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О маркировке  

лекарственных препаратов  

 

 

Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности 

Минпромторга России (далее – Департамент) сообщает о внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации, касающиеся внедрения на всей 

территории Российской Федерации федеральной государственной информационной 

системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения от производителя до конечного потребителя с использованием средств 

идентификации (далее – система мониторинга) для целей идентификации 

лекарственных препаратов для медицинского применения, а также 

предусматривающий обязательное внесение информации о произведенных 

лекарственных препаратах в систему мониторинга.  

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2017 г.  

№ 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств», предусматривающий введение на всей территории 



Российской Федерации система мониторинга и обязательной маркировки 

лекарственных препаратов средствами идентификации.  

Порядок нанесения средства идентификации, требования к его структуре (в том 

числе крипто-коду) и формату информации, которую содержит средство 

идентификации лекарственного препарата, и его характеристикам, порядок создания, 

развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатация и вывод из эксплуатации системы 

мониторинга, порядок взаимодействия системы мониторинга с иными 

государственными информационными системами и информационными системами 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определены Положением о 

системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14 декабря 2018 г. № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения» (далее – 

Постановление № 1556, Положение). 

В целях проверки возможности промышленного оборудования по обеспечению 

нанесения средств идентификации ООО «Оператор-ЦРПТ» совместно  

с производителями лекарственных средств (как в России, так и за рубежом) и 

производителями данного оборудования провели тестирования печати средств 

идентификации и процесса агрегирования (далее – тестирование).  

На основании положительных результатов тестирования Правительством 

Российской Федерации принято решение о сокращении крипто-кода проверки  

до 44 символов, которое закреплено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2019 г. № 1118 «О внесении изменений в Положение о 

системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения» (копия и примерный перевод прилагаются).  

В Государственной Думе 15 октября 2019 г. представители ключевых российских 

ведомств и организаций, ответственных за введение маркировки, а также ассоциаций и 

предприятий фармацевтической промышленности, медицинских организаций и 



аптечных сетей приняли участие в парламентских слушаниях на тему: «О внедрении 

федеральной государственной информационной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения». По итогам слушаний 

утверждён Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 462-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» 

(далее – Закон № 462-ФЗ), в соответствии с которым маркировка лекарственных 

препаратов средствами идентификации станет обязательной с 01.07.2020. 

В целях реализации положений Закона № 462-ФЗ утверждено постановление 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 1954 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 1556» 

(копия и примерный перевод прилагаются), которым определена этапность внедрения 

системы мониторинга. В соответствии с указанным постановлением производители 

лекарственных средств проходят следующие этапы: 

с 01.01.2020 до 29.02.2020 (включительно) осуществляют регистрацию в системе 

мониторинга;  

не позднее 21 календарного дня со дня регистрации в системе мониторинга 

обеспечивают готовность своих информационных систем к информационному 

взаимодействию с системой мониторинга и направляют оператору системы 

мониторинга заявку на прохождение тестирования информационного взаимодействия с 

указанием производителей программно-аппаратных средств информационных систем; 

тестирование информационного взаимодействия своих информационных систем 

и системы мониторинга в течение 2 календарных месяцев со дня готовности своих 

информационных систем к информационному взаимодействию с системой 

мониторинга; 

вносят в систему мониторинга сведения о лекарственных препаратах не позднее 

30 календарных дней со дня регистрации в системе мониторинга; 



не позднее 01.05.2020 направляют оператору системы мониторинга заявку на 

получение устройств регистрации эмиссии кодов маркировки или предоставление к 

нему удаленного доступа;  

вносят начиная с 01.07.2020 в систему мониторинга сведения обо всех 

операциях, производимых с лекарственными препаратами. 

Кроме того, с 01.01.2020 производители лекарственных средств имеют право 

наносить средства идентификации лекарственного препарата на первичную упаковку 

лекарственного препарата (в случае, если вторичная упаковка не предусмотрена) и на 

вторичную (потребительскую) упаковку лекарственного препарата. При этом в случае, 

если производители лекарственных средств наносят с 01.01.2020 средства 

идентификации лекарственного препарата на первичную упаковку лекарственного 

препарата (в случае, если вторичная упаковка не предусмотрена) и на вторичную 

(потребительскую) упаковку лекарственного препарата, то они представляют сведения 

о нанесении средств идентификации в систему мониторинга. 

