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/National Emblem of Ukraine/ 
 

MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE 
 

ORDER 
 

Kyiv 
March 3, 2022                      406 
 
Regarding the circulation of certain medicines under martial law in Ukraine 
 
According to Law of Ukraine "On Approval of the Decree of the President of Ukraine "On the Introduction 
of Martial Law in Ukraine" No. 2102-IX dated February 24, 2022, the Law of Ukraine "On the Legal 
Regime of Martial Law", the Regulation on the Ministry of Health of Ukraine, approved by Resolution of 
the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 267 dated March 25, 2015 (as amended by Resolution of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine No. 90 dated January 24, 2020), 
 
I HEREBY ORDER TO: 
 
1. Allow the import into the customs territory of Ukraine of medicines, expiration date of which has not 
expired, but does not meet the requirements defined in part one of Article 17 of the Law of Ukraine "On 
Medicines". 
2. Allow transportation of medicines by public transport (including transport used for passenger 
transportation) and in postal or baggage items, provided that their storage conditions specified by the 
manufacturer are met. 
3. Control over the implementation of this order shall be vested in the First Deputy Minister 
O. O. Komarida. 
 
Minister        Viktor Liashko 
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

   

 м. Київ  

 

 

 

Щодо обігу окремих лікарських  

засобів в умовах воєнного стану в Україні 

 

Відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану 

в Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Положення 

про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Дозволити ввезення на митну територію України лікарських засобів, 

термін придатності яких не закінчився, проте не відповідає вимогам, визначеним 

частиною першою статті 17 Закону України «Про лікарські засоби»; 

 

2. Дозволити транспортування лікарських засобів транспортом загального 

користування (у тому числі тим, яким здійснюється перевезення пасажирів) та у 

поштових або багажних відправленнях, за умови дотримання їх умов зберігання, 

визначених виробником; 

 

3. Дозволити зберігання ліцензіатами лікарських засобів у складських 

приміщеннях, відомості про які відсутні у ліцензійному реєстрі з виробництва 

лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту 

лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), за умови 

дотримання їх умов зберігання, визначених виробником. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра О.О. Комаріду  
 

 

Міністр                   Віктор ЛЯШКО 
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