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!Від імені Коаліції виробників апаратів ШВЛ та низки 
критично необхідних медичних виробів для протидії 
COVID-19 звертаємось з проханням надати сприяння у 
максимальному скороченні процедур та строків, необхідних 
для проведення сертифікації апаратів ШВЛ вітчизняного 
виробництва, а також переглянути закріплений у файлі обсяг 
робіт з сертифікації на предмет повноти та коректності його 
викладення. Просимо також призначити контактну особу 
від імені департаменту для подальшої взаємодії.

На апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) поширюєть-
ся дія Технічного регламенту щодо медичних виробів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 02.102013 № 753 (далі – Технічний регламент), від-
повідно до якого ці вироби відносяться до ІІb класу.

Для нанесення знаку відповідності технічним 
регламентам на медичні вироби, що відносяться до 
класу ІІb (крім медичних виробів, виготовлених на 
замовлення або призначених для клінічних досліджень), 
виробник повинен провести процедуру, наведену в до 
таких додатках до Технічного регламенту:

додаток 3 «Порядок проведення процедури 
забезпечення функціонування комплексної системи 
управління якістю» без перевірки проекту медичного 
виробу;

додаток 4 «Порядок проведення перевірки типу» 
в поєднанні з процедурою, наведеною в додатку 5 
«Порядок проведення перевірки продукції», або в 
поєднанні з процедурою, наведеною в додатку 7

«Порядок забезпечення функціонування системи 
управління якістю продукції».

Обсяг робіт з сертифікації апаратів ШВЛ, наведений 
Коаліцією виробників апаратів ШВЛ та низки критично 
необхідних медичних виробів для протидії COVID-19, 
є неповним як за етапами проведення певних робіт, так і 
за кількістю стандартів, на відповідність яким необхідно 
проводити перевірку цих медичних виробів.

Конкретні етапи робіт з оцінки відповідності наведені 
безпосередньо у процедурах оцінки відповідності, 
визначених Технічним регламентом, і вони не можуть 
бути жодним чином скорочені. Тривалість проведення 
цих процедур оцінки відповідності може бути різною 
для кожної з процедур і встановлюється конкретним 
призначеним органом з оцінки відповідності, який буде 
її виконувати. Перелік призначених органів з оцінки 
відповідності згідно з Технічним регламентом доступний 
на вебсайті Мінекономіки.
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ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ
Стосовно скорочення процедур оцінки відповідності 
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Клас ІІb

Знак 
відповідності

Знак 
відповідності

Знак 
відповідності

Знак 
відповідності

Додаток ІІІ Додаток ІV

** Додаток VДодаток VІІДодаток VІ

Виріб

(Порядок проведення процедури 
забезпечення функціонування 

комплексної СУЯ)
 

Аудит призначеним органом

(Порядок проведення перевірку
типу)

 
Перевірка призначеним органом

(Порядок проведення 
процедури перевірки 

продукції)
 

Перевірка призначеним 
органом

(Порядок забезпечення 
функціонування СУЯ 

продукції)
 

Аудит призначеним 
органом

(Порядок забезпечення 
функціонування СУЯ під 

час виробництва)
 

Аудит призначеним 
органом

* Додатково для медичних виробів, що вводяться в обіг у стерильному стані виробник 
повинен застосувати положення пунктів Додатку VI щодо системи та нагляду до тих 
аспектів виробничого процесу, які стосуються забезпечення та збереження стерильності

Прийом, вхідний контроль 
та реєстрація заявки

Аналізування заявки та прийняття 
рішення за результатами аналізування

Складання плану другого етапу аудиту
та погодження його з замовником

Формування звіту щодо коригувальних 
дій, прийняття ООВ рішення щодо видачі 

сертифіката

Етапи проведення оцінки відповідності медичних виробів шляхом оцінки виробництва

Підготовка договору на оцінку 
відповідності

Проведення другого етапу робіт, 
підготовка звіту аудиторської групи

Формування складу аудиторської групи 
та узгодження його з замовником

Проведення першого етапу аудиту 
(оцінка документації, місцезнаходження 
виробничих дільниць тощо), підготовка 

висновку щодо робіт першого етапу 
аудиту

У разі виявлення аудиторською групою 
невідповідності виробник протягом 

1 місяця має надати підтвердження щодо 
усунення виявлених невідповідностей

Погодження із замовником проекта 
сертифіката, видача сертифіката, 

підписання сертифікаційної угоди та 
надання програми наглядових аудитів



Міжнародна організація зі стандартизації ISO розширила 
перелік критично важливих стандартів,  до яких відкрито 
доступ.

