання  обігу  конопель  в  медичних  цілях,  науковій  та
науково-технічній діяльності” офіційно залучити представників промислового
коноплярства  та  профільних  науково-дослідних  установ  до   роботи  у
профільних комітетах Верховної Ради України.

8.  У  законопроєкті  №  5596  від  02.06.2021  прописати  чіткі  правила
проведення  науково-дослідних  робіт  з  промисловими  коноплями,  зокрема,
селекцією, що дозволить створювати нові, адоптовані до сучасних змін клімату
сорти та задовольнити потреби малих сільськогосподарських товаровиробників.


