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The legal regime of martial law has been introduced on territory of Ukraine by Law of Ukraine “About 
the approval of the “Decree of the President of Ukraine "On the imposition of martial law in Ukraine"” No. 
2102-IX of February 24, 2022 and Decree of President of Ukraine "On the imposition of martial law in 
Ukraine" No. 64/203 of February 24, 2022. 

 
In accordance with the Fundamental principles of legislation of Ukraine on health care, Regulation on 

The Ministry of Healthcare of Ukraine approved by the resolution of the Cabinet of Ministers No. 267 of 
25.03.2015 (as amended by resolution of the Cabinet of Ministers No. 90 of 24.01.2020), for the duration of 
the martial law the Ministry of Healthcare of Ukraine does not object to the import, putting into circulation 
and/or operation, intended use of medical devices, active implantable medical devices, medical devices for in 
vitro diagnostic without complying with the requirements of Technical regulation on medical devices, 
approved by Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 of 02.10.2013, Technical regulation on 
medical devices for in vitro diagnostic, approved by Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine No. 754 
of 02.10.2013, Technical regulation on active implantable medical devices, approved by Resolution of Cabinet 
of Ministers of Ukraine No. 755 of 02.10.2013. 

 
It is allowed labeling of medical devices, active implantable medical devices, medical devices for in 

vitro diagnostic and instructions for their use without complying with the requirements of the Law of Ukraine 
“On ensuring the functioning of Ukrainian as the state language” 
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      Державна митна служба України 

 

     копія:  Державна служба України 

      з лікарських засобів та  

      контролю за наркотиками 
 

Відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про затвердження воєнного стану в України» від 24 лютого 2022 року 

№ 2102-ІХ та Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/203 

«Про введення воєнного стану в Україні» введено правовий режим воєнного 

стану на території України. 

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, 

Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 90), на час воєнного 

стану в Україні Міністерство охорони України не заперечує щодо ввезення на 

митну територію України, введення в обіг та/або експлуатацію, застосування за 

призначенням медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, 

медичних виробів для діагностики in vitro без виконання вимог Технічного 

регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02.10.2013 № 753, Технічного регламенту щодо медичних 

виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 02.10.2013 № 754, Технічного регламенту щодо активних медичних 

виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 02.10.2013 № 755. 

Допускається маркування медичних виробів, активних медичних виробів, 

які імплантують, медичних виробів для діагностики in vitro та інструкції із 

застосування до них без дотриманням вимог Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної». 

 

 

Міністр                                                                                                  Віктор ЛЯШКО 
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