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Звернення до керівництва МОЗ України, Комітету охорони здоров’я  
Верховної Ради України з нагоди громадського обговорення проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» 

Я, Носаль  Костянтин  Іванович,  громадянин України ,  1952  року  народження,  Ці-
литель  з  НіНМ, - метод  фітотерапії,  член  Всеукраїнської громадської організації  « 
Асоціація  фахівців  з народної  і  нетрадиційної  медицини  України»,   проживаю та 
працюю в місті Рівне ( 270 тис. мешканців). по  вулиці, що  носить  ім’я  мого  Батька, 
а  саме,- вул Івана  Носаля , буд 7А.  Маю суттєво  великий  спадковий,  білше  як  сто-
річний ( Династія  Носалів: Дід- Носаль  Михайло  Андрійович ( 1886-1950  рр.),  Бать-
ко  Носаль  Іван  Михайлович( 1913 – 1996 рр),  визнані  Людьми!  і  Світовою  науко-
вою  громадськістю  Патріархи  Народної  медицини, корифеї  травознавства, фітоло-
гії,  фітотерапії),    та придбаний  мною  арсенал знань та  вмінь  щодо використання  
цілющої  сили трав, фітотерапії, та взагалі методів натуропатії.  Вісім  разів проходив 
атестації  та експертизи  і на підставі існуючого  законодавства  отримував  від  Мініс-
терства охорони здоров’я  України  спочатку-Ліцензії  та + Спеціальні  дозволи ( шість 
), а  при  впровадженні  Наказу  МОЗУ №823 від 23.09.2013р,- Спеціальні  дозволи.   
Багато років  успішно працюю  і  я,  і  мої  сини,  і  наша «ТФН» ,  використовуючи ме-
тод  Фітотерапії .  {  Кому  цікава  інформація хто  такі  і  що  таке  Носалі,- відсилаю  
на  сайт nagorody-ta-imena. Wix.com, розділ ,- Лауреати 2017, стор.130-145 ( що  най-
простіше, бо  про  Носалів  написано,  сказано, знято  в  фільмах  і  ТБ-програмах до-
сить  багато)} 

  Зараз  звертаюсь до Вас,  шановні  керівники МОЗ  та  ініціатори  вищевказаного  за-
кону, а також  до вас,  наша надія,- народні обранці – депутати, із запитанням. Що я 
маю відповісти тим людям і  лікарям , які звертаються до мене  з проханням про допо-
могу саме методами народної та так званої нетрадиційної медицини, а саме фітотера-
пії. Що я тепер (за умови прийняття змін до законодавства, які МОЗ  ініціює ) маю від- 
повісти людині  і  тим  лікарям, мед. закладам, які  просять мене  про допомогу ( непо-
одиноко,- імперативно),  свідомо обравши  шлях  допомого  людині  саме традиційни-
ми  методами  (для майже кожного українця) народної медицини,  а саме лікування 
травами?  
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        Саме  прийняття  змін  до  Законодпвства  на  мій  і  громадськості  погляд,-  аб-
солютно рейдерсько - підлабузницьке діяння,  без розуміння суті  питання... З якого 
такого дива в Україні, споконвічній житниці травознавства, траволікування ( скіфи, 
трипілля і ін.). т.о.- тим знанням, які  накопичувалися  віками  і  якими успішно  послу-
говується вся світова медицина, отак безапеляційно (безграмотно) мова іде про 
бездоказовість методів, в т.ч.- клінічної фітотерапії . Це що знову "гонение", знову  
"лисинковщина"?  Імовірніше, черговий переділ фін. потоків!    Носалі мають право, 
виборене більш, як сторічною своєю діяльністю, попередити і застерегити тих, кому 
кістка в горлі  стала в т.ч.- від результатів  діяльності  фітотерапевтичної допомоги 
людям... Не  накликайте біду,  чиновники мало шановані... ! Невже Ви не розумієте, 
що знищення травознавства, фітотерапевтичних методів лікування, в т.ч.- як методів 
народної медицини, - це знищення України і Українців!   Ви прийшли  і  підете в не-
буття  і ніхто  вас "добрим не злим тихим словом не згадає", скоріше-прокляне,   а на-
родна медицина буде жити!  Наш народ не дозволить так з собою поводити  "времен-
щикамкон’юктурщикам".   Ви не українці,  духу  українства,  козацтва  в вас немає 
жодного!   Побійтеся Бога!    

