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від __________ 20__ р. № _______                                        На № _________ від ___________ 

  

Суб’єктам господарювання, які 

провадять господарську діяльності з 

виробництва лікарських засобів, 

оптової торгівлі лікарськими 

засобами та/або імпорту лікарських 

засобів (крім активних 

фармацевтичних інгредієнтів) 

 

 

Інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 травня 2022 року № 542 були внесені зміни до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, 

оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських 

засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 929 (далі 

– Ліцензійні умови), згідно яких на період дії воєнного стану дозволено 

суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської 

діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової торгівлі лікарськими 

засобами та/або імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних 

інгредієнтів), відпускати лікарські засоби (за винятком лікарських засобів, обіг 

яких відповідно до закону здійснюється за наявності ліцензії на провадження 

господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, а також сильнодіючих, отруйних, радіоактивних лікарських 

засобів, перелік яких визначено МОЗ) військовим адміністраціям, підрозділам 

Збройних Сил, організаціям та установам, що залучають до своєї діяльності 

волонтерів та надають гуманітарну допомогу (підпункт 6 пункту 31
1 

Ліцензійних умов). 

Враховуючи зазначене, з метою безперебійного забезпечення пацієнтів 

в умовах дії воєнного стану необхідними лікарськими засобами, зокрема, 

що закуповуються в якості гуманітарної (благодійної) допомоги організаціями 

та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, просимо взяти 
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дану інформацію до відома та сприяти можливості відпуску лікарських засобів 

згідно підпункт 6 пункту 31
1 

Ліцензійних умов при надходженні відповідних 

звернень від замовників (військових адміністрацій, підрозділів Збройних Сил, 

організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів та надають 

гуманітарну допомогу).  

Сподіваємось на порозуміння в реаліях сьогодення та заздалегідь вдячні за 

співпрацю. 

 

 

В.о. генерального директора Директорату 

фармацевтичного забезпечення                                             Іван ЗАДВОРНИХ 
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