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Суб'ектам господарювання, якi
займаються реалiзацiсю (торгiвлею),
зберiганням та використанням
лiкарських засобiв

,.Щержавна служба з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками у
Полтавськiй областi (далi Служба) iнформус, що вiдповiдно до вимог
Лiцензiйних умов провадження господарсъкоТ дiяльностi з виробництва
лiкарських засобiв, оптовоi та роздрiбноТ торгiвлi лiкарсъкими засобами,
iмпорту лiкарських засобiв (KpiM активних фармацевтичних iнгредiентiв),
затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд З0.11.20lб Jф 929
(далl - Лiцензiйнi умови), лiцензiат, який провадить дiялънiстъ з роздрiбноТ
торгiвлi лiкарсъкими засобами, зокрема створюе необхiднi умови для
доступностi осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення до
примiшlень вiдповiдно до державних будiвелrъних норм, правил i стандартiв.

Аптеки та Тх cTpyKTypHi пiдроздiли повиннi вiдповiдати нормам щодо
обов'язкового створення безбар'ерного простору в УкраIнi для маломобiлъних
груп населення, а саме ДБН В.2.2-40:201В <Будинки i споруди. Iнклюзивнiсть
будiвель i спорlrд. OcHoBHi поло}кення)), зокрема, у частинi створення
необхiдних умов для доступу осiб з iнвалiднiстtо та irIших маломобiльних груп
населення до примiшень.

N4аломобiльнi групи населення (далi - N4ГН) - це люди, шо вiдчувають
труднощi при самостiйному пересуваннi, одержаннi послуги, необхiдноТ
iнформацii або при opieHTyBaHHi в просторi. Що N4ГН вiднесенi особи з

iнвалiднiстю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагiтнi жiнки, лiтнi
люди, люди з дитячими колясками.

Враховуючи вимоги даного ДБН, суб'скти господар}овання можуть
застосовувати також розумне пристосуваFIня у частинi створенrrя необхiдних
умов для доступу осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення
до примiш{