Та і що то за суспільне обговореня доцільності існування Народної медицини, розпо-
чате 2.01.2018 р, терміном 30 днів , інформація про яке існує тільки на сайті МОЗУ? 
Це що, МОЗ  беззаперечно  вірить в те , що вся Україна тільки і робить, що сидить на 
цьому сайті???  Давайте зробимо саме  суспільне обговорення, з залученням фахівців, 
пацієнтів, представників того саме українства, про яке ви так піклуєттесь, а утаємни-
чення, кулуарність, або елементарне  вкидання "кістки" в люди( і як то вона, Україна, 
зреагує?  Проковтне?) з  нашим  народом  не  пройде!  А замовні,  кон'юктурні TV - 
шоу ,- це блюзнірство і кінцево, неповага самих до себе, хто ці діяння здійснює!  Нев-
же  Вас  Майдани  нічому  не  навчили??? 
Безумовно  наводити  певний  порядок в  галузі  НіНМ  необхідно. Безумовно є  не-
прийнятним  той  факт, що  спочатку за участю  в т.ч.- МОЗУ  колдунів, гадалок , «ру-
комахателів» , « сечо-водо-кремозаряжателів»,   псевдоекстрасенсів-цілителів  ввели в 
законодавче поле  з можливістю запису в Трудовій книжці: «Колдун»,  а тепер огульно 
знищується народна медицина, апріорі і фітотерапія, як абсолютно доказовий  ( пато-
генетично, фармакотерапевтично, біохимічно  і  т.д. ) метод допомоги людям?   Що це, 
як не блюзнірство?  А  життя робота та  наукові  праці  академіків  Тимирязева  К. А., 
Траппа Ю. К. , Токіна  Б.П.,  Гродзинського  Д.М., Захар’їна  Г. А., Боткина  С. П., Га-
рнік  Т.П.,  Чекмана  І.С.  і  багатьох  інших великих  науковців  і  практиків, це  не  
доказовість  методів  фітотерапії, фармакогнозії, фітології? 

За роки моєї практики людей, що  звернулись  за  допомогою,- вже тисячі. Комусь з 
них допомогла моя проста своєчасна порада, комусь довелося досить тривало лікува-
тись цілющими рослинами. Та абсолютна  більшість з них отримала  вичерпну, своє-
часну допомогу та залишилась задоволена результатами. А що тепер? А що буде далі? 
Полювання на відьом? Викорінення тих, хто бачить організм як єдину систему, ціліс-
ність якої є запорука здоров’я?  Тільки  синдромна  терапія?  А  причинно-наслідковий  
механізм   виникнення  патологічних  процесів  і , як  результат  осмилення  цього ,- 
відповідна  комплексна  дія  на  організм  вже  нікому не  потрібні???   Те, що вже було 
в період  ганебного радянського часу?  Саме  тому!,  що  в  кінці  60-х років  було  ба-
гато, Носалізму( книги, виступи, фільми, багато  хворих) ,  як  тоді  писали компартійні   
видання ( а  це свідчить, що  Носалі  таки  дієво  допомагали  і  були  потрібні  людям), 
мені « вразумительно  объяснили,  что  дорога  в  медицину, мединститут для  тебя  за- 
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крыты! Кому  следует- позаботятся». Так що, в  дикому  вигляді  історія  повторюється  
і  в  нашій  незалежній  Україні?!    Те що було в часи темного середньовіччя?                       
Коли  вивчив « проект  внесення змін», то  отримав  по  різним  інформ. засобам  дуже  
багато  запитань, штибу  « А що  буде  далі?»,  «Чи  будете  Ви  надавати  допомогу», «  
а  якщо  я  у  Вас  уже  проходжу  курс  фітотерапії?» і  і  т.д.,- дозволив  собі  переад-
ресацію  питань  багатьох  людей  на  веб- сторінки  МОЗУ, Пана  Олександра  Ліщин-
ського,  а  я  думаю,  що проект  змін, це  саме  його  ініціатива…  Ось  Вам  деякі  ви-
слови  тих, людей, які  вже  проходили фітотерапію ( чім  не  обговорення?) ,  взяті   
тільки( далеко  не  всі) з  моєї  сторінки   з фейсбуку  і  це  все  легко  перевірити-
прочитати,  а  якщо  потрібно, поспілкуватися  з  конкретними  людьми, адже  адреси , 
телефони зі  згоди  людей  я  можу  надати  невідкладно… 

Комментарі: 
 

  Yuliya Zmerzlaya  ( Канада) Абсолютно підтримую Костянтин Іванович! За Вами 
правда, Бог, невід’ємний талант, любов до людей і тисячі здорових пацієнтів! 
 

