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Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на своєму 

засіданні  розглянув  проект  Закону  України  про  розвиток  в Україні 

лікувально-реабілітаційної  медицини  на  основі  системи  нейрофізіологічної  

реабілітації за методом В.І. Козявкіна (реєстр. № 4845), поданий народними 

депутатами України Карпунцовим В.В., Ляшком О.В., Сисоєнко І.В., 

Помазановим А.В., Власенком С.В., Співаковським О.В., Бахтеєвою Т.Д., 

Мусієм О.С., Шипком А.Ф. (протокол від 06.10.2016 р. №50). 

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці, є державна 

підтримка реалізації проекту «Створення клініки відновного лікування 

«Міжнародний реабілітаційний центр В.І. Козявкіна» (далі - Проект), 

спрямованого на створення в Україні мережі лікувально-реабілітаційних 

медичних закладів для лікування та оздоровлення на основі системи інтенсивної 

нейрофізіологічної реабілітації за методом В.І.Козявкіна пацієнтів з різними 

формами дитячого церебрального паралічу, травмами, отриманими у зв’язку з 

військовими діями і проведенням АТО на сході України та іншими хворобами. 

Для досягнення мети автори законопроекту зокрема пропонують: 

поетапно зменшити податкове навантаження на суб’єктів господарювання, 

які здійснюють реалізацію Проекту шляхом надання пільг зі сплати податків і 

зборів; 

здешевити вартість кредитів, що залучаються для реалізації Проекту, 

шляхом повної або часткової компенсації відсоткової ставки за такими 

кредитами; 

надати державні гарантії за кредитами (позиками), що залучаються для 

фінансування реалізації Проекту; 

залучити кредити (позики) від іноземних держав, банків і міжнародних 

фінансових організацій для реалізації Проекту; 

фінансувати розвиток транспортної та інженерної інфраструктури до 

території, на якій  реалізується Проект; 

звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з 

постачання на митній території послуг, пов’язаних з реалізацією Проекту, 

устаткування та обладнання і комплектувальних виробів до них, що 
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використовуються під час реалізації Проекту, а також з ввезення на митну 

територію України товарів, необхідних для його реалізації, у тому числі виробів 

медичного призначення, устаткування (обладнання) та комплектувальних до 

нього, що використовуються виключно для забезпечення лікувально-

діагностичної діяльності і не виробляються в Україні, або виробляються в 

Україні, але не відповідають вимогам Проекту, та звільнення таких товарів від 

сплати ввізного мита; 

частково звільнити від оподаткування прибутку, отриманого від надання 

послуг з медичної реабілітації в спеціалізованих реабілітаційних клініках, 

створених в межах Проекту шляхом зменшення податкового зобов’язання; 

частково звільнити від сплати плати за землю суб’єкта господарювання за 

земельні ділянки, відведені в установленому порядку для спорудження об'єктів, 

передбачених Проектом. 

Слід зазначити, що проект «Створення клініки відновного лікування 

«Міжнародний  реабілітаційний  центр В.І. Козявкіна» було розпочато  ще у    

2011 році.  Це – інноваційний медичний проект, яким передбачається створення 

міжнародного реабілітаційного містечка, як цілорічного науково-медичного та 

реабілітаційного курорту на території Арабатської стрілки в Генічеському районі 

Херсонської області з використанням високоефективної технології лікування 

пацієнтів з дитячим церебральним паралічем, остеохондрозом та наслідками 

травм і органічного ураження нервової системи. 

На сьогоднішній день у проект вкладено значні кошти приватних 

вітчизняних та іноземних (переважно) інвесторів, однак з огляду на масштаби та 

значимість цього проекту його завершення потребує й державної підтримки.  

На думку Комітету, підтримка цього проекту з боку держави також 

потрібна з огляду на те, що в Україні, на жаль, методи медичної реабілітації 

впроваджуються в роботу медичних закладів надто повільно, не ведеться їх 

науковий супровід, підготовка фахівців, сучасні багатопрофільні медико-

реабілітаційні центри майже відсутні.  

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 

у висновку щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту 

нормативно-правового акту зазначає, що законопроект відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку від 6 липня 2016 року (додається) зазначає, що законопроект 

має ознаки програмного індивідуального правового акту, а не закону, який як 

нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, за своєю природою 

призначений для регулювання сталих суспільних відносин і повинен складатися 

з норм права. 

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я рекомендує 

Верховній Раді України проект Закону України про розвиток в Україні 

лікувально-реабілітаційної медицини на основі системи нейрофізіологічної 

реабілітації за методом В.І. Козявкіна (реєстр. № 4845), поданий народними 

депутатами України Карпунцовим В.В., Ляшком О.В., Сисоєнко І.В., 

Помазановим А.В., Власенком С.В., Співаковським О.В., Бахтеєвою Т.Д., 
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Мусієм О.С., Шипком А.Ф., за результатами розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому як закон. 

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному 

засіданні Верховної Ради України пропонується визначити Голову Комітету 

Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народного депутата України 

О.В. Богомолець. 

 

Додаток: на ____ арк. 

 

 

 

 

Голова Комітету        О.В. Богомолець 
 


