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Суб'сктам господарювання * зареестрованим в
установленому законодавством порядку
юридичних осiб незалежно вiд ik органiзацiйно-
правовоТ форми та форми власностi, якi
провадять господарську дiяльнiсть, пов'язану зi
зберiганням, транспортуванням, реалiзацiею
лiкарських засобiв, фiзичним особам -
пiдприсмцям, якi провадять зазначенi види
дiяльностi

.щержавна служба з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками у Полтавськiй
областi (далi - Служба) нагадус, що вiдповiдно до:

- пунктУ 184 ЛiцеНзiйниХ умов проВадження господарськоТ дiяльностi з виробництва
лiкарськиХ засобiв, оптовоi та роздрiбноi торгiвлi лiкарськими засобами, iмпорту ninupc"*""
засобiВ (KpiM активниХ фармацевТичниХ iнгредiснтiв), затверджених постановою КМУвiд 30
листопада 2016 р. Ns 929 (далi - Лiцензiйнi умови): посади завiлувачiв аптеки, заступникiв
завiдувачiв аптеки замiщуються особами, Що мають документ про вищу ocBiTy не нижче
другого (магiстерського) рiвня за спецiальнiстю "Фармацiя" та сертифiкат провiзора-
спецiалiста за спецiалiзацiею Ооорганiзацiя та управлiння фармацiею" або aTecToBaHi за цйю
спецiалiзацiсю з присвоенням (пiдтвердженням) вiдповiдноi категорii та стаж роботи за
фахом не менше двох poKiB.

для аптек, розташованих у селах, селищах та селищах мiського типу, посади
завiдувача аптеки, заступника завiдувача аIIтеки можуть займати особи, що мають документ
про вищУ ocBiTy не нижче першого (бакалаврського) рiвня за спецiальнiстю "Фармацiя".

Не допускаеться займання посади завiдувача аптечного закладу за сумiсництвом;
- пунктiв 3, 1б5 Лiцензiйних умов, пунктУ 8 роздiлу I Порядку контролю якостi

лiкарських засобiв пiд час оптовоi та роздрiбнот торгiвлi, затвердженого наказом Моз
УкраiнИ 29,09.2014 Ns 677: уповноваЖена особа - це особа, що мас доку!{ент про вищу
ocBiTY не нижче другогО (магiстерського) рiвня за спецiа,тьнiстю "Фармацiя", сертифiкат
провiзора-спецiалiста, виданий закладом пiслядипломноi освiти, або посвiдчення про
присвоення (пiдтвердження) вiдповiдноi квалiфiкацiйноi категорii та ма€ стаж робоr" Ъu
спецiальнiстю "Фармацiя" не меЕше двох pokiB (допускаеться покладення обов'язкiв
уповноваженоi особи, в аптецi, що розташована у селi, селищi, селищi мiського типу, на
особу, що ма€ документ про вищу ocBiTy не нижче першого (бакалаврського) рiвня за
сцелiатrьнiстю "ФарМацiяО'та не маС стажУ роботИ за цiеЮ спецiальнiстю),ru п*у.уб'ектом
господарЮвання покладено обов'язки щодо функцiонуваЕня системи забезпечення якостi
лiкарських засобiв пiд час оптовоi та розлрiбнот торгiвлi, проведення вхiдного контролю

, як9стi лiкарських засобiв.
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