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Шановний Пане Президенте!

Звертаємося до Вас від імені 127 пацієнтських та громадських організацій
України, які підтримали це звернення, із закликом стати на захист 2 мільйонів
хворих українців, які потребують лікування на основі медичного канабісу. Ми
вкотре стаємо на шлях боротьби за наше право на ліки, на визнане світом
сучасне знеболення.

Ми щиро вдячні за Вашу підтримку та звернення щодо винесення
законопроєкту №5596 про ліки на основі медичного канабісу на позачергове
засідання Верховної Ради України. Однак три місяці тому Верховна Рада
ганебно провалила Законопроєкт про медканабіс і водночас позбавила
будь-якої надії мільйони дорослих і маленьких пацієнтів, смертельно хворих
людей, на полегшення страшного болю.

Обурює те, що для порятунку хворих українців існують штучні державні
бар’єри в доступі до лікування! Тому ми, пацієнти та небайдужі громадяни,
родини хворих людей, звертаємося до Вас, пане Президенте, із закликом
відновити розгляд питання про медичний канабіс у Верховній Раді України.

Десятки тисяч дітей з епілепсією та мільйони пацієнтів із онкологією,
хворобою Паркінсона, псоріазом, ПТСР, депресією, паліативних хворих чекають
на рішення від влади — прийняття законопроєкту щодо врегулювання
медичного канабісу в Україні.

У 2020 році ООН виключила канабіс зі списку найнебезпечніших
наркотиків. Використання канабісу вже легалізоване у тій чи іншій формі у
більш ніж 50 країнах світу, а його медичне застосування стає мейнстрімом у
світовій системі охорони здоров’я. Ми хочемо жити в країні, де забезпечено



потребу у знеболенні усіх перерахованих вище категорій пацієнтів шляхом
належного нормативного регулювання поводження з канабіоїдами.

Пацієнти, які потерпають без ліків на основі канабісу — це не просто суха
статистика, а поламані людські долі, щоденна боротьба з нестерпним болем, це
здійснення злочинів, тобто купівлі життєво необхідних ліків під страхом
кримінального переслідування. І це в той час, коли у цивілізованих країнах
знеболення давно легальне і доступне пацієнту просто за рецептом лікаря.

Право кожної людини на гідне життя без страждань має бути
пріоритетом для Президента та народних обранців.

Пане Президенте! Ми хочемо, щоб Ви почули голос кожного
пацієнта та стали Гарантом його пацієнтських прав, і не перенесли, не
відтермінували, не проігнорували потужний суспільний запит —
узаконення ліків на основі медичного канабісу!

Ми не можемо більше чекати і терпіти біль!

З повагою,

Виконавча директорка БФ “Пацієнти України”

Інна Іваненко

Голова Координаційної ради

Благодійної організації “100% Життя”

Дмитро Шерембей

За дорученням організацій та фондів:

1. БФ “Пацієнти України”
2. БО “100% Життя”
3. ГО “Українська Асоціація Медичного Канабісу”
4. ГО “Центр протидії корупції”
5. БФП “КРАПЛЯ КРОВІ”



6. ГО “Афіна. Жінки проти раку”
7. БФ “СТОПРАК”
8. БО “Фонд допомоги людям, які хворіють на розсіяний (множинний)

склероз “99 ПРОБЛЕМС”
9. ГО “Ліки Контроль”
10.ГО “ІСКРА НАДІЇ”
11.БФ “Відкриті долоні”
12.БФ “Діти з гемофілією”
13.ГО "Епіпросвіта"
14.БФ “Люди з МС”
15.ГО “Українська спільнота людей з розсіяним склерозом”
16.ГО “Медичні лідери”
17.БО “Мережа 100% життя Рівне”
18.ГО “Гармонія руху”
19.ВГО “Радість руху”
20.Асоціація батьків передчасно народжених дітей “Ранні пташки”
21.ГО “Об’єднання Хворих на Торсійну Дистонію”
22.ГО “Всеукраїнська асоціація кришталевих людей”
23.БФ “Запорука”
24.ВГО “Всеукраїнська асоціація допомоги хворим на муковісцидоз”
25.БФ “Асоціація батьків дітей з аутизмом”
26.ГО “Рідкісні імунні захворювання”
27.БО “Міжнародний благодійний фонд “Кришталеві Люди”
28.ГО “РУХ ДЛЯ ЖИТТЯ”
29.ГО “Діа-Дзен”
30.Асоціація хворих із запальними захворюваннями кишківника

“Повноцінне життя”
31.ГО “Свобода руху”
32.БФ “Сестри Даліли”
33.Асоціація рідкісних захворювань України ЛГ (PHURDA)
34.БФ “Особливі Можливості”
35.ГО “Психічне здоров'я”
36.Вінницьке обласне відділення Благодійної організації “Всеукраїнська

мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”
37.БО “Благодійне товариство “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з

ВІЛ/СНІД” м. Дніпро”
38.БФ “Нехай твоє серце б'ється”



39.БО “Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя”
40.БО “Благодійне товариство “100 відсотків життя. Херсонський регіон”
41.БО “100 відсотків життя. Київський регіон”
42.БО “БФ “Клуб “Світанок”
43.БО “Благодійне товариство “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з