ISO та Міжнародна електротехнічна комісія IEC відкрили 
доступ до стандартів на медичні вироби, зокрема, щодо 
апаратів ШВЛ.

Державне підприємство «Український науково-
дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості» (ДП 
«УкрНДНЦ»), яке виконує функції національного 

органу стандартизації України та представляє країну в ISO 
надає доступ до стандартів на своєму офіційному сайті:  

Також є можливість ознайомитись зі стандартами 
безпосередньо на сайті ISO.
 

Нижче наведено перелік окремих стандартів, до яких ISO 
додатково відкрило доступ: 

Lung ventilators for medical use — Part 
3: Particular requirements for emergen-
cy and transport ventilators (Апарати 
штучної вентиляції легенів для 
медичного використання – Частина 3: 

Додаткові вимоги до реанімаційних та транспортних апаратів 

ШВЛ);

Lung ventilators — Part 4: Particular 
requirements for operator-powered re-
suscitators (Апарати ШВЛ медичні 
– Частина 4: Додаткові вимоги до 
реанімаційних апаратів штучної 

вентиляції легенів, керованих оператором);

Lung ventilators for medical use — Par-
ticular requirements for basic safety 
and essential performance — Part 5: 
Gas-powered emergency resuscitators 
(Апарати штучної вентиляції легенів 

для медичного використання – Додаткові вимоги до основної 
безпеки та основних робочих характеристик – Частина 5: 
Аварійні реанімаційні апарати штучної вентиляції легенів на 
газу);

Medical devices — Quality man-
agement systems – Requirements 
for regulatory purposes (Медичні 
вироби. Система управління 
якістю. Вимоги до регулювання); 

 

Medical devices — Sleep apnoea breath-
ing therapy — Masks and application ac-
cessories (Медичні прилади – Дихаль-
на терапія під час апное уві сні – Маски 
та аксесуари для застосування);

Anaesthetic and respiratory equip- 
ment — Dimensions of non-interchange-
able screw-threaded (NIST) low-pres-
sure connectors for medical gases [In-
cluding ISO 18082:2014/Amd.1:2017, 

AMENDMENT 1] (Апарати інгаляційної анестезії та штучної 
вентиляції легенів – Розміри незмінних гвинтових (NIST) 
з’єднувачів низького тиску для медичних газів [Включаючи 
ISO 18082: 2014/Amd.1: 2017, Зміна 1]);

Biocompatibility evaluation of breathing 
gas pathways in healthcare applications 
— Part 1: Evaluation and testing with-
in a risk management process (Оцінка 
біосумісності трубок для дихальних 

сумішей медичних виробів. Частина 1. Оцінка і проведення 
випробування в процесі менеджменту ризику) та інші. 
 
 

Міжнародна електротехнічна комісія 
(IEC) також відкрила доступ до критично 
важливих стандартів. Доступ надається 
безпосередньо IEC за запитами 
заінтересованих сторін. 

Оформити запит можна за посиланням.

Крім того, Medtronic публічно опу-
блікував технічні характеристики 
для вентилятора Puritan BennettTM 
560 (PB560), щоб дозволити іннова-

торам, винахідникам, стартапам та академічним установам 
використовувати власні знання та ресурси для оцінки варіан-
тів швидкого виготовлення вентиляторів.

Серед публічно опублікованих матеріалів — технічні 
характеристики дизайну обладнання та інструкції з 
виготовлення, документи на проектування вентилятора 
(включаючи виробничі світильники, креслення друкованих 
плат, файли 3D CAD). Згадану інформацію можна знайти за 
посиланням.

