
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З  
 

 

21 червня 2022 року 

.05.20200       

               Київ  

                     № 1070 

                                     

 

 

Про внесення зміни до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 26 квітня 2022 року № 670  

 
 

Відповідно до Закону України від 21 квітня 2022 року № 2229-ІХ «Про 

внесення змін до пункту 3 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких законів України щодо 

закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них 

особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та 

із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі», постанови 

Кабінету Міністрів України від 10 червня 2022 року № 664 «Про внесення зміни 

до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів», пункту 8 

Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в 

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

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміну до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України 

від 26 квітня 2022 року № 670 «Про продовження строку дії реєстраційних 

посвідчень на лікарські засоби, які підлягають закупівлі за результатами 

закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка 

здійснює закупівлі, на виконання угоди щодо закупівлі між Міністерством 

охорони здоров'я та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює 

закупівлі, та/або закуповуються особою, уповноваженою на здійснення 

закупівель у сфері охорони здоров'я», виклавши його в такій редакції: 

«1. Унести до Державного реєстру лікарських засобів України інформацію 

щодо продовження строку дії до 1 квітня 2023 року реєстраційних посвідчень на 

лікарські засоби, які підлягають закупівлі за результатами закупівельної 

процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, на 

виконання угоди щодо закупівлі між Міністерством охорони здоров'я та 

відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, та/або 

закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері 
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охорони здоров'я, строк дії реєстраційних посвідчень на які закінчився у період 

дії воєнного стану 31 березня 2022 року.». 

 

2.   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Перший заступник Міністра                                         Олександр КОМАРІДА                                                                                              


