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До реєстр. № 5737 від 06.07.2021р.
                                                                                             Н.д. України Зуб В.О. та  інші 

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

ВИСНОВОК 
на проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття

 ( реєстр. № 5737)

За дорученням Голови Верховної Ради України Комітет з питань здоров’я 
нації, медичної допомоги та медичного страхування (далі - Комітет) розглянув на 
своєму засіданні проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі 
співчуття (реєстр. № 5737 від 06.07.2021р.), поданий народним депутатом України 
Зубом В.О. та іншими народними депутатами України (протокол від 8 вересня 
2021 року № 80).

Метою законопроекту є створення в Україні умов для доступу тяжкохворих 
пацієнтів до інноваційного лікування в межах реалізації програм надання 
пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (безоплатно) шляхом звільнення від 
оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну 
територію України та/або операції з постачання на митній території України 
незареєстрованих лікарських засобів для клінічних випробувань та програм 
надання лікарських засобів зі співчуття. 

Законопроект системно пов’язаний з проектом Закону внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання 
пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (реєстр. № 5736), однак містить більш 
широке коло товарів та операцій з ними, які звільняються від оподаткування, ніж 
коло товарів, обіг яких пропонується врегулювати законопроектом реєстр.               
№ 5736. Зокрема йдеться про  медичні вироби, супутні матеріали та послуги у 
сфері охорони здоров’я, надання яких також може бути необхідним в межах 
програми розширеного доступу пацієнтів до незареєстрованих лікарських засобів 
чи програми доступу суб’єктів дослідження (пацієнтів) до досліджуваного 
лікарського засобу після завершення клінічного випробування.

Міністерство охорони здоров’я України підтримує законопроект, однак 
висловлює низку суттєвих зауважень  та пропозиції до нього.



2

Враховуючи викладене Комітет ухвалив рішення підтримати проект Закону 
про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання питання 
надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (р. № 5737) та запропонувати 
Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендувати 
Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту у першому 
читанні прийняти його за основу з  урахуванням  необхідності  внесення 
додаткових змін відповідно до наданих Міністерством охорони здоров’я України 
зауважень в інші структурні частини законодавчих актів України та інші 
законодавчі акти України,  що  не  були  предметом розгляду в першому читанні, 
але пов’язані з предметом його правового регулювання, відповідно до частини 
першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.
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