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ПРЕС-РЕЛІЗ
Відкритий лист Європейської Бізнес Асоціації
ЧИ ЗАЛИШАТЬСЯ МЕДИЧНІ ВИРОБИ НА РИНКУ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 1 ЛИПНЯ 2016 РОКУ?
Шприци, шунти, кардіо-стенти, інфузійні системи, голки і нитки – все це, а можливо й інші медичні
вироби можуть раптово зникнути з ринку України на певний час з липня 2016 року. Зникнути вироби
можуть, щонайменше, на період від 3 до 6 місяців, а можливо, й довше. За умови відсутності
оперативних дій з боку Уряду країни - цей час та загроза вже не за горами.
Наразі ситуація напружена – за нинішніх умов виробники вже не зможуть вчасно нанести національний знак
відповідності і завезти на територію України медичні вироби в нових упаковках з 1 липня 2016 року.
Постраждає населення України – адже, певної медичної продукції просто не буде на ринку, мінімум, з липня до
жовтня 2016 року. Шанс уникнути негараздів на ринку ще є. Необхідно затвердити проект відповідної
Постанови КМУ не пізніше 31 березня 2016 року. Суб’єкти ринку очікують на його затвердження вже близько 9
місяців.
Прийняття проекту Постанови КМУ має вирішити два основні питання:
1.

Усунути існуючу сьогодні законодавчу колізію. Через неї виробники наразі не можуть подати заяву на
проходження оцінки відповідності, якщо їх медичні вироби мають чинні реєстраційні свідоцтва.

2.

Подовжити можливість обігу зареєстрованих медичних виробів на ринку України до 1 липня 2017 року.
Подовження необхідне, аби виробники могли б нарешті виконати вимоги українського законодавства у
нормальному режимі.

Бізнес-план в міжнародних компаніях щодо постачання медичної продукції складається, мінімум, на 3 місяці
наперед. Тож, березень 2016 року – це вже критичний термін для врегулювання законодавчих проблем.
Європейська Бізнес Асоціація направила листа Прем’єр-Міністру України Арсенію Яценюку, закликавши
Кабінет Міністрів України до попередження чергового колапсу на ринку медичних виробів і прийняття
проекту Постанови КМУ до 31 березня 2016 року. З текстом листа (у форматі PDF) Ви можете
ознайомитися за посиланням.
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.
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