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Містить корупціогенні фактори та інші зауваження

Опис постанови.

Проєктом постанови вносяться зміни до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних
інгредієнтів), та затвердження Типової форми договору про здійснення доставки
лікарських засобів кінцевому споживачу (далі – проєкт Постанова), що затверджені
Постановою КМУ № 929 від 30 листопада 2016 року.

Зазаначеним проєктом Постанови пропонується унормувати діяльність ліцензіатів з
електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, а також внести зміни до чинних
Ліцензійних умов у частині вимог до провадження діяльності з виробництва лікарських
засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та імпорту лікарських засобів
(крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

Так, проєктом Постанови встановлюється, що електронна торгівля ліками
здійснюються лише через аптеки та їх структурні підрозділи, які внесені до Переліку
суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, який ведеться у порядку, затвердженому МОЗ. Електронна
роздрібна торгівля лікарськими засобами, які відпускаються без рецепта, та їх доставка
здійснюється лише особам, які досягли 16 річного віку.

Також, положення проєкту Постанови пропонують визначити:
перелік умов, за яких може здійснюватися електронна торгівля лікарськими

засобами;
вимоги до веб-сайту ліцензіата;

1 Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи
законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”



вимоги до організації здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими
засобами – у частині обов’язку ліцензіата затвердити письмові стандартні робочі методики
(стандартні операційні процедури),

вимоги до особи, яка отримує, формує замовлення, надає консультації під час
замовлення лікарського засобу через веб-сайт;

вимоги до форми замовлення лікарських засобів;
вимоги до розрахунків під час оплати лікарських засобів та послуги з їх доставки та

пакування сформованого замовлення;
вимоги до доставки замовлених лікарських засобів та зобов’язання ліцензіата

забезпечити/контролювати умови транспортування лікарських засобів тощо.
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Корупціогенні фактори.

1. Необгрунтоване використання оціночних понять.

1.1. Відповідно до абзацу 2 пункту 20 проєкту Постанови «ліцензіат провадить вид
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно…з використанням
засобів провадження, зазначених у підтвердних документах щодо кожного місця
провадження виду господарської діяльності, поданих органу ліцензування згідно з
вимогами цих Ліцензійних умов».

При цьому, проєкт Постанови не визначає поняття «засоби провадження», що
дозволяє його довільне тлумачення та наділяє надмірними дискреційними
повноваженнями орган ліцензування.

Скоріш за все, автори проєкту постанови мали на увазі використання
матеріально-технічної бази та технічних засобів, необхідних для провадження
господарської діяльності. Однак, з контексту абзацу це не видається очевидним.

Відтак, з метою запобігання корупційним зловживанням доцільно сформувати
вказане положення таким чином, щоб унеможливити його довільне тлумачення.

1.2. Відповідно до абзацу 2 пункту 184-15 проєкту Постанови «Ліцензіат
зобов’язаний забезпечити та/або контролювати: дотримання рекомендацій щодо умов
зберігання лікарських засобів відповідно до вимог, установлених виробником Лікарські
засоби, які потребують особливих умов зберігання, слід транспортувати в таких же
умовах з використанням відповідним чином пристосованих технічних засобів…».

При цьому, проєкт Постанови не визначає, що мається на увазі під «відповідним
чином пристосованими технічними засобами» та не встановлює ознак пристосування
таких технічних засобів, що дозволяє довільне тлумачення вказаного поняття, та створює
умови для вчинення корупційних правопорушень уповноваженим органом.



2. Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності юридичних та
фізичних осіб під час здійснення публічних процедур.

Відповідно до пропонованого абзацу 3 пункту 242 стосовно кожної операції щодо
ввезення лікарських засобів ліцензіатом у зв’язку з його залученням особою,
уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, відповідно до
положень частини четвертої статті 17 Закону України «Про лікарські засоби», безоплатне
постачання структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій або суб’єктам господарювання, які
мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики,
лікарських засобів, слід вести відповідні записи або у формі рахунків-фактур
(накладних) купівлі/продажу, або на комп’ютері, або в будь-якій іншій формі.

