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/National Emblem of Ukraine/ 
 

MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE 
 

ORDER 
 

Kyiv 
 
Some issues of circulation and release of medicines under martial law 
 

According to Law of Ukraine "On Approval of 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", paragraph 8 of 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), in connection with the introduction 
of martial law on the territory of Ukraine and in order to ensure the operation of the healthcare sector during 
the special period, 
 

I HEREBY ORDER: 
 
1. For the period of martial law introduced by Presidential Decree "On the Introduction of Martial Law in 
Ukraine" No. 64/2022 dated February 24, 2022, approved by Law of Ukraine No. 2102-IX dated February 
24, 2022: 
 
1) to allow pharmacies and their structural divisions to carry out the release and sale of medicines without a 
doctor's prescription (except for medicines containing narcotics, psychotropic substances and issued on 
medication forms No. 3, combined medicines containing narcotics, psychotropic substances or precursors in 
an amount not exceeding their maximum permissible norm, toxic and potent medicines), which according to 
the instructions on medical use are subject to medical prescription, at the expense of the patient and/or other 
sources not prohibited by law, except for budget funds; 
2) employees of pharmacies and their structural divisions should provide pharmaceutical assistance to 
patients when dispensing medicines specified in subparagraph 1 of paragraph 1 of this order; 
3) to allow licensees, who have a license to carry out economic activities for the production (manufacture) 
of medicines in a pharmacy, retail sale of medicines manufactured in pharmacies, through pharmacies and 
their structural divisions owned by other licensees for the retail sale of medicines, subject to the existence of 
a contract; 
4) to allow licensees, who have a license to carry out economic activities for the production (manufacture) 
of medicines in a pharmacy, to carry out quality control of medicines, which are manufactured in 
pharmacies, in laboratories certified in accordance with the established procedure, under the contract, 
provided that such licensees have insufficient material and technical base and technical means necessary for 
quality control of medicines provided for by the requirements of the first paragraph of paragraph 157 of the 
license conditions for carrying out economic activities for the production of medicines, wholesale and retail 
sale of medicines, import of medicines (except for active pharmaceutical ingredients); 



	
Market authorization services for healthcare products 

+38 044 332-42-94 | +38 044 361-48-28 | www.cratia.ua | info@cratia.ua	 
	

 
Armenia | Azerbaijan | Belarus | Georgia | Kazakhstan | Kyrgyzstan | Moldova | Mongolia | Tajikistan | Turkmenistan | Uzbekistan | Ukraine 

5) to allow transportation of medicines manufactured in pharmacies by public transport (including those 
used for passenger transportation) and in postal or baggage items, provided that their storage conditions 
specified by the manufacturer are met; 
6) to allow licensees to store medicines, which are manufactured in pharmacies, in warehouses, information 
about which is not available in the license register for the production of medicines, wholesale and retail sale 
of medicines, import of medicines (except for active pharmaceutical ingredients), provided that their storage 
conditions specified by the manufacturer are met. 
 

2. Control over the implementation of this order shall be vested in the First Deputy Minister O. O. Komarida 
 

3.This order comes into force from the date of its official publication. 
 

Minister       Viktor Liashko 
 

/digital signature/ 
/document barcodes/ 
 
 



 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Н А К А З 

 

                                                                     

                                                                 Київ 

 

Деякі питання обігу та відпуску лікарських засобів в умовах воєнного 

стану 

 

  

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», пункту 8 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), у зв’язку із введенням воєнного стану на території України та з 

метою забезпечення функціонування сфери охорони здоров’я в особливий 

період, 

 

 НАКАЗУЮ: 

  

1. На період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 

лютого 2022 року № 64/2022  «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX:  

 

1) дозволити аптекам та їх структурним підрозділам здійснювати 

без рецепта лікаря відпуск та реалізацію лікарських засобів (крім лікарських 

засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та виписуються 

на  рецептурних бланках форми № 3, комбінованих лікарських засобів, 

що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, 

що не перевищує їх гранично допустиму норму, отруйних та сильнодіючих 

лікарських засобів), які згідно з інструкцією про медичне застосування 

підлягають відпуску за рецептом, за кошти пацієнта та/або інших джерел, 

не заборонених законом, крім бюджетних коштів; 

 

2) працівникам аптек та їх структурних підрозділів надавати 

фармацевтичну допомогу пацієнтам при відпуску лікарських засобів, 

зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього наказу; 
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3) дозволити ліцензіатам, які мають ліцензію на провадження 

господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів 

в умовах аптеки, роздрібну торгівлю лікарськими засобами, виготовленими 

в умовах аптек, через аптеки та їх структурні підрозділи, що належать іншим 

ліцензіатам з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, за умови наявності 

контракту; 

 

4) дозволити ліцензіатам, які мають ліцензію на провадження 

господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів 

в умовах аптеки, здійснювати контроль якості лікарських засобів, виготовлених 

в умовах аптек в лабораторіях, атестованих у встановленому порядку, 

за контрактом, за умови недостатності у таких ліцензіатів матеріально-

технічної бази та технічних засобів, необхідних для контролю якості лікарських 

засобів, передбачених вимогами абзацом першим пункту 157 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, 

оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських 

засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів); 

 

5) дозволити транспортування лікарських засобів, виготовлених в умовах 

аптек, 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; 

 

6) дозволити зберігання ліцензіатами лікарських засобів, виготовлених 

в умовах аптек, 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, 

визначеними виробником. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Комаріду О. О. 

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

  

 Міністр                                                                                         Віктор ЛЯШКО 
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