Yuriy Zmerzliy( Канада)  Важко мені даються подібні тексти! Тому що віднімає 
мову навідріз! Ніколи не міг подумати, що піднімуть питання про винищення 
Українців як нації!!!! Констянтин Іванович, якщо вже Ви, сама свідома і найбільш 
врівноважена Людина, яку я коли небудь знав, просто не можете того всього витерпіти 
вже і не знаєте кому можна вірити, то це вже не свавілля, це ТЕРОР і ГЕНОЦИД!!!! 
Скільки ще можна гнути додолу цей народ!??? Але вірю в освідчених людей і всепе-
реможну волю! Не здавайтесь! Ми з Вами! 
 

 
Доктор Ігор Хома ( Рівне)  От чому у нас , здебільшого, всі рішення приймаються не 
головою , а жопою !!! Невже, " ті там " не розуміють , що шарлатани , колдуни екстра-
секси , зірки Всесвіту і т. п. - це одне , а справжня Народна медицина , а , тим більше , 
Фітотерапія -це інше ???!!! Зрозуміло , що це робиться свідомо і , як завжди , комусь у 
вигоду . 
 

 Оксана Балко  Костянтине Івановичу,я давно працюю в медицині і чула про Вас 
багато хороших відгуків.Як записатись до Вас на прийом з донечкою? Лікуємося бага-
то років,традиційна медицина не допомагає. 
 

 Александр Пурдяк  (Юрист,  адвокат,  Камянець-Подільський) Цей проект та сю-
жет ( 1+1,  TV-шоу)  треба назвати "Шарлатанські матеріали". Нічого спільного  з на- 
родною  траволікувальною медициною там немає. Розраховано на примітивну свідо- 
мість, а на меті має черговий перерозподіл грошових потоків на користь невігласів від 
"медицини". Дуже нагадує шаманство навколо  вакцинації, наслідки якої ми зараз 
маємо у вигляді нескінчених епідемій кору, грипу і т.д. Траволікувальна медицина 
Носалів - унікальна методика, яка врятувала життя багатьом людям! Саме така мето-
дика доповнює і підкріплює традиційне медикаментозне лукування, і в жодному разі 
не відміняє його. Дорогі наші Носалі! Ми Вас ніколи не дамо скривдити! Ім'я саме Вас,   
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Ваших предків та нащадків будуть пам'ятати люди і Україна, а не оцих щурів, які го-
тують такі мерзотні матеріали. Ми з Вами завжди, з повагою і любов'ю до Вас... 
Александр Пурдяк  І ще! Цим мерзотникам від МОЗ треба, щоб люди вмирали. А 
Носалі не просто лікують людей, а що головне: ВИЛІКОВУЮТЬ хвороби і дають 
надію на майбутнє якісне, повноцінне життя! Громадо!  Підтримуємо наших народних 
шановних Лікарів Носалів! 
 

  Людмила Кириленко( Київ)  От меня наша медицина открестилась ,а спасибо 
Константину Ивановичу,- живу и нормально себя чувствую . Держитесь и правда все-
гда будет на вашей стороне… 
 

  Юлия Лаптева ( Алчевськ,  Львів)  Сообщаю - лечение эффективное и уникаль-
ное. И в плане ингредиентов и в плане намерения врача. Ни от одного доктора не по-
лучала такого добросовестного отношения к моему здоровью, что до результата - тоже 
на порядок(если не на два) лучше. Качество подхода,- сродни  гугловскому - открыто, 
понятно, полезно. Благодаря этому врачу выкарабкалась из очень тяжелого состояния. 
 

 
Александр Байрак  (Київ)  Нажаль час такий, що навкруги багато гібридного, бридкого 
та «на замовлення». Можу лише сказати слова вдячності Контянтину Івановичу і по-
бажати продовжувати свою роботу. Можу стверджували, що прізвище Носаль відоме 
не тільки в Україні, а чи хто згадає навіть через рік крізвище кривдника? 
К.І. зробіть ласку назвіть кривдника, хай люди знають «героя». 
 
 

Valentina Stetso ( Мукачево)  Не представляю своей жизни без Моего Доктора Но-
саля...спасибо Константин Иванович! Ваша освидомленость и мудрость помогают лю-
дям преобрести состояние"хочется жить"! Благословит вас и вашу семью Господь!!!! 
 

  Надя Бигун ( Барселона,  Іспанія)  Я дуже вдячна вам і вашій родині ,за чуйність, 
професіоналізм, що ви змогли дати мені і не тільки мені надію і віру! Хай береже вас 
Господь! 