При цьому, вказана норма не встановлює чітко форму ведення необхідних
звітних документів, що може сприяти вчиненню корупційних зловживань зі сторони
уповноваженого органу під час, наприклад, здійснення контрольних функцій

3. Прогалина.

3.1. У пункті 184-15 проєкту Постанови йдеться мова про доставку лікарських
засобів до замовника шляхом власної служби доставки ліцензіата, або із залученням інших
суб’єктів господарювання - операторів поштового зв’язку, на підставі укладеного договору.

Відповідно до абзацу 2 та 3 пункту 184-15 проєкту Постанови «у разі, якщо
доставка замовлених лікарських засобів здійснюється ліцензіатом із залученням інших
суб’єктів господарювання - операторів поштового зв’язку, на підставі укладеного
договору, то перед укладанням такого договору ліцензіат перевіряє суб’єкта
господарювання, який здійснюватиме доставку лікарських засобів кінцевому
споживачу щодо наявності у нього транспорту та обладнання, визначених договором,
та можливості забезпечити умови транспортування лікарських засобів, визначені
пунктами 184-15-184-17цих Ліцензійних умов. Цей процес необхідно контролювати
згідно з установленою ліцензіатом письмовою стандартною робочою методикою
(стандартною операційною процедурою), а результати документувати та періодично
перевіряти».

При цьому, проєктом Постанови не визначено яким чином та на яких підставах
ліцензіат, в особі працівника аптечного закладу буде здійснювати контроль діяльності
операторів поштового зв’язку щодо наявності обладнання та дотриманням умов зберігання
лікарських засобів під час їх доставки. Також, не визначено процедуру документування
здійсненого контролю та механізму здійснення періодичної перевірки.

Вищевказане створює юридичну прогалину та може сприяти корупційним
зловживанням зі сторони контролюючого органу.

Відтак, доцільно уточнити механізм здійснення контролю діяльності операторів
поштового зв’язку щодо наявності обладнання та дотриманням умов зберігання
лікарських засобів під час їх доставки.

3.2.Аналогічне зауваження стосується і абзацу 1 пункту 184-2 проєкту Постанови,
відповідно до якої «сформоване замовлення пакується у транспортну упаковку, яка
має забезпечувати захист лікарських засобів від зовнішнього впливу та умови
зберігання лікарських засобів, визначені виробником, під час їх транспортування, з
можливістю контролю несанкціонованого втручання до транспортної упаковки».



При цьому, проєкт Постанови чітко не визначає вимоги до транспортної упаковки,
яка б забезпечила захист ліків та не визначає, яким чином контролюватиметься
несанкціоноване втручання в транспортну упаковку.

3.3. Пунктом 15 проєкту Постанови регулюється питання подання ліцензіатом
повідомлення щодо зміни інформації у додатку до ліцензії на виробництво лікарських
засобів та щодо зміни чи доповнення переліку лікарських засобів. У абзаці 1 та 2 цієї
статті вказується, що «у разі відповідності інформації…вимогам цих Ліцензійних умов,
орган ліцензування…приймає рішення щодо внесення змін у додаток до ліцензії».

При цьому, проєктом Постанови не врегульовано питання порядку дій органу
ліцензування, якщо у повідомленні щодо зміни даних буде виявлена невідповідність між
заявою та поданими документами, що створює юридичну прогалину та може сприяти
корупційним зловживанням зі сторони уповноважених осіб органу ліцензування.

3.4. Відповідно до пункту 18-1 Постанови «ліцензіат може звернутись до органу
ліцензування із запитом щодо наявної у ліцензійному реєстрі інформації про такого
ліцензіата. На підставі запиту ліцензіата орган ліцензування оформлює у паперовій або
електронній формі витяг з ліцензійного реєстру з інформацією, актуальною на дату
формування витягу або на дату, визначену у запиті ліцензіата».

При цьому, у проєкті Постанови не визначено у якій формі може бути подано запит
до органу ліцензування про формування витягу з ліцензійного реєстру.

На практиці, орган ліцензування зможе вимагати у ліцензіата безпосередньо
доставляти їм відповідні запити в паперовій формі, що суттєво впливатиме на швидкість
подання і отримання витягу з ліцензійного реєстру та може сприяти вчиненню
корупційних правопорушень.

Відтак, доцільно у пункті 18-1 визначити можливі форми подання вказаного запиту,
у тому числі подання їх в електронній формі, а також через можливі портали отримання
державних послуг.

3.5. Відповідно до абзацу 4 пункту 58 проєкту Постанови «ліцензіат, якому
передаються на відповідальне зберігання лікарські засоби, повинен бути внесений в
установленому порядку у додаток до ліцензії на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів».

При цьому, у проєкті Постанови не визначено порядку, відповідно до якого має бути
внесена у додаток до ліцензії інформація про ліцензіата, якому на відповідальне зберігання
передаватимуться ліки, що створює юридичну прогалину та може сприяти корупційним
зловживанням.

4. Юридична колізія.

4.1. У абзацах 1 та 6 частини 1 пункту 7 постанови йдеться мова про документи, які
подаються із заявою про отримання ліцензії та вказано, що документи подаються «в
паперовій або в електронній формі на електронних носіях інформації». Дане
положення не узгоджується з частиною першою статті 10 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності», відповідно до якої документи, подання яких
до органу ліцензування передбачено цим Законом, можуть бути подані до органу
ліцензування за вибором здобувача ліцензії, ліцензіата: 1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;
3) в електронній формі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».



Відтак, на практиці може виникнути ситуація в якій ліцензіату може бути
відмовлено у прийнятті та реєстрації відповідних документів, які будуть подані через
портал адміністративних послуг, а не безпосередньо надані через електронні носії
інформації.

Таким чином, вищевказані положення проєкту постанови містять юридичну колізію
в частині суперечності між положеннями різних нормативно-правових актів та сприяють
вчиненню корупційних правопорушень, а тому потребують доопрацювання в частині
узгодження пропонованих положень проєкту Постанови та Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності».

4.2. Абзацом 3 пункту 3 частини 1 статті 3 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» визначено, що виключно законами визначаються підстави
для видачі ліцензії, залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі
ліцензії, переоформлення ліцензії, розширення та звуження провадження виду
господарської діяльності ліцензіатом, зупинення, відновлення дії ліцензії повністю або
частково, анулювання ліцензії повністю або частково і строки прийняття та набрання
чинності рішеннями органів ліцензування.

Пунктом 17 проєкту Постанови регулюється питання розширення провадження
виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, з виробництва (виготовлення)
лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами,
електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Проте, станом на сьогодні, Закон України «Про лікарські засоби» не передбачає
підстав для розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва
(виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Таким чином, зазначені вище положення проєкту Постанови містять юридичну
колізію та можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Відтак, з метою запобігання корупційним зловживанням, доцільно внести зміни
до профільного Закону України «Про лікарські засоби», де визначити підстави
розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення)
лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами,
електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, а вже потім після внесення змін
до вказаного Закону можливо вносити зміни до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної
торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних
фармацевтичних інгредієнтів)

4.3. Аналогічне зауваження стосується і пропонованого абзацу 6 пункту 21,
відповідно до якого «у разі повного або часткового зупинення дії ліцензії на
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту
лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) до відновлення дії
ліцензії повністю або частково ліцензіат зобов’язаний зупинити діяльність з виробництва
лікарських засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних
інгредієнтів) повністю або за відповідним місцем провадження діяльності, або за
відповідною лікарською формою, або виробничою операцією».

Вказаною нормою регулюється питання зупинення дії ліцензії на провадження
господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів
(крім активних фармацевтичних інгредієнтів) на рівні підзаконного нормативно-правовго
акту, а непрофільного Закону України «Про лікарські засоби», як цього вимагає «Про
ліцензування видів господарської діяльності».

Відтак, з метою запобігання корупційним зловживанням, доцільно внести зміни
до профільного Закону України «Про лікарські засоби», де визначити підстави повного



та часткового зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з
виробництва та імпорту лікарських засобів, а вже потім вносити зміни до зазначених
Ліцензійних умов.

4.4. У пропонованому пункті 102-1 проєкту Постанови йдеться мова про фасування
активних фармацевтичних інгредієнтів (далі - АФІ) та зазначається, що «сертифікат якості
виробника АФІ, супроводжується сертифікатом в якому повинна міститися
інформація про виробника, що здійснив фасування (назва, номер ліцензії),
індивідуальні ідентифікаційні дані кожної ємності в які здійснювалось фасування та
результати лабораторного аналізу щодо ідентифікації та кількісного визначення для кожної
ємності. Сертифікат має підписати уповноважена особа виробника, що здійснив
фасування та контроль якості, з зазначенням дати сертифікації ємності, для
підтвердження що операції з фасування не несуть негативного впливу на якість
активного фармацевтичного інгредієнта».

Однак, Законом України «Про лікарські засоби» не передбачено наявності та
необхідності оформлення такого сертифіката як «сертифікат виробника, що здійснив
фасування».

Таким чином, зазначене положення містить юридичну колізію в частині
невідповідності між положеннями різних нормативно-правових актів та може сприяти
вчиненню корупційних правопорушень зі сторони уповноваженого органу .

Відтак, у разі необхідності запровадження оформлення такого сертифікату та з
метою запобігання корупційним зловживанням, доцільно внести зміни до Закону
України «Про лікарські засоби», доповнивши його нормами щодо наявності
сертифіката в якому повинна міститися інформація про виробника, що здійснив
фасування та визначити типову форму такого сертифіката.

4.5. Відповідно до пункту 184-2 проєкту Постанови пропонується, що електронна
роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється суб’єктами господарювання, за
умови наявності: власного веб-сайту в інформаційно-телекомунікаційній мережі
«Інтернет», зареєстрованого в українській доменній зоні, реєстрантом якої є
Держлікслужба, та інформація про який внесена до Переліку суб’єктів господарювання,
що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.

Повноваження Держлікслужби визначені у Положені про Державну службу України
з лікарських засобів та контролю за наркотиками, що затверджено постановою Кабінету
Міністрів Українивід 12 серпня 2015 року № 647 » (далі – Положення). Вказане
Положення не наділяє Держлікслужбу таким повноваженням як реєстрація доменних імен
в українській доменній зоні.

Крім того, Законом України «Про лікарські засоби» також таких повноважень для
Держлікслужби не передбачено.

Таким чином, вищевказані положення проєкту Постанови містять юридичну
колізію в частині суперечності між положеннями різних нормативно-правових актів, в
тому числі, вищої юридичної сили у вирішенні одного й того ж питання, що допускає
різне тлумачення норм.

Такі, положення сприяють вчиненню корупційних правопорушень або
правопорушень, пов'язаних з корупцією, а тому потребують ґрунтовного
доопрацювання.

5. Дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв (фаворитизм).



Відповідно до пропонованої редакції абзацу 2 пункту 184 проєкту Постанови «для
аптек, розташованих у селах, селищах та селищах міського типу (далі - смт), посади
завідувача аптеки, заступника завідувача аптеки можуть займати особи, які мають
документ про вищу освіту не нижче початкового рівня (короткого циклу) вищої
освіти за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» та не мають стажу роботи за
цією спеціальністю».

Вказана норма, без належного обґрунтування, встановлює спрощені вимоги для
осіб, що претендують на посаду завідувача аптеки в селищах чи смт, ніж на аналогічні
посади в містах. При тому, що між селищем міського типу та містом може бути різниця в
населенні декілька тисяч осіб.

Інші зауваження.

1. У пункті 7 проєкту Постанови вказується, що документи, які подаються до
органу ліцензування мають бути «в паперовій або в електронній формі на електронних
носіях інформації». В той же час, у пункті 8 проєкту Постанови зазначається, що
документи ліцензіату «надсилаються рекомендованим листом чи за допомогою засобів
телекомунікації». Відтак, доцільно уніфікувати вказані поняття.

2.Аналогічне зауваження стосується і пунктів 184-9 та 184-10 проєкту Постанови, в
яких особу, що отримує лікарські засоби визначають як: «отримувач», «кінцевий
споживач» та «споживач», що ускладнює загальне розуміння положення.

Враховуючи вимоги нормопроектувальної техніки, пропонуємо уніфікувати вказані
поняття, що буде сприяти єдності термінології.

Позиції стейкхолдерів.

1. Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників (AIMP
Ukraine)2 вказала на ряд зауважень до проєкту постанови, а саме:

1. Щодо пункту 184-2
В пункті 184-2 вказано, що «електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами

здійснюється суб’єктами господарювання, за умови наявності: власного веб-сайту в
інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет», зареєстрованого в українській
доменній зоні, реєстрантом якої є Держлікслужба, та інформація про який внесена до
Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної
торгівлі лікарськими засобами».

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»,
доменне ім’я – це ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в
Інтернеті. Доменні імена в зоні .UA надаються тільки власникам торговельних марок
(знаків для товарів і послуг). Доменна зона вказується при реєстрації домену. Коли
обирається URL-адреса майбутнього сайту, одночасно визначається доменна зона.
Доменні зони поділяються на територіальні (ua/ru/by), загальні (com/net/org) та доменні
зони обмеженого використання (gov/edu/travel).

2

https://aipm.org.ua/pozitsiya-asotsiatsiyi-predstavnikiv-mizhnarodnih-farmatsevtichnih-virobnikiv-aipm-ukraine-sh
hodo-proyektu-postanovi-kmu-pro-vnesennya-zmin-do-litsenziynih-umov-provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnost/

https://aipm.org.ua/pozitsiya-asotsiatsiyi-predstavnikiv-mizhnarodnih-farmatsevtichnih-virobnikiv-aipm-ukraine-shhodo-proyektu-postanovi-kmu-pro-vnesennya-zmin-do-litsenziynih-umov-provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnost/
https://aipm.org.ua/pozitsiya-asotsiatsiyi-predstavnikiv-mizhnarodnih-farmatsevtichnih-virobnikiv-aipm-ukraine-shhodo-proyektu-postanovi-kmu-pro-vnesennya-zmin-do-litsenziynih-umov-provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnost/


Реєстратором доменних імен є міжнародна некомерційна організація, створена
восени 1998 за участі уряду США, під назвою «Інтернет-корпорація з присвоєння імен та
номерів» або ICANN. Офіси ICANN розташовані в Лос-Анджелесі, Брюсселі і Вшингтоні.
Отже, Держлікслужба не є та не може бути реєстратором/«реєстрантом» ані доменного
імені, ані цілої доменної зони.

Більше того, згідно Положення про Державну службу України з лікарських засобів
та контролю за наркотиками, затвердженою Постановою КМУ від 12 серпня 2015 року
№ 647, остання не має повноважень щодо реєстрації доменних імен в мережі Інтернет.

Отже, положення Проєкту про реєстрацію веб-сайту ліцензіата тільки в тій
українській доменній зоні, «реєстрантом якої є Держлікслужба», не відповідає ані діючому
законодавству, ані обставинам дійсності.

