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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань охорони здоров'я

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-95-16, тел./факс: 255-95-33

№ " ^  201 ̂ р .

Верховна Рада України

Народні депутати України -  члени Комітету Верховної Ради України з 
питань охорони здоров’я розглянули проект Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо забезпечення 
економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами» (реєстр. № 8591, доопрацьований), поданий 
народними депутатами України І.Сисоєнко, Романовою А.А., Кремінем Т.Д., 
Кужель О.В., Кондратюк О.К., Мусієм О.С., Шипком А.Ф., Козирем Б.Ю., 
(протоколи від 26.02.2019 р. № 105, від 28.05.2019 р. № 107).

Метою законопроекту є підвищення рівня нормативних вимог до 
організаційно-правових засад здійснення роздрібної торгівлі лікарськими 
засобами.

Реалізація запропонованих законопроектом норм забезпечить: 
визначення та реалізацію засад державної політики у сфері роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами з метою виконання завдань з розвитку економічної 
конкуренції та обмеження монополізму у цій сфері; закріплення вимог до 
фахівців, які можуть безпосередньо провадити на підприємницьких засадах 
діяльність із роздрібної торгівлі лікарськими засобами або бути допущеними 
до організації такої діяльності через механізми корпоративного управління 
юридичними особами -  суб’єктами роздрібної торгівлі лікарськими засобами; 
рівномірний розподіл аптек за територіальною ознакою з метою гарантування 
пацієнтам рівного доступу до фармацевтичних послуг; сприяння розвитку 
екстемпорального виробництва лікарських засобів і підвищення доступності 
знеболювальних препаратів; встановлення чітких вимог до індивідуалізації 
суб’єктів роздрібної торгівлі лікарськими засобами та місць здійснення ними 
діяльності з метою забезпечення захисту прав споживачів.

Г оловне науково-експертне управляння Апарату Верховної Ради 
України у своєму висновку від 06.03.2019 р. № 16/3-172/8591(44895) 
висловило низку суттєвих зауважень та рекомендувало за результатами 
розгляду в першому читанні повернути законопроект суб’єктам права 
законодавчої ініціативи для доопрацювання.

Комітети з питань запобігання і протидії корупції, з питань бюджету, з 
питань європейської інтеграції висновки до законопроекту не надали.



Враховуючи викладене Комітет переважною більшістю голосів ухвалив 
рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у 
першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про лікарські засоби» щодо забезпечення економічної конкуренції 
та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими 
засобами» (реєстр. № 8591, доопрацьований) прийняти за основу.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на 
пленарному засіданні Верховної Ради України пропонується визначити 
Голову Комітету Богомолець О.В.

Проект відповідної Постанови Верховної Ради України додається.

Додаток: на 6 арк.

Голова Комітету О.В. Богомолець


