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регуляторних органів щодо регуляторних органів щодо 
проекту змін до Ліцензійних умовпроекту змін до Ліцензійних умов
14 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó íà ñàéò³ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç ë³êàðñüêèõ çàñîá³â (äàë³ — Äåðæ-

ë³êñëóæáà) áóëî ðîçì³ùåíî ïðîåêò íàêàçó ÌÎÇ Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ë³öåíç³éíèõ óìîâ 

ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, îïòîâî¿, ðîçäð³áíî¿ 

òîðã³âë³ ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè» (äàë³ — ïðîåêò). 18 ñ³÷íÿ 2013 ð. öåé ïðîåêò áóëî îïðèëþä-

íåíî íà ñàéò³ ïðîô³ëüíîãî ì³í³ñòåðñòâà ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âèíåñåííÿ éîãî íà ïóáë³÷íå îá-

ãîâîðåííÿ, ïîÿñíþâàëüíîþ çàïèñêîþ òà ³íøèìè ñóïðîâ³äíèìè äîêóìåíòàìè (äèâ. ñ. 20–21). 

Ãðîìàäñüê³ñòü óæå äîëó÷èëàñÿ äî éîãî îáãîâîðåííÿ. Çîêðåìà, öå ïèòàííÿ ïëàíóºòüñÿ ðîçãëÿ-

íóòè íà íàéáëèæ÷îìó çàñ³äàíí³ Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè Äåðæë³êñëóæá³, à Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñíà 

ôàðìàöåâòè÷íà àñîö³àö³ÿ «ÔàðìÐàäà» âæå ï³äãîòóâàëà òà íàïðàâèëà ñâî¿ çàóâàæåííÿ äî öüî-

ãî ïðîåêòó Ìèõàéëó Áðîäñüêîìó, ãîëîâ³ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïî-

ë³òèêè òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà, òà Ðà¿ñ³ Áîãàòèðüîâ³é, ì³í³ñòðó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè. 

Ïðîïîíóºìî éîãî äî óâàãè íàøèõ ÷èòà÷³â. 

18 січня 2013 р. на офі-

ційному сайті МОЗ 

України в рамках гро-

мадського обговорен-

ня розміщено проект 

наказу МОЗ України 

«Про внесення змін 

до Ліцензійних умов 

провадження господар-

ської діяльності з ви-

робництва лікарських 

засобів, оптової, роз-

дрібної торгівлі лікарськими засобами». Зазначе-

ний проект 14.01.2013 р. було розміщено на офі-

ційному сайті Держлікслужби без повідомлення 

про публічне обговорення, пояснювальної запис-

ки та аналізу регуляторного впливу. Отже, для 

розробки передбачених законом додатків авто-

рам знадобилося 4 дні. 

На нашу думку, пояснювальна записка та ана-

ліз регуляторного впливу, як і сам проект, містять 

суттєві недоліки. Так, у пояснювальній записці об-

ґрунтування доцільності прийняття акта містить 

лише посилання на зміни Кримінального кодек-

су (КК) України (наведена стаття 321-1 КК Укра-

їни), існуючу вимогу ст. 78-1 Закону України 

«Основи законодавства про охорону здоров’я» 

(обов’язковість надання інформації покупцю 

про наявність лікарських засобів з такою самою 

діючою речовиною), а також на необґрунтоване 

твердження про необхідність урегулювання си-

туації з неконтрольованим зловживанням лікар-

ськими засобами малолітніми особами. На цьо-

му базується і п. 2 пояснювальної записки щодо 

мети і шляхів досягнення. А у п.п. 7 та 9 вказано, 

що у проекті наказу відсутні правила і процедури, 

які можуть містити ризики вчинення корупційних 

діянь, та він не стосується питань соціально-тру-

дової сфери. Аналіз регуляторного впливу дублює 

пояснювальну записку в частині аналізу пробле-

ми, яку пропонується розв’язати шляхом держав-

ного регулювання та визначення цілей державного 

регулювання. Таким чином, незрозуміло, що ста-

ло причиною необхідності введення обмежуваль-

них норм пішохідної доступності, виключення 

абзацу 5 п. 2.8, викладення у новій редакції абза-

цу 28 п. 1.3, доповнення п. 2.15 розділу ІІ. 

