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До реєстр. № 5610 від 30.06.2021 р. 
(доопрацьований)

Н.д. України Дмитрієва О.О. та ін.

Комітет Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та 
митної політики

ВИСНОВОК 
на проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій 
з трансплантації анатомічних матеріалів людині), поданий народними 

депутатами України Дмитрієвою О.О. та іншими народними депутатами 
України

(реєстр. № 5610, доопрацьований)

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування у межах компетенції розглянув проект 
Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від 
оподаткування податком на додану вартість операцій з трансплантації 
анатомічних матеріалів людині), (реєстр. № 5610, доопрацьований від 
30.06.2021 р.), поданий народними депутатами України Дмитрієвою О.О. та 
іншими народними депутатами України.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою ухвалення законопроекту 
є створення в Україні більш сприятливих умов для трансплантації анатомічних 
матеріалів людині, зокрема трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин 
від неродинного донора, якої щороку потребує біля 500 осіб. 

З квітня 2020 року в Україні проведено лише 10 трансплантацій кісткового 
мозку від неродинного донора дітям. Варто підкреслити, що ці операції виконані 
завдяки пошуку донора в реєстрах Світової асоціації донорів кісткового мозку 
(WMDA) та ввезенню гемопоетичних стовбурових клітин в Україну.

При цьому послуги суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, 
пов’язану з трансплантацією, зокрема послуги з вилучення анатомічних 
матеріалів та/або перевезення анатомічних матеріалів людини чи послуги з 
доступу до відповідних інформаційних баз та реєстрів, наразі підлягають 
оподаткуванню податком на додану вартість, що стримує розвиток цього 
життєво необхідного методу лікування в Україні.

Для досягнення вказаної мети автори законодавчої ініціативи пропонують 
доповнити Податковий кодекс положеннями, які дозволять зробити 
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трансплантацію анатомічних матеріалів людині більш доступною шляхом 
звільнення від податку на додану вартість:

операцій з постачання гемопоетичних стовбурових клітин для 
трансплантації;

постачання послуг з проведення пошуку, отримання, надання 
гемопоетичних стовбурових клітин, що здійснюється суб’єктами міжнародного 
співробітництва у сфері застосування трансплантації анатомічних матеріалів 
людині;

постачання медичних послуг з вилучення анатомічних матеріалів у живих 
донорів, вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа, що здійснюються 
суб’єктами господарювання, які згідно із законодавством мають право 
здійснювати таку діяльність, та/або послуг із зберігання і перевезення 
анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, вилучення 
анатомічних матеріалів у донора-трупа для виготовлення біоімплантатів, 
зберігання і перевезення таких матеріалів, трансплант-координації, а також 
послуг з надання доступу до інформаційних систем і реєстрів у сфері 
трансплантації;

постачання послуг із заготовлення (збору), переробки (процесінгу), 
маркування (кодування), консервування, тестування (перевірки), зберігання, 
передачі, надання (реалізації) та/або клінічного застосування біологічних 
зразків, продуктів та/або препаратів пуповинної крові, інших тканин і клітин 
людини та/або постачання послуг зі збору, оброблення, зберігання пов’язаних з 
ними даних.

Комітет підтримує вказані законодавчі ініціативи. 
Міністерство охорони здоров’я України не має зауважень до проекту 

Закону. 
Враховуючи викладене, за результатами розгляду Комітет ухвалив 

рішення підтримати проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість 
операцій з трансплантації анатомічних матеріалів людині (реєстр. № 5610, 
доопрацьований), поданий народним депутатом України Дмитрієвою О.О. та 
іншими народними депутатами України, та запропонувати Комітету з питань 
фінансів, податкової та митної політики, визначеному головним з підготовки 
цього законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України за результатами 
розгляду законопроекту у першому читанні прийняти його за основу.

       Голова Комітету        М.Б. Радуцький

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:РАДУЦЬКИЙ МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000847C3D00EB932302
Дійсний до: 18.03.2022 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-18/19-2021/228651 від 12.07.2021