Згадані нормативні документи можуть стати в нагоді під час 
налагодження процесу виробництва.

Стосовно переліку стандартів, якими встановлені вимоги до ШВЛ

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/mizhnarodni-standarti-iso-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
https://www.iso.org/covid19
https://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/xpFAQ.xsp?OpenXPage&id=GFOT-BNAEXA
https://www.medtronic.com/us-en/e/open-files.html


Стосовно спрощення процедури введення в обіг апаратів ШВЛ вітчизняного 
виробництва

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 
№ 226 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України» на час дії пунктів 4 і 5 розділу I Закону 
України від 17 березня 2020 року № 530-IX «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» внесено зміни до технічних регламентів щодо 
медичних виробів, затверджених постановами Кабінету 
Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 753, № 754, № 755. 

16.04.2020 набула чинності постанова Кабінету Мі-
ністрів  України від 08.04.2020 № 271 «Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів Украї-
ни», якої змінено правила введення в обіг та/або екс-

плуатацію медичних виробів/активних медичних виробів, 
які імплантують/медичних виробів для діагностики in vitro, 
включених до переліку товарів (у тому числі лікарських за-
собів, медичних виробів та/або медичного обладнання), не-
обхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 
епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються 
від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на 
митну територію України та/або операції з постачання яких 
на митній території України звільняються від оподаткування 

податком на додану вартість, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20.03.2020  № 224 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 271). 

Скасовано обов’язкову вимогу поставляти медичні 
вироби виключно до закладів охорони здоров’я, що 
надають допомогу хворим на COVID-19.

Спрощену процедуру введення в обіг окремих медичних 
виробів та податкові пільги запроваджено не лише для імпорту 
товарів, а і для обігу медичних виробів на внутрішньому ринку 
України. Дана норма поширюється на імпортну продукцію і на 
українських виробників.

Дозволяється введення в обіг та/або експлуатацію медичних 
виробів:

якщо вони відповідають вимогам Технічного 
регламенту (наявні сертифікат відповідності та/або 
декларація про відповідність);

або

на підставі повідомлення Міністерства охорони 
здоров’я України про введення в обіг та/або 

експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не 
виконані вимоги технічних регламентів, але використання 
яких необхідне в інтересах охорони здоров’я.

При цьому дія відповідних технічних регламентів не 
поширюється на медичні вироби, на які видано таке 
повідомлення Міністерством охорони здоров’я України.

Для введення в обіг та/або експлуатацію на підставі 
повідомлення Міністерства охорони здоров’я таких медичних 
виробів заявник подає до зазначеного органу у довільній 
формі заяву із зазначенням:

До заяви також додаються:

За результатами опрацювання поданих документів 
Міністерство охорони здоров’я України видає заявнику 
відповідне повідомлення. Розгляд документів та видача 
повідомлення здійснюються на безоплатній основі.

Заяви із пакетом документів подаються до Фармацевтичного 
директорату Міністерства охорони здоров’я України 
в паперовому вигляді, а також на електронну адресу 
Фармацевтичного директорату Міністерства охорони здоров’я 
України

moz.pharma24@gmail.com

Контактна особа:
Косенко Ольга Олександрівна
 
044 200 07 98.

Зазначаємо також, що для медичних виробів, які введено в обіг 
та/або експлуатацію на підставі повідомлення Міністерства 
охорони здоров’я України, не потрібно складати декларацію 
про відповідність, наносити знак відповідності технічним 
регламентам, також для певних медичних виробів не потрібно 
подавати інформацію до Реєстру осіб, відповідальних за 
введення медичних виробів в обіг.

мети введення в обіг та/або 
експлуатацію

інформації щодо виробника

назви виробів
номера партії або серійного 

номера

обсягу партії

призначення виробу та 
способу дії

документ про відповідність, 
виданий за межами України (у 
разі наявності)

лист-підтвердження заявника 
про те, що не проведено 
оцінки відповідності медичних 
виробів


