
 

VII УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ 

ОПЕРАТОРІВ РИНКУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ 
29 березня 2018р. 

 

Готель «Русь», Київ, вул. Госпітальна, 4 

 
Попередня програма 

(доповідачі та їх теми, експерти дискусій знаходяться в процесі запрошення і узгодження) 

 
9:00–09:30 Реєстрація учасників, вітальна кава 

Модератори форуму : 

 Павло Харчик, президент Асоціації «Оператори ринку медичних виробів», директор ТОВ «Калина медична виробнича 

компанія» 

 Дар’я Бондаренко, виконавчий директор Асоціації «Оператори ринку медичних виробів» 

 

9.30 Вступне слово модераторів 

9.45-12.00  

1-й регуляторно-економічний блок: гроші, податки, мито 
20 хв Українські економічні тренди 2018 Доповідач підтверджується 

20 хв 
Ринок медичних виробів  в Україні 2017-

2018 

Олег Добранчук,  

керівник аналітичної служби ТОВ «Proxima 

Research»     

20 хв 
Фіскальний колапс: як змінювалась ставка 

ПДВ на медичні вироби у 2018 році? 

Павло Харчик та Дар’я Бондаренко, 
Асоціація «Оператори ринку медичних 
виробів» 

20 хв 

Антимонопольне право та засоби 

торгового захисту – ризики та можливості 

для бізнесу 

 огляд проблемних та потенційно 
ризикованих питань, що пов’язані зі 
сферою виробництва, імпорту, 
дистрибуції та постачання; 

 можливості для захисту власних інтересів 
інструментами антимонопольного права. 

 суть торгового захисту; 
 ризики та рекомендації для іноземних 

виробників, імпортерів та споживачів. 
Практичний кейс відносно 

антидемпінгового разслідування щодо 

імпорту шприців 

Олексій Пустовіт,  

керуючий партнер ЮК «АСТЕРС» - 

юридичний радник Асоціації «Оператори 

ринку медичних виробів» в 

антидемпінговому розслідуванні щодо 

імпорту шприців  

20 хв 
Маркетингові договори на ринку медичних 

виробів  

Микола Орлов,  

партнер ЮК «ОМП» 

35 хв 

Експертна дискусія- теми: 

 єдине вікно на митниці: що з висновками 
СЕС на медичні вироби?     
 штрафи за невірне нарахування ПДВ;                        
 скасування граничної цінової надбавки 
10 % на медичні вироби, що закупаються за 

Учасники дискусії: 
 доповідачі І блоку форуму; 
 представники Правління Асоціації 
«Оператори ринку медичних виробів» 
 Володимир Руденко, директор 

Громадської спілки «Аптечна професійна 



 

бюджетні кошти; 
 хід оскарження скасування Державного 
реєстру медичної техніки та виробів 
медичного призначення. 

асоціація» (АПАУ); 

 запрошуються уповноважені 

представники з АМКУ, Департаментів 

податкової та митної політики Мінфіну, 

ДФС, Ради бізнес-омбудсмена, народні 

депутати України, члени робочої групи 

Асоціації відносно скасування 10 % націнки                         

12:00–12:20 Кава-брейк   

 

12.20 – 14.10  

2-й технічно-регуляторний блок  

20 хв 
Захист від сірого імпорту та фальсифікату 
на ринку медичних виробів 

Доповідач від компанії  «Кратія» 

20 хв 
Оцінка відповідності медичних виробів 

шляхом  визнання результатів СЕ 

Доповідач від органу з оцінки відповідності 
«УНІ-СЕРТ» 

20 хв 

Новели та тренди сфери регулювання ВМП 

в Європі. Сценарій, перспективи, уроки для 

України 

Дарья Погодаєва, 
керівник регуляторної служби в Україні 
компанії «Фармагейт» 

20 хв 
Зміна органу з оцінки відповідності: 
причини, шляхи та наслідки 

Тетяна Пазерська, 
директор компанії  «Імпрув медікал» 

20 хв 

Державний ринковий нагляд за 
медичними виробами: висновки 2017– 
прогноз 2018 

Павло Харчик та Дар’я Бондаренко, 
Асоціація «Оператори ринку медичних 
виробів» 

30 хв 

Експертна дискусія- теми: 

 обіг медичних виробів, легалізованих за 

процедурою державної реєстрації: 

заборона чи дозвіл? 

 деякі питання здійснення ринкового 

нагляду, зокрема формат строк придатності 

на медичні вироби; 

 мораторій на перевірки органами 

ринкового нагляду з 1.01 по 23.02; 

 

Учасники дискусії: 
 доповідачі ІІ блоку форуму; 
 представники Правління Асоціації 
«Оператори ринку медичних виробів»; 
 запрошуються уповноважені 
представники з МОЗ, Мінекономрозвитку, 
Держлікслужби, Держлікслужби у Київській 
області та у м. Києві; 
 запрошуються уповноважені 
представники призначених органів з оцінки 
відповідності 

14:10–15:00 Обід    
 

15.00-17.00 3-й медико-реформувальний блок  

20 хв 
Тема по впливу медичної реформи на 
ринок МВ 

Доповідач підтверджується 

20 хв 
Проект  Світового Банку щодо закупівель 
медичних виробів  

Доповідач зі Світового Банку в Україні 
підтверджується 

20 хв 
Технічний регламент ROX: дія на медичні 
вироби 

Доповідач підтверджується 

20 хв 

Потенційні зміни у нормативно-правовому 
регулюванні ринку медичних виробів у 
2018 році 

Павло Харчик та Дар’я Бондаренко, 
Асоціація «Оператори ринку медичних 
виробів» 



 

40 хв 

Експертна дискусія- теми: 

 медичні вироби з функцією вимірювання 

в контексті Технічного регламенту № 94 від 

13.01.2016 року; 

 ринковий нагляд за медичними 

виробами з функцією вимірювання. 

 

Учасники дискусії: 
 доповідачі ІІІ блоку форуму; 
 представники Правління Асоціації 
«Оператори ринку медичних виробів»;  
 Дмитро Алешко, партнер ЮФ «Правовий 
Альянс»; 
 запрошуються уповноважені 
представники з МОЗ, Мінекономрозвитку, 
Держпродспоживслужби, ДП 

«УРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» 
 

17.30 Заключне слово модераторів, підведення підсумків форуму, тези до 

резолюції форуму. 

17.30-19.00 - Фуршет 