Хотілося б відзначити, що введення обме-

жень для розміщення аптек (норми пішохідної 

доступності) фактично обмежують створення 

додаткових робочих місць, тобто зачіпають со-

ціально-трудову сферу. 

У п. 10 пояснювальної записки мова йде про 

відсутність вигоди для інтересів суб’єктів госпо-

дарювання, при цьому автори зазначають також 

і відсутність витрат з боку суб’єктів. Але проект 

передбачає, що фізичні особи — підприємці, які 

застосовують спрощену систему оподаткування, 

повинні будуть придбати реєстратори розрахун-

кових операцій (далі — РРО) для видачі касових 

чеків, що не передбачено діючим законодавством 

для даної категорії підприємців. 

Також із додатковими витратами з боку 

підприємців пов’язана передбачена проектом 

обов’язковість відкриття кожної десятої аптеки 

в сільській місцевості та запровадження вироб-

ництва в одній з десяти аптек. 

Опис механізму і заходів, які забезпечують 

розв’язання визначеної проблеми шляхом при-

йняття регуляторного акта, в аналізі регуляторно-

го впливу містить тільки заборону реалізації лікар-

ських засобів особам до 14 років. Проте немає опису 

механізму і заходів щодо інших норм, які запрова-

джує регуляторний акт, винесений на обговорення. 

П. 5.3 аналізу посилається виключно на про-

блему, пов’язану з неконтрольованим застосу-

ванням лікарських засобів малолітніми особа-

ми, що не узгоджується з повним змістом проекту 

нормативного акта. П. 6 аналізу, як і пояснюваль-

на записка, вказує на відсутність витрат з боку 

суб’єктів господарювання, але це спростовуєть-

ся нормами проекту. 

Що стосується проекту, то, на наш погляд, 

не виникає принципових питань стосовно доціль-

ності нововведень щодо викладення в новій редак-

ції абзацу 28 п. 1.3, доповнення в розділі ІІ абза-

цу 3 п. 2.8, виключення абзацу 5 п. 2.8. Соціально 

спрямованою є пропозиція введення п. 2.15. Ло-

гічним є доповнення розділу новим п. 3.5.25. У той 

же час проблемним постає доповнення новим аб-

зацом п. 3.5.4. а саме «Відпуск лікарських засо-

бів дозволяється лише особам, які досягли 14 ро-

ків». Абзац, що пропонується, порушує права пев-

ної категорії пацієнтів. Так, особи з обмеженими 

можливостями не матимуть змоги отримати лікар-

ські засоби за допомогою членів своєї родини, які 

не досягли вікового цензу. Непоодинокі випадки, 

коли діти є єдиними родичами хворої людини. Не-

гативним аспектом є відсутність порядку визна-

чення віку таких осіб. Ситуація обтяжується тим, 

що свідоцтво про народження не містить особис-

того фото. Негативними наслідками запроваджен-

ня цієї норми вважаємо порушення прав пацієн-

тів; виникнення неодмінних помилок при визна-

ченні віку; використання вказаного обмеження 

в недобросовісній конкуренції. 

Також слід відмітити постійну тенденцію 

до розширення Ліцензійних умов. Мова йде про 

запропоновані норми пішохідної доступності 

та обов’язковість суб’єкта господарювання ви-

давати особі, яка придбаває лікарські засоби, 

касовий чек на повну суму проведеної опера-

ції. Поняття «пішохідна доступність» при фак-

тичному встановленні обмежень виглядає недо-

речно, оскільки доступність — це не обмеження 

за визначенням. 

Незрозумілим є термін «новостворена ап-

тека». Здатність фізичної особи самостійно вес-

ти бізнес обмежена часом. У майбутньому під-

приємець повинен передати свій бізнес нащад-

кам, а якщо таких немає, він має право продати 

його. Фізична особа — підприємець не є юридич-

ною особою, у такому випадку наслідками змі-

ни ПІБ власника аптеки є оформлення нової лі-

цензії. Це ж стосується зміни прізвища у зв’язку 

із шлюбом, розлученням, продажем бізнесу ін-

шому власнику або наданням аптеки в оренду. 

Ми пропонуємо вказаний абзац доповнити на-

ступним реченням: «Не вважається новостворе-

ною аптека, у якій відбулась зміна власника (ко-

ристувача) на підставі продажу, оренди, набуття 

права спадщини, дарування тощо». 

Що стосується запропонованого проек-

том зобов’язання видавати особі, яка придба-

ває лікарські засоби, касовий чек на повну суму 

проведеної операції, то зазначимо, що касовий 

чек — документ, що друкується РРО та підтвер-

джує купівлю-продаж товарів (надання послуг), 

з реєстрацією на ньому всіх проведених касових 

операцій. Вважаємо, що вказана норма супере-

чить вимогам п. 6 ст. 9 Закону України «Про за-

стосування реєстраторів розрахункових операцій 

у сфері торгівлі, громадського харчування та по-

слуг», який зазначає, що РРО та розрахункові 

книжки не застосовуються при продажу товарів 

(наданні послуг) фізичними особами — підпри-

ємцями, які сплачують єдиний податок. З огля-

ду на це, пропонуємо наступну редакцію запро-

понованого проектом пункту: «Суб’єкти госпо-

дарювання при продажу лікарських засобів через 

аптеки та їх структурні підрозділи, зобов’язані ви-

давати особі, яка придбаває лікарські засоби, касо-

вий або товарний чек (за відсутності РРО) на пов-

ну суму проведеної операції». 

Висновок, який можна зробити із вищеви-

кладеного: проект, винесений на громадське об-

говорення, не може бути прийнятий у запропо-

нованій редакції, оскільки порушує норми за-

конодавства, зокрема визначені законом права 

суб’єктів господарювання та фізичних осіб — під-

приємців. Обов’язкові у процесі оприлюднення 

проекту документи не відповідають у певних час-

тинах суті проекту і потребують доопрацювання 

разом із проектом. 

З повагою Олена Пруднікова,

 голова асоціації 

Прим. ред. — у зв’язку з останніми ініціативами щодо 

змін у сфері провадження господарської діяльності з роз-

дрібної реалізації лікарських засобів виникає відчуття, 

що ця ланка фармацевтичного ринку вже дійшла до тієї 

межі, де замість регуляції бізнесу слід перейти до його де-

регуляції. Ми пропонуємо широкому загалу відверто висло-

витися стосовно проектів наказів МОЗ щодо змін до Лі-

цензійних умов, які обговорюватимуться на найближчому 

засіданні Громадської ради при Держлікслужбі. Пропо-

зиції надсилайте до редакції «Щотижневика АПТЕКА» 

за e-mail: public@morion.ua.

Что наша жизнь? Игра!Что наша жизнь? Игра!
22 äåêàáðÿ 2012 ã. â áèëüÿðäíîì êëóáå «Äîí» ñîñòîÿëñÿ ëîêàëüíûé ôàðìàöåâòè÷åñêèé òóð-

íèð ïî ðóññêîìó áèëüÿðäó, îðãàíèçîâàííûé êîìïàíèÿìè «ÌÎÐÈÎÍ» è «Àãåíòñòâî ìåäèöèí-

ñêîãî ìàðêåòèíãà». Â áèëüÿðäå è áèçíåñå ìíîãî îáùåãî. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî òóðíèð ïðèâëåêà-

åò òàêîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ, âåäü ýòî «ðåçóëüòàòîðèåíòèðîâàííîå» åäèíîáîðñòâî, ñîñòÿçà-

íèå äâóõ õàðàêòåðîâ, äâóõ òàêòèê è ñòðàòåãèé. Íà ñåé ðàç â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå íå òîëüêî 

ïðåäñòàâèòåëè ôàðìðûíêà, íî è ïðåïîäàâàòåëè Íàöèîíàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà 

èì. À.À. Áîãîìîëüöà, ñòîìàòîëîãè ïðåäñòàâèòåëè ìåäèöèíñêèõ ëàáîðàòîðèé è äð.

