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Коронавирус инфекциясы пандемиясына байланыштуу калкты дары 
каражаттары жана медициналык буюмдар менен камсыздоо боюнча

чаралар жвнунде

Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирус инфекциясынын 
(C0VID-19) мындан ары жайылуусуна жол бербое боюнча ыкчам 
чараларды керуу, калкты дары каражаттары жана медициналык буюмдар 
менен камсыздоо максатында, “Дары каражаттарын жугуртуу жвнунде”, 
“Медициналык буюмдарды жугуртуу жвнунде”, “Кеемдук саламаттык 
сактоо жвнунде” -Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, “Кыргыз 
Республикасынын 0кмету жвнунде” Кыргыз Республикасынын Экмвтунун 
конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз 
Республикасынын вкмету токтом кылат:

1. Ушул токтом расмий жокко чыгарылганга чейин фармацевттик 
жана ишкердик иш-аракеттер субъекттерине теменкулергв уруксат 
берилсин:

- Кыргыз Республикасынын Жашоо учун' маанилуу дары 
каражаттарынын жана медициналык буюмдардын улуттук тизмесине 
(мындан ары -  Улуттук тизме) жана/же Кыргыз Республикасынын 
саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу органы тарабынан 
бекитилген коронавирус инфекциясына диагноз коюу жана дарылоо учун 
зарыл болгон дары каражаттарынын жана медициналык буюмдардын 
тизмесине (мындан ары -  Тизме) киргизилген дары каражаттарын жана 
медициналык буюмдарды (мында алып келинген дары каражаттары жана 
медициналык буюмдар ендуруучунун елкесунде катталган болушу керек) 
мамлекеттик каттоосуз алып келууге;

- ушул токтомдун 1-пунктунун экинчи абзацында аталган дары 
каражаттарын жана медициналык буюмдарды алып келууге, теменкулер 
жок болгон учурда:

мамлекеттик жана расмий тилдерде тацгагынын маркалоосу -  
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде стикерди колдонуу менен;

мамлекеттик жана расмий тилдердеги медициналык колдонуу боюнча
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О мерах по обеспечению населения лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции

В целях обеспечения населения лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями, принятия оперативных мер по недопущению 
дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Кыргызской Республики, в соответствии с законами 
Кыргызской Республики «Об обращении лекарственных средств», 
«Об обращении медицинских изделий», «Об общественном 
здравоохранении», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской 
Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Разрешить субъектам фармацевтической и предпринимательской 
деятельности, до официальной отмены настоящего постановления:

- поставку без государственной регистрации лекарственных средств и
медицинских изделий (при этом поставляемые лекарственные средства и 
медицинские изделия должны быть зарегистрированы в стране- 
производителе), включенных в Национальный перечень жизненно важных 
лекарственных средств и медицинских изделий Кыргызской Республики 
(далее -  Национальный перечень), и/или перечень лекарственных средств и 
медицинских изделий, необходимых для диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции (далее -  Перечень), утвержденный
уполномоченным органом Кыргызской Республики в области
здравоохранения;

- поставку лекарственных средств и медицинских изделий, указанных 
в абзаце втором пункта 1 настоящего постановления, в случаях отсутствия:

маркировки упаковки на государственном и официальном языках -  
с использованием стикера на государственном и/или официальном языках;

инструкции по медицинскому применению на государственном и 
официальном языках -  с обеспечением перевода на государственный или 
официальный язык;



(
нускамасы -  мамлекеттик же расмий тилге котормосун камсыз кылуу 
менен;

- Кыргыз Республикасынын аймагында катталган, Улуттук тизмеге 
жана/же Тизмеге киргизилген, маркаланышы боюнча жана/же медициналык 
колдонуу боюнча нускамада катталгандардан айырмасы бар дары 
каражаттарын жана медициналык буюмдарды алып келууге;

- медициналык бет каптарды лицензиясы жок жана мамлекеттик 
каттоосу жок чыгарууга жана сатууга.

2. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги:
- ушул токтомдун 1-пунктунда аталган дары каражаттарынын жана 

медициналык буюмдардын сапатына баалоо жургузууну ыкчам тартипте 
камсыз кылсын;

- ушул токтомдон келип чыгуучу зарыл чараларды керсун.
3. Кыргыз Республикасынын вкметуне караштуу Мамлекеттик бажы 

кызматы, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы ушул 
токтомдон келип чыгуучу тиешелуу чараларды корушсун.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз 
Республикасынын вкметунун Аппаратынын тиешелуу белумдеруне 
жуктолсун.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган кунден тартып кучуне кирет.

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев



- поставку лекарственных средств и медицинских изделий, 
зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, включенных 
в Национальный перечень и/или Перечень, имеющих отличия по 
маркировке и/или инструкции по медицинскому применению от 
зарегистрированных;

- производство и реализацию медицинских масок без лицензии и 
государственной регистрации.

2. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:
- в оперативном порядке обеспечить проведение оценки качества 

лекарственных средств и медицинских изделий, указанных в пункте 
1 настоящего постановления;

- принять необходимые меры, вытекающие из настоящего 
постановления.

3. Государственной таможенной службе при Правительстве 
Кыргызской Республики, Государственной пограничной службе 
Кыргызской Республики принять соответствующие меры, вытекающие из 
настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев


