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ПРЕС-РЕЛІЗ
ІМПОРТ ЛІКІВ В УКРАЇНУ З 1 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ ПІД ЗАГРОЗОЮ
Імпортери об’єктивно не готові до нових ускладнених вимог з ліцензування імпорту ліків, а до
дати їх обов’язкового виконання залишаються лічені дні. Для міжнародних фармацевтичних
компаній-виробників відсутність спроможності виконати українські вимоги означає відсутність
можливості ввезти в нашу країну лікарські засоби.
Досі, на жаль, достеменно невідомо, в якому статусі знаходиться проект
який відтерміновує критичні положення до 1 березня 2018 року.

Постанови

КМУ,

А отже, чи готова держава відтермінувати введення цих положень, які є непродуманими та
неможливими для виконання фармацевтичними компаніями-імпортерами?
Це найголовніше питання, що наразі хвилює професійну бізнес-спільноту. Якщо держава не готова постачання лікарських засобів із-за кордону вже за 5 днів може припинитися.
Як загальновідомо, ініціатива
щодо
введення
ліцензування
імпорту
в
Україні
свого
часу взагалі не була продумана на перспективу. Проте, вона стала чинною нормою Закону України у
2012 році, а з 1 березня 2013 року – набули чинності ліцензійні умови з імпорту лікарських засобів.
Сліпе перенесення усього комплексу європейських практик в частині ліцензування імпорту на українські
реалії призвело до того, що критичні положення були терміново перенесені з 1 березня 2013 року до 1
березня 2016 року, аби не заблокувати імпорт ліків для України.
З того часу ситуація не змінилась: на сьогодні імпортери так само об’єктивно не взмозі виконати вимоги
українського законодавства, яке може стати чинним з 1 березня 2016 року.
Ми
розуміємо,
що
концептуальне
вирішення питання контролю якості лікарських засобів з
моменту їх ввезення на територію України ще попереду. Перенесення положень до 1 березня
2018
року – це вимушений тактичний крок. Проте, він є вкрай необхідним, аби уникнути колапсу при імпорті.
Якщо ж і надалі зволікати із його впровадженням – населення країни може залишитись без лікарських
засобів.
Європейська Бізнес Асоціація закликає державні органи влади до дуже термінових дій. Фармацевтична
бізнес-спільнота хотіла б мати відповідь на запитання: як ввозити лікарські засоби з 1 березня 2016
року?

Our Vision: To enable & drive full establishment of the European business practices and values in Ukraine

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до Юлії Гоцик, Голови департаменту
комунікацій Європейської Бізнес Асоціації, за телефоном +38 (044) 496-06-01 або по e-mail:
Yulia.Gotsyk@eba.com.ua.
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує 900 європейських, міжнародних та
вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною організацією
міжнародного бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році. Ініціатором її
створення була Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу в Україні та
налагодженні двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо євро
інтеграції в Європейський Союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків
європейського бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих
умов ведення бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави. Детальна
інформація на сайті: www.eba.com.ua.