Так, генеральный директор лаборатории «Дила» 

Алексей Бабич оказался сильным и опытным би-

льярдистом. По его словам, такое правильное муж-

ское хобби, как бильярд, очень помогает в управлен-

ческой деятельности. Впрочем, насчет «мужского» 

можно поспорить — в турнире приняли участие и две 

представительницы прекрасного пола.

Судите сами: основные факторы успеха в би-

льярде очень похожи на факторы успеха в бизнесе. 

Первый из них, наименее значимый, — это ЗНА-

НИЯ. Да, как ни странно, знания в последнее вре-

мя стали слишком доступными, ими уже никого 

не удивишь — с появлением массовых информа-

ционных носителей любой новичок может вник-

нуть в вопрос достаточно глубоко, были бы мозги 

и желание. К примеру, знания в бильярде пример-

но у всех одинаковые: нужно взять палку, которая 

называется кий, и попасть в дырку на столе, ко-

торая называется луза. Вот и весь необходимый 

уровень экспертности. Однако для победы мало 

ЗНАТЬ, надо еще и УМЕТЬ. Смотришь на ино-

го лектора или презентатора — вроде бы хорошо 

знает материал, но не умеет его донести.

Второй по значимости фактор — это умение, 

либо НАВЫК. Вот здесь все сложнее: навык выра-

батывается посредством кропотливого труда при 

помощи большого количества повторений и опы-

та. Есть существенный нюанс — опыт бывает как 

позитивным, так и негативным. Кроме того, опыт 

бывает сомнительным, когда неизвестно, позитив-

ный он или нет. К примеру, когда я работал в кар-

диологической реанимации, ко мне «на скорой» 

привезли пациента с задним инфарктом мио карда 

и полной атриовентрикулярной блокадой сердца. 

Врач на догоспитальном этапе ввел внутривен-

но препарат калия, который был в данной ситу-

ации абсолютно противопоказан. В ответ на мой 

возмущенный вопрос врач спокойно ответил, что 

он на скорой работает 20 лет и чтобы я его не учил 

жить. Скорее всего, этот врач имел опыт не 20 лет, 

а максимум год, который он повторил 20 раз, при-

чем этот год он работал неправильно.

Вернемся к бильярду, представим себе чело-

века, который принял решение научиться играть. 

Он подходит к столу, ставит руку и бьет по шару… 

Но как он ставит руку и как бьет? Правильно — 

так, как ему удобно! То есть, неверно, потому 

что при такой постановке невозможно выйти 

на сильный уровень игры. А теперь представим, 

что он и дальше играет из неправильной стой-

ки — что происходит? Неправильный навык за-

крепляется в устойчивую привычку. Самое инте-

ресное, что с годами он играет все лучше и луч-

ше, но слабее человека, которому «руку наставил» 

профессионал. Постепенно бильярдист с непра-

вильной стойкой упирается в собственный «на-

выковый потолок», то есть, лучше он уже сыграть 

не сможет, если что-то не изменить. Предста-

вим, что наш герой ходит 2 раза в неделю в одну 

и ту же бильярдную и играет с одними и теми 

же противниками, причем играет на их фоне не-

плохо — будет он что-то менять? Нет.

Что нас подталкивает что-то менять? Нали-

чие противника в игре и конкурента в бизнесе! 

