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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
 

від 23 березня 2020 р.  
№ 220 
Київ 
 

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  
з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, 

імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) 
 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести 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 р. № 929 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3217), зміни, 
що додаються. 

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2020 р. № 220 
ЗМІНИ, 

що вносяться до Ліцензійних умов провадження  
господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,  
оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту  

лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) 

Доповнити Ліцензійні умови пунктами 271 та 321 такого змісту: 

“271. У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону 
України “Про захист населення від інфекційних хвороб” або введення надзвичайного стану 
відповідно до Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану” на період його 
встановлення ліцензіатам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами, дозволяється здійснювати торгівлю лікарськими засобами 
та супутніми товарами дистанційно, організовувати та здійснювати доставку лікарських засобів та 
супутніх товарів безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, 
визначених виробником під час їх транспортування, зокрема із залученням на договірних засадах 
операторів поштового зв’язку. 

Дія цього пункту не поширюється на: 

лікарські засоби, які відпускаються виключно за рецептом лікаря згідно з умовами відпуску, 
визначеними в інструкції для медичного застосування, крім тих, які включені до Реєстру лікарських 
засобів, які підлягають реімбурсації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 
березня 2017 р. № 152 “Про забезпечення доступності лікарських засобів” (Офіційний вісник 
України, 2017 р., № 26, ст. 749); 

лікарські засоби, обіг яких потребує наявності ліцензії на культивування рослин, включених 
до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., 
№ 19, ст. 789), розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізацію 
(відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку; 

сильнодіючі та отруйні лікарські засоби; 

лікарські засоби, які потребують особливих умов зберігання.”; 

“321. У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України 
“Про захист населення від інфекційних хвороб” або введення надзвичайного стану відповідно до 
Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану” на період його встановлення ліцензіатам, 
які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, 
дозволяється здійснювати доставку лікарських засобів власного виробництва з дотриманням умов 
зберігання, визначених виробником під час їх транспортування ліцензіатам, які мають ліцензію на 
провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, зокрема із 
залученням на договірних засадах операторів поштового зв’язку. 

Дія цього пункту не поширюється на: 

лікарські засоби, обіг яких потребує наявності ліцензії на культивування рослин, включених 
до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., 
№ 19, ст. 789), розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізацію 
(відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку; 

сильнодіючі та отруйні лікарські засоби; 

лікарські засоби, які потребують особливих умов зберігання.”. 


