




 
Інститут оздоровлення і відродження народів України – це науково-виробниче 
об'єднання зі створення та вивченню нових ліків протипухлинної, противірусної та 
імуномоделюючої дії, засноване у 1992 р. У його діяльності передбачені також розробки і 
впровадження засобів молекулярного оздоровлення людини й довкілля, створення і 

поширення нових форм цілющих і корисних рослин та допомога населенню. Інститут 
співпрацює із благодійним фондом "Небодарний цілитель" і лабораторією модифікації 
структури біологічно активних речовин Інституту молекулярної біології і генетики НАН 
України. 

Благодійний фонд А. Потопальського "Небодарний цілитель" заснований у 1999 р. 
Його основне завдання – сприяння розвитку охорони здоров'я, освіти, природоохоронної 

справи, відродженню духовності, участь у наданні медичної допомоги населенню. Фонд 
активно підтримує реалізацію нового авторського наукового напрямку, а також сприяє 
поширенню оригінального противірусного, протипухлинного та імуномоделюючого 
препарату «Ізатізон» у медицині й ветеринарії; допомагає у виготовленні, аналізі й 
дослідженні протипухлинного та імуномоделюючого препарату «Амітозин», який успішно 
пройшов клінічні випробування і рекомендований до впровадження (ліцензія Міністерства 
охорони здоров'я України АВ №155490 від 07.08.2006). 

Лабораторія модифікації структури біологічно активних речовин Інституту 

молекулярної біології і генетики НАН України. Створена у 2004р. після реорганізації 
відділу модифікації структури біологічно активних речовин, заснованого в 1977 р. 
Науковий напрямок – розробка способів одержання продуктів модифікації біологічно 
активних речовин та вивчення молекулярно-генетичних аспектів їх дії. 

Види медичних послуг інституту оздоровлення і відродження народів України і 

благодійного фонду: консультації з питань ранньої діагностики і фітотерапії пухлин, 
вірусних хвороб, вирощування перспективних лікарських рослин, виготовлення 
оздоровчих засобів. 

Перспективи розвитку, пропозиції до клієнтів: створення спільних оздоровчих осередків 

для реалізації оригінальних винаходів і розробок. 

Потопальський Анатолій Іванович – засновник і директор Інституту оздоровлення і 
відродження народів України та благодійного фонду «Небодарний цілитель». 

Заслужений винахідник України, кандидат медичних наук, доцент, професор Європейської 

академії проблем людини, кращий винахідник Академії наук України, завідувач 
лабораторії модифікації структури біологічно активних речовин Інституту молекулярної 
біології і генетики НАН України. 

У 1959 р. А.І. Потопальський відкрив і впродовж усіх подальших років продовжує 

розробляти новий науковий напрямок цілеспрямованого покращення структури природних 
біологічно активних речовин з одержанням препаратів, які на молекулярному і 
генетичному рівні оздоровлюють людину і довкілля. В Інституті молекулярної біології і 
генетики НАН України ті Інституту оздоровлення і відродження народів України одержані 
оригінальні препарати з протипухлинною, противірусною (зокрема і проти СНІДу), 
імунорегулюючою і протирадіаційною дією, розроблено способи використання їх впливу 
на біологічні процеси в медицині, ветеринарії, сільському господарстві.  Найбільш відомі з 
них – «Амітозин», що перешкоджає поділу клітин злоякісних пухлин, викликав їх 

старіння і природну смерть, та «Ізатізон», який успішно використовується для 
попередження і лікування масових вірусних і мікробно-вірусних хвороб і пухлин у 
ветеринарії, медицині і рослинництві. Обидва препарати захищені авторськими 
свідоцтвами  і багатьма закордонними патентами. 

 

 

 

Потопальський 

Анатолій Іванович 
Директор 

Ще одна сфера діяльності А.І. Потопальського – розробка оригінальних фіточаїв на основі 
чистотілу, які під брендом «Доктора А.І. Потопальського» (свідоцтво № 109425 від 
10.08.2009) випускає Житомирський завод «Ліктрави». Вони не лише мають лікувальні 
властивості, а й використовуються  для профілактики різних захворювань, зокрема пухлин. 

ангіотуморосан (гіпертонічна хвороба і порушення кровообігу мозку); 

артроуросан (сечокам’яна хвороба, подагра);  

гастросан (гастрити і виразкова хвороба шлунку); 

дермосан (ускладнення при гнійничкових захворюваннях шкіри та слизових оболонок, 
випадіння волосся); 

ентеросан  (порушення функції шлунково-кишкового тракту, підвищена кислотність 

шлункового соку);  

імуносан (алергічні та імуноагресивні захворювання – псоріаз, екзема, поліартрит);  

пневмосан (захворювання органів дихання, ускладнення при бронхіальній астмі, пневмонії, 

бронхоектатичній хворбі);  

туморосан (шлунково-кишкові і серцево-судинні захворювання); 

уросан (захворювання сечостатевої системи, сечокам’яної хвороби);  

холеуросан (порушення функції шлунково-кишкового тракту, жовчокам’яна хвороба, 
захворювання шкіри). 

У 2004 р. вченого висували на здобуття Нобелівської премії у галузі медичної хімії.  

За заслуги перед Україною Анатолій Іванович нагороджений Орденом Святого 
Архістратига Михаїла (2003 p.), йому присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник 
України (2006 р.).  
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Тел.: +380(44) 256-11-39, 526-96-21, факс: 526-07-59 

E-mail: potopalsky@imbg.org.ua, www.potopalsky.kiev.ua 

Р/р благодійного фонду: 26006012818021 

в Укрексімбанку м. Києва МФО 322313  

 