Недаром есть выражение: «Конкуренты — наши 

друзья!». К примеру, когда я начинаю тренинг 

для аптек, моя цель — увеличение среднего чека 

и объема продаж, но как вывести группу из рав-

новесия и добиться, чтобы люди больше стара-

лись? Необходимо найти мотив, и это должен 

быть их мотив, а не тренера!

Поэтому третий, наиболее значимый фактор 

успеха, — ЖЕЛАНИЕ ВЫИГРАТЬ, то есть моти-

вация. К примеру, когда я работал медпредста-

вителем, меня все время раздирали противоре-

чия, даже крутилось следующее стихотворение.

У медрепа особые горести

И свое расписание дня —

На одни угрызения совести

Уходило полдня у меня.

Очень важно дать себе ответ на вопрос: «А за-

чем мне это нужно, для чего стараться?».

Особняком стоит четвертый фактор успеха — 

личностные качества. Причем это наиболее ри-

гидный фактор: на личность очень сложно по-

влиять. Трудно сделать из экстраверта интровер-

та и наоборот, трудно, да и незачем… У каждого 

свои сильные и слабые стороны. Например, бы-

тует мнение, что большие шансы в бильярде име-

ют спокойные аналитики, с другой стороны, из-

вестно множество экспрессивных успешных би-

льярдистов, таких как наша украинская звезда 

бильярда Саша Паламарь.

Итак, что же произошло на турнире?

Гипермотивированные участники наброси-

лись на нашего непобедимого чемпиона Сер-

гея Цветкова (аптечная сеть «ТАС»). И он при-

нял решение пропустить участников дальше, дав 

большую фору: его противник должен был забить 

для победы всего 6 шаров, в то время как Сергею 

нужно было забить 8. Этой форой сумел восполь-

зоваться Дмитрий Гуща, доктор-стоматолог-ор-

топед, сотрудник кафедры ортопедической сто-

матологии Национального медицинского уни-

верситета им. А.А. Богомольца, который в итоге 

и выиграл чемпионат.

Заслуживает внимания и участник, занявший 

2-е место, Вадим Стасюк, специалист по контро-

лю качества компании «Novartis». Увидев его фо-

тографию на стенде бильярдного клуба «Дон», 

участники сделали вывод, что это место не слу-

чайно, и навыки он оттачивал не один год.

Интересным поединком запомнились Юрий 

Комаров (ПАО «Фармак») и Игорь Карпенко, 

ассистент кафедры ортопедической стоматоло-

гии Национального медицинского университета 

им. А.А. Богомольца, занявший 3-е место. Юрий 

после поражения на турнире «Фармаклассик» 

3 года назад «обиделся на игру» и оставил кий 

пылиться. Это было заметно по очень скромно-

му началу, однако уровень игры с каждой парти-

ей становился все лучше, и старые навыки верну-

лись. Вообще навыки больше «капитализируют» 

человека, чем знания, становясь с годами все луч-

ше и лучше, а знания, к сожалению, забываются. 

Как бы там ни было, Ю. Комаров все-таки усту-

пил 3-е место И. Карпенко в решающей партии.

Несмотря на расклад и наличие победителей 

и проигравших, все с удовольствием отправились 

на банкет, где состоялось еще одно состязание: 

конкурс старых анекдотов. Поручик Ржевский 

с Наташей Ростовой, Петька и Василий Ивано-

вич, Вовочка и другие «редкие» герои анекдотов 

неоднократно упоминались за праздничным сто-

лом. В данном соревновании победу разделили 

два лидера: Игорь Лукашенко (компания «Ниж-

фарм») и все тот же Юрий Комаров, ну а громче 

всех смеялся Владимир Мовчан (компания «Га-

лафарм»). Особую благодарность выражаем парт-

неру турнира Игорю Бабию, директору компании 

«Яспис», за помощь в организации мероприятия.

Что ж, до весны есть время потренировать-

ся на бильярде, выучить новые анекдоты и сно-

ва — в бой. 

Юрий Чертков,

директор компании «Агентство медицинского 

маркетинга»
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