На основании изложенного Департамент просит предоставить информацию о 

внедрении и(или) планах по внедрению иностранными компаниями системы 

мониторинга до 15 марта 2020 г., далее ежемесячно, направляя заполненную форму в 

формате Excel (прилагается) с сопроводительным письмом на бланке предприятия за 

подписью руководителя в Минпромторг России по электронной почте: 

markirovka@gilsinp.ru, с последующим досылом по адресу: 123317, г. Москва, 

Пресненская набережная, дом 10, строение 2 (Башня 2, экспедиция).  

В случае отсутствия до конца 2020 года планов по производству и поставкам в 

Российскую Федерацию любого зарегистрированного в России лекарственного 

препарата каждой производственной площадкой, указанной в регистрационном 

удостоверении, необходимо сообщить об этом по контактным телефонам  

8(495) 676-4340, 8(495) 676-4360 доб. 3312 и направить соответствующую информацию 

письмом за подписью руководителя компании и (или) держателя регистрационного 

удостоверения на русском языке по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская 



набережная, дом 10, строение 2 (Башня 2, экспедиция) и по электронной почте: 

markirovka@gilsinp.ru. 

В соответствии с поручением Первого Заместителя Министра промышленности 

и торговли Российской Федерации С.А. Цыба ФБУ «ГИЛС и НП» поручен сбор 

сведений и информирование всех производителей лекарственных препаратов, а также 

держателей регистрационных удостоверений о ходе внедрения системы мониторинга в 

Российской Федерации (контактные телефоны: 8 (495) 676-4340, 8 (495) 676-4360 доб. 

3312).   

Приложения: 1. Копия постановления Правительства Российской Федерации  

от 30 августа 2019 г. № 1118 на 6 л. в 1 экз. 

2. Примерный перевод постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2019 г. № 1118 на 5 л. в 1экз. 

3. Примерный перевод постановления Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2018 г. № 1556 на 40 л. в 1экз.   

4. Копия постановления Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2019 г. № 1954 на 3 л. в 1 экз. 

5. Примерный перевод постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1954 на 3 л. в 1 экз. 

6. Форма предоставления данных в формате Excel на 4 л.   

 

 

 

Директор Департамента 

развития фармацевтической  

и медицинской промышленности                                                                      А.В. Алехин 
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Bản dịch không chính thức 

 
BỘ CÔNG THƯƠNG LIÊN BANG NGA 

Số 10/2, phố Presnenskaia nab, Mátxcơva , 

125039, LB Nga 

Tel: (495) 870-29-21 (ext 21476), Fax: 9495) 

539-21-60 

http://www.minpromtorg.gov.ru 

 

Ngày 14/02/2020   Số: 9969/19 

Kính gửi: Lãnh đạo các tổ chức 

trong danh sách 

 

 

 
Về việc dãn nhãn thuốc 

 

 

Vụ phát triển công nghiệp dược phẩm và y tế Bộ Công Thương Nga (sau đây gọi 

là Vụ) xin thông báo về những sửa đổi trong luật pháp Liên bang Nga liên quan đến 

việc áp dụng trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga hệ thống thông tin quốc gia nhằm giám 

sát việc lưu hành thuốc dùng trong y tế từ nhà sản xuất đến người sử dụng cuối cùng 

bằng cách sử dụng các công cụ xác thực (sau đây gọi là hệ thống giám sát) với mục 

đích xác thực các loại thuốc dùng trong y tế, cũng như bắt buộc phải nhập thông tin 

về thuốc đã được sản xuất vào hệ thống giám sát. 

Từ ngày 01/01/2018 Luật liên bang số 425-FS ngày 28/12/2017 “Về sửa đổi 

Luật liên bang “Về việc lưu hành thuốc” đã bắt đầu có hiệu lực. Luật này quy định áp 

dụng trên toàn bộ lãnh thổ Liên bang Nga hệ thống giám sát và bắt buộc phải dãn 

nhãn thuốc với các công cụ xác thực. 

Quy chế về hệ thống giám sát lưu hành thuốc dùng trong y tế, đã được phê duyệt 

bởi Nghị định của Chính phủ Liên bang Nga số 1556 ngày 14/12/2018 “Về việc phê 

duyệt Quy chế về hệ thống giám sát lưu hành thuốc dùng trong y tế” (sau đây gọi là 

Nghị định số 1556, Quy chế), đã xác định quy trình đưa lên nhãn các công cụ xác 

thực, những yêu cầu về cấu trúc (trong đó bao gồm cả mã số xác thực), định dạng 

thông tin có trong công cụ xác thực thuốc và các đặc điểm của nó, quy trình lập, phát 

triển, đưa vào sử dụng, sử dụng và đưa ra khỏi hệ thống sát khi không sử dụng, quy 

http://www.minpromtorg.gov.ru/
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trình tương tác của hệ thống giám sát với các hệ thống thông tin nhà nước khác cũng 

như hệ thống thông tin của các pháp nhân và các doanh nhân cá thể. 

Với mục đích kiểm tra khả năng của các thiết bị công nghiệp cho việc in các 

công cụ xác thực, Công  ty TNHH “Operator-TsRPT” cùng với các nhà sản xuất 

thuốc (ở Nga cũng như ở nước ngoài) và các nhà sản xuất các thiết bị này đã tiến hành 

thử nghiệm in các công cụ xác thực và quá trình tổng hợp (sau đây gọi là thử nghiệm). 

Trên cơ sở các kết quả thử nghiệm khả quan, Chính phủ Liên bang Nga đã quyết 

định giảm mã số xác thực xuống còn 44 ký tự, và điều này được quy định bởi Nghị 

định số 1118 ngày 30/08/2019 của Chính phủ Liên bang Nga “Về sửa đổi Quy chế về 

hệ thống giám sát lưu hành thuốc dùng trong y tế” (bản photocopy và bản dịch sơ bộ 

gửi kèm theo đây). 

Tại Duma quốc gia ngày 15/10/2019, đại diện các bộ chủ chốt và các tổ chức 

phụ trách việc dãn nhãn, cũng như đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp ngành công 

nghiệp dược phẩm, các tổ chức y tế và các hệ thống hiệu thuốc đã tham dự buổi chất 

vấn với chủ đề “Về việc áp dụng hệ thống thông tin quốc gia cấp liên bang về giám 

sát lưu hành thuốc dùng trong y tế”. Sau buổi chất vấn, đã thông quan Luật liên bang 

số 462-FS ngày 27/12/2019 “Về sửa đổi Luật liên bang “Về việc lưu hành thuốc” và 

Luật liên bang “Về sửa đổi Luật liên bang “Về việc lưu hành thuốc” (sau đây gọi là 

Luật số 462-FS), mà theo đó, từ ngày 01/07/2020, nhãn hiệu thuốc bắt buộc phải có 

công cụ xác thực. 

Với mục đích thực hiện các nội dung của Luật số 462-FS, đã thông qua Nghị 

định số 1954 ngày 31/12/2019 của Chính phủ Liên bang Nga “Về sửa đổi Nghị định 

số 1556 ngày 14/12/2018 của Chính phủ Liên bang Nga” (bản photocopy và bản dịch 

sơ bộ gửi kèm theo đây), trong đó đã xác định các giai đoạn áp dụng hệ thống giám 

sát. Theo Nghị định nêu trên, các nhà sản xuất thuốc phải thực hiện các giai đoạn sau: 

Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 29/02/2020 thực hiện việc đăng ký trong hệ 

thống giám sát; 

Trong vòng 21 ngày kể từ ngày đăng ký trong hệ thống giám sát phải chuẩn bị 

sẵn sàng các hệ thống thông tin của mình để có thể tương tác với hệ thống giám sát và 



 3 

gửi cho bộ phận điều hành hệ thống giám sát đơn đăng ký thử nghiệm trao đổi thông 

tin, trong đó có ghi rõ tên nhà sản xuất thiết bị phần cứng và phần mềm của các hệ 

thống thông tin đó; 

Việc thử nghiệm trao đổi thông tin giữa các hệ thống thông tin của mình với hệ 

thống giám sát phải được thực hiện trong vòng 2 tháng kể từ ngày đã chuẩn bị sẵn 

sàng các hệ thống của mình để tương tác với hệ thống giám sát; 

Nhập vào hệ thống giám sát thông tin về các loại thuốc trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày đăng ký trong hệ thống giám sát; 

Trước ngày 01/05/2020 gửi cho bộ phận điều hành hệ thống giám sát đơn đề 

nghị cấp thiết bị đăng ký phát hành mã số nhãn hiệu hoặc cho phép truy cập thiết bị 

này từ xa; 

Từ ngày 01/07/2020 nhập vào hệ thống giám sát thông tin về tất cả các giao dịch 

được thực hiện liên quan đến các loại thuốc. 

Ngoài ra, từ ngày 01/01/2020, các nhà sản xuất thuốc có quyền in công cụ xác 

thực thuốc lên bao bì thứ nhất của thuốc (trong trường hợp không có bao bì thứ hai) 

và lên bao bì thứ hai của thuốc. Trong trường hợp, nếu các nhà sản xuất thuốc, từ 

ngày 01/01/2020, đã in công cụ xác thực lên bao bì thứ nhất của thuốc (trong trường 

hợp không có bao bì thứ hai) và lên bao bì thứ hai của thuốc, thì họ phải cung cấp cho 

hệ thống giám sát thông tin về việc in các công cụ xác thực. 

Trên cơ sở những điều trình bày trên đây, Vụ đề nghị các đơn vị, trước ngày 

15/03/2020, cung cấp thông tin về việc áp dụng và/hoặc kế hoạch áp dụng hệ thống 

giám sát của các công ty nước ngoài, và sau đó là cung cấp hàng tháng, bằng cách gửi 

biểu mẫu định dạng Excel (gửi kèm theo đây) cùng với công văn đi kèm in trên biểu 

mẫu của công ty có chữ ký của lãnh đạo đến Bộ Công Thương Nga theo hòm thư điện 

tử: markirovka@gilsinp.ru , và gửi bản gốc theo địa chỉ: 123317, tp. Moskva, 

Presnenskaia naberezhnaia, số 10, đơn nguyên 2 (tòa tháp 2, đoàn khảo sát). 

Nếu đến cuối năm 2020, vẫn chưa có kế hoạch sản xuất và cung cấp vào Liên 

bang Nga bất kỳ loại thuốc nào đã được đăng ký ở Nga của cơ sở sản xuất nêu trong 

giấy chứng nhận đăng ký, các đơn vị  cần thông báo theo các điện thoại liên hệ sau: 

mailto:markirovka@gilsinp.ru
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8(495) 676-4340, 8(495) 676-4360 số lẻ: 3312 và gửi thông tin bằng văn bản bằng 

tiếng Nga có chữ ký của lãnh đạo công ty và(hoặc) của người sở hữu giấy chứng nhận 

đăng ký theo địa chỉ: 123317, tp. Moskva, Presnenskaia naberezhnaia, số 10, đơn 

nguyên 2 (tòa tháp 2, đoàn khảo sát) và theo hòm thư điện tử: markirovka@gilsinp.ru 

Theo ủy nhiệm của Thứ trưởng thứ nhất Bộ Công Thương Liên bang Nga S.A. 

Tsyb, Viện thuốc và thực hành tốt được giao thu thập thông tin và thông báo đến tất 

cả các nhà sản xuất thuốc cũng như những người sở hữu giấy chứng nhận đăng ký về 

tiến trình áp dụng hệ thống giám sát ở Liên bang Nga (điện thoại liên hệ: 8 (495) 676-

4340, 8 (495) 676-4360 số lẻ: 3312). 

 

Phụ lục: 1. Bản sao Nghị định số 1118 ngày 30/08/2019 của Chính phủ Liên 

bang Nga. 1 bản gồm 6 tờ. 

2. Bản dịch sơ bộ Nghị định số 1118 ngày 30/08/2019 của Chính phủ 

Liên bang Nga. 1 bản gồm 5 tờ. 

3. Bản dịch sơ bộ Nghị định số 1556 ngày 14/12/2018 của Chính phủ 

Liên bang Nga. 1 bản gồm 40 tờ. 

4. Bản sao Nghị định số 1954 ngày 31/12/2019 của Chính phủ Liên 

bang Nga. 1 bản gồm 3 tờ. 

5. Bản dịch sơ bộ Nghị định số 1954 ngày 31/12/2019 của Chính phủ 

Liên bang Nga. 1 bản gồm 3 tờ. 

6. Biểu mẫu cung cấp thông tin định dạng Excel. 4 tờ. 

 

Vụ trưởng Vụ phát triển công nghiệp 

dược phẩm và y tế 

A.V. Alekhin 
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