  Alyona Yukhymchuk ( Луцьк)  І ми лікуємось всією сім‘єю! Щиро любимо наших 
Носалів! Дякуємо Богові за всі рослинки, які мають настільки цілющий ефект! А 
лікарю — за знання і мудрість правильно їх застосувати в різноманітних ситуаціях. 
 

Grigoriy Nazarchuk · Для чого нашим людям народна медицина, їм основне щоб 
саме їхні прививки були. 
 

  Ольга Беденко(Рівне)  Завдяки фітотерапії Костянтина Івановича мій син зараз 
має здорову підшлункову залозу. А що було б, якби я в 2,5 роки посадила його на пан-
креатин, як рекомендували "кваліфіковані традиційні методи"? Так, лікування травами  
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це довго, зато ефективно. І немає "одне лікуєш - інше калічиш", що відбувається з 
"традиційним медикаментозним лікуванням" 
 

 Денека Наталія ( Сокаль)  Завдяки пану Носалю, наша дівчинка здорова, активна, 
повноцінна дитина. Низький уклін Вам, ви Народний лікар! 
 

 Врач  Светлана Сервинская (Київ)   Константин Иванович ! Признательность ва-
шему семейству, вашей команде… « Камни и палки бросают только в плодоносящее  
дерево!»  А плоды вашей врачебной деятельности я точно знаю !  
Наши благодарности вам  ! 
 

Світлана Шараєвська ( Луцьк)  Лікувалась багато років у Констянтина Івановича. 
Він єдийний лікар який завжди вірив в мене і в моє виздоровлення. Дякую Вам, найк-
ращий лікар. До зустрічі. 
 

Oksana Fylypchak ( Рівне)  Сподіваюсь мене і мого чоловіка Konstantin Nosal 
пам‘ятає. Ми відчутно підтягнули здоров‘я, завжди згадуєм Вас добрим словом і у нас 
вже 2є діток. Успіхів Вам і добрих людей на Вашому шляху! 
 

  Кристина Салех  В свій нелегкий час у житті зверталася за допомогою до цього 
мудрого цілителя (він більше ніж просто лікар). Він мене врятував і повернув відчуття 
як воно бути здоровим. Ніколи і ніде я не зустрічала такого комплексного підходу та 
глибинної діагностики і це при нашому стані лікарень і мед. досліджень. Лікування 
потребувало витримки, але був позитивний результат. Здоров‘я Вам Костянтин 
Іванович, щоб змогли ще багатьом допомогти. При чому я б і сама хотіла би ще раз 
пройти курс лікування. Тримайтеся! «Борітеся - поборемо!» 
 
 

  Юлия Кайтанюк( Бровари)  Спасибо, Константину Ивановичу! Это наш, можно 
сказать, семейный врач, благодаря ему нет беспокойства о здоровье! Лечились вся моя 
семья и родители и все ходим здоровые! И деток родили здоровых! И вам, К. И. здоро-
вья желаем! 
 

  Оксана Виваль ( Нововолинськ)  Костянтин Іванович врятував нашу донечку Со-
фійка Виваль, завдяки його лікуванню, завдяки цілющим травам, які нам дав Костян-
тин Іванович, наша донечка змогла харчуватися, завершилися реанімації і постійні діє-
ти. Найбільше щастя, коли здорові дітки - за це щодня дякую Богу і Костянтину 
Івановичу. Скоро другу донечку привезу на огляд - саме цьому Лікарю від Бога 
довіряю найдорожче!!!! Дякую Вам і хай Бог повертає Вам сили і здоров'я !!!!.  
 

  Марина Юрас (Київ)  Константин Иванович помог справиться с огромной про-
блемой, там где остальные врачи расписались в беспомощности.  
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  Вита Еремеева ( Донецьк,  Київ)  Когда есть результаты, не нужны никакие дока-
зательства. Спасибо Вам, дорогой Константин Иванович. За спасение моего отца в 
2004 году, мы и сейчас с большим удовольствием и благодарность сотрудничаем. 
Cпасибо огромное ему и всех благ. 
 

  Наталья Шевченко( Київ)  Ми з вами! 
 