ВІЛ/СНІД” м. Кривий Ріг”
44.БО “100 відсотків життя. Кропивницький”
45.БО “Благодійне товариство “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з

ВІЛ/СНІД” м. Львів”
46.Миколаївська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які

живуть з ВІЛ/СНІД”
47.БО “100 відсотків життя. Одеса”
48.БО “Світло надії”
49.БО “Луганське обласне товариство “Всеукраїнська мережа людей, які

живуть з ВІЛ/СНІД”
50.СОГО “Клуб “Шанс”
51.БО “Тернопільське благодійне товариство Благодійної організації

“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”
52.БО “Закарпатське благодійне товариство мережі людей, які живуть з

ВІЛ/СНІД”
53.БО “Мережа 100 відсотків життя” м. Харків”
54.Хмельницьке обласне відділення Благодійної організації “Всеукраїнська

мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”
55.БО “Сто відсотків життя. Черкаси”
56.БО “100 відсотків життя. Чернівці”
57.БО “Чернігівське обласне відділення Благодійної організації

“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”
58.БО “100 відсотків життя Івано-Франківськ”
59.ГО “Асоціація гемофілії “Вітер надії”
60.ГО “Гемофілія Полтави - повноцінне життя”
61.ГО “Асоціація гемофілії “РівнеГем”
62.БО Міжнародний благодійний фонд “Човен мрій”
63.ГО “Асоціація гемофілії “Гемовін”
64.ГО “Хвороба Вільсона-Коновалова”
65.ГС “Форум Трансформації Охорони Здоров’я”
66.БО БФ “Всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю”
67.ГС "Національна психологічна асоціація"



68.ГО “Всеукраїнський батьківський проект “МІО-ЛАЙФ”
69.ХМГО "Центр Розвитку Громад"
70.БО "БФ "Ельдар - з надією у серці"
71.ГО Суспільного здоров'я та позитивних дій "Час Життя"
72.ГО “Ера милосердя”
73.БО "МБФ "ЯНГОЛ ЖИТТЯ"
74.БО “Міжнародний благодійний фонд “Дивожиття”
75.ГО "Егіда-Центр” м. Кривий Ріг
76.Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської громадської

організації "Асоціація сприяння самоорганізації населення"
77.ГО “Клуб взаємодопомоги “Життя плюс”
78.ГО "Об'єднання родин осіб з інвалідністю "Серце матері"
79.БО “TBpeopleUkraine”
80.ГО "ЙЕС"
81.Запорізький обласний благодійний фонд "Гендер Зед"
82.БО “FREE ZONE”
83.БО “Позитивні жінки”
84.ГО “Ресурсний центр "Соціальна ініціатива "Крок за кроком"
85.БО БФ "Сподівання"
86.ГО "МАРТ"
87.БО “БФ “Всеукраїнське об’єднання людей, що живуть з наркозалежністю

(ВОЛНА)”
88.ГО "Запорізький колорит"
89.ГО “Евум”
90.БО “ЛЕГАЛАЙФ-УКРАЇНА”
91.Запорізька міська організація Української Спілки ветеранів Афганістану
92.ГО “Розсіяний склероз в Україні” (NGO “MS in Ukraine”)
93.ГО «Ультіма Ратіо» (Ultima Ratio)
94.ГО “Десяте квітня”
95.БФ "Гіппократ - 88"
96.ГО "ДоброТАК"
97.БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ХАРКІВ З ТОБОЮ"
98.БО  "БФ "Станція Харків"
99.ГО  "ВІ "Станція Харків"
100. ГО "ПРОЖЕКТОР"
101. ГО "Перспектива"
102. ГО "Милосердя"



103. БО  "ВОЛНА Кривий Ріг"
104. БО  "Легалайф Україна Кривий Ріг "
105. БО  "Синергія душ. Кривий Ріг"
106. БО  "Клуб "ЕНЕЙ" Кривий Ріг"
107. БО “ВОНА Кривий Ріг”
108. ГО "Союз ЛГБТ "Ти Не Один"
109. ГО “Бригантина міста Києва”
110. БО "БФ" Сестра милосердя"
111. ГО "Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у

Харківській області"
112. ГО "Центр громадських та медійних ініціатив"
113. БО “БФ “Громадське здоров’я” м. Кривого Рогу”
114. Всеукраїнська громадська організація "Коаліція захисту прав осіб з

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень"
115. БО “Жіночий простір”.
116. ГС "СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР РЕІНТЕГРАЦІЇ"
117. БТ БО “Шанс” Кривий Ріг
118. БО “Східний ресурсний центр всеукраїнського об’єднання людей з

наркозалежністю “Меридіан”
119. ГО “Центр Громадського здоров'я “Незалежність””
120. Вінницька міська громадська організація соціального розвитку та

становлення окремих малозахищених категорій молоді „Паросток”
121. ГО “Інформаційно-правозахисний центр “ПАКТ”
122. ГО “Жіноче об’єднання “Беркана”
123. ГО “Вінницька обласна правозахисна організація “Джерело надії”.
124. ГО "Родина для осіб з інвалідністю"
125. ГО "Соціальна синергія"
126. МБФ "ВЕРТИКАЛЬ"
127. БО "БТ "ПОЗИТИВНІ ЖІНКИ" м. Дніпро"
128. БО "Скарбниця Надії”