2. Щодо пункту 184-4
В пункті 184-4 зазначається, що «веб-сайт ліцензіата, який має право на здійснення

електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, не може використовуватись іншим
ліцензіатом для організації електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
Допускається використання ліцензіатом інших веб-сайтів виключно з метою розміщення
актуальної інформації про наявність та ціну лікарського засобу в конкретному аптечному
закладі, з гіперпосиланням безпосередньо на веб-сайт ліцензіата, з якого здійснюється
електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами, та інформація про який наявна у
Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної
торгівлі лікарськими засобами».

На думку Асоціації, положення повинно дозволяти невеликим аптекам, що
займаються електронною роздрібною торгівлею як розміщувати інформацію та рекламу на
інших веб-ресурсах, так і використовувати можливості сайтів-агрегаторів або
маркет-плейсів автоматично збирати заявки та передавати сайтам, що здійснюють
електронну торгівлю.

Пропонуємо викласти пункт 184-4 в наступній редакції:
«Допускається використання ліцензіатом інших веб-сайтів виключно з метою

розміщення актуальної інформації про наявність та ціну лікарського засобу в конкретному
аптечному закладі, допомоги в оформленні замовлень на веб-сайтах ліцензіатів, з
гіперпосиланням безпосередньо на веб-сайт ліцензіата, з якого здійснюється електронна
роздрібна торгівля лікарськими засобами, та інформація про який наявна у Переліку
суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі
лікарськими засобами (зобов’язання щодо гіперпосилання є обов’язковим лише для
аптечних закладів, що здійснюють електронну роздрібну торгівлю)».

3. Щодо пункту 184-7
Згідно проєкту, отримання та формування замовлень здійснюється через веб-сайт

ліцензіата, що має право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими
засобами. Відповідно до п.184-4, інформаційне забезпечення електронної роздрібної
торгівлі лікарськими засобами, прийом замовлень на продаж лікарських засобів
дистанційно, може здійснюватися за допомогою веб-сайту ліцензіата, інформація про який
наявна у Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної
роздрібної торгівлі лікарськими засобами, телефону, факсу, електронної пошти.

Виходячи із змісту цього пункту, отримання та формування замовлень може
здійснюватися автоматично за допомогою електронних сервісів веб-сайту, при цьому,
втручання окремо призначеної особи в процес прийому та формуванні замовлень не
передбачається. Робота веб-сайту повинна мати тільки опцію надання консультації (за
потреби та бажанням споживача) фахівцем ліцензіата, який відповідає кваліфікаційним
вимогам, під час замовлення лікарського засобу через веб-сайт із зазначенням телефону,
адреси електронної пошти, режиму надання такої консультації.



4. Щодо пункту 184-15
«…Не допускається перевезення лікарських засобів кінцевому споживачу

транспортом загального користування, яким здійснюється перевезення пасажирів».
Вважаємо, що вимоги щодо транспорту є недоречними та такими, що обмежують

ведення підприємницької діяльності. Це пов’язано з тим, що в сучасному світі велика
кількість доставок може здійснюватися без застосування «транспорту» в звичайному
сенсі.

Проект повинен регулювати питання безпечної доставки лікарських засобів
кінцевому споживачу, упаковки та виконання температурних умов, а не вимог до
транспорту. У зв’язку з цим, ми наполягаємо на видаленні умов до транспорту з Проєкту,
який повинен регулювати лише умови упаковки та дотримання умов, визначених
виробником, для транспортування лікарських засобів.

Вважаємо, що є необхідним додатково передбачити, що перевезення може бути
здійснено будь-яким транспортом за умови дотримання умов пакування, що передбачені в
цьому Проєкті.

2. Асоціація «Виробники ліків України» (далі – Асоціація) у відповідь на
звернення ІЗІ зазначила, що положень, що стосуються наявності корупційних ризиків у
проєкті постанови Асоціацією виявлено не було (Додаток 1).