  Taras Hrabovenskyy ( Львів)  Непрофесійний репортаж, причесали усіх під одну 
гребінку. Дійсно є шарлатани, але є також ті (серед яких Ви Konstantin Nosal ) які ря-
тують життя людям, та мені в тому числі. Можливо варто петицію запровадити? Я ду-
маю багато хто підтримає і можливо дійде до наших "діятелів", 
 
Може досталь?  Але  це  тільки  крихти, причому  виключно  з  нормативною  лекси-
кою… 
 
Так от, вважаю Вашу ініціативу щодо зміни законодавства та скасування Спеціального 
дозволу безвідповідальним кроком, що веде в нікуди. Замість того, щоби використову-
вати рекомендації Всесвітньої Організації Охорони здоров’я та світову практику, дос-
від європейських держав, в яких унікальні здібності цілителів зберігають та примно-
жують як безцінне національне надбання.  Ви, невеличка група так званих діячів-
чиновників, які ще нічого корисного не зробили ні в цілому для держави Україна, ні 
для окремо взятого громадянина хочете поламати  не збудувавши. Поставити  те ба-
гатство цілющих знань що віками зберіг Український народ поза законом? ГАНЬБА, 
іншого слова тут не підбереш. Зараз я  звертаюся до вас з вимогою терміново надати  
відповідь на запитання – що мають відповісти цілителі, що довгі роки сумлінно вико-
нували свої обов’язки, на звернення людини за допомогою в разі прийняття змін до 
законодавства які ви ініціюєте? А також що має робити людина, що шукає допомоги 
дієвими методами Української та світової народної медицини?  

Апріорі… Проект  змін  абсолютно  недосконалий  з  юридичної  точки  зору… Ось  
деякі  приклади:  

61. Запобігання дискримінації: У законопроекті відсутні положення, які містять 
ознаки дискримінації(?). 

  А  огульне приниження  людей, вчених, науковців, лікарів,  які  провадять  атестації  , 
експертизи, навчання,- це  не  дискримінація?   

7. Запобігання корупції : У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть 
містити ризики вчинення корупційних правопорушень(?). 

   Ну, якщо  ви  знову  народну  медицину  заженете  в  тінь, то  корупції  тут  буде  
«вище  стріхи»! 

8. Громадське обговорення: Законопроект розміщений на веб-сайті Міністерства 
охорони здоров’я України для отримання пропозицій та зауважень громадськості, 
суб’єктів господарювання та громадських організацій. 
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  Та  яке  то  до  біса  отримання  пропозицій та  зауважень громадськості, суб’єктів го-
сподарювання та громадських організацій.  Повторюююсь, ну  не  сидить  Україна  на  
сайті  МОЗУ, тому  і  не  відає ,  яку  «радість»  їм  в  черговий  раз  той  МОЗ  підно-
сить 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку 
науки і технологій:  Законопроект не стосується сфери наукової та науково-технічної 
діяльності. 

Ну  це  взагалі  абсурд… Потрібно  хоч  трошки  розбиратися  в  самому   понятті  « 
Фітотерапія». Адже  тут  обов’ язково присутні  і  наука  і  техніка.  То  кого  ж  це  
стосується? Виключно  діятелів  МОЗУ??? 

9. Позиція соціальних партнерів:  Законопроект не стосується соціально-трудової 
сфери. 101. Вплив реалізації акта на ринок праці : Законопроект не впливає на ринок 
праці. 

   А  як  же  бути  з  уже  всталеним  працевлаштуванням, приватним  підприємницт-
вом, виплаті  державі  податків ( і  не  малі  суми)? Хто  дав  право  замість  допомоги  
плодити  безробіття?  

11. Прогноз результатів : Прийняття законопроекту дозволить забезпечити конститу-
ційні права громадян на якісну медичну допомогу. 

   А  оце  вже  абсолютне  блюзнірство,  цинізм  і  зверхньо-  призирливе  ставлення  до  
пересічного  українця, та  і  до  моєї  України  в  цілом. Спочатку  дайте  її, цю  допо-
могу, отримайте  результати, а  потім  виголошуйте  собі  « Осану »! 

Якщо   вдумливо  і  не  упереджено  проаналізувати, те  що  пропонується  аналювання  
Спеціальних  дозволів  на  зайняття  медичною  практикою,-  НіНМ- метод  фітотера-
пії, то зрозуміло,  що  Законопроект  безсумнівно  порушує  Статті  Конституції  Укра-
їни, а  саме : 

Розділ І. Ст. 19 Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких 
ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Орга-
ни державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені  
Конституцією та законами України. 

Розділ  ІІ , Ст 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією 
Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються  і не мо-
жуть бути скасовані.   При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних 
законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

                     Ст.58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної  дії  в 
часі,  крім випадків, коли вони  пом'якшують  або скасовують  відповідальність  особи. 
Ніхто не може  відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом  
як правопорушення. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Документ, що   підтверджує   відправлення   друкованого  орігіналу  тексту 
Звернення   ПП «ТФН» м.Рівне, Носаль  К.І.  експрес-поштової  доставки   на  
адресу  Комітету  ВР України  з  питань  охорони  здоров’я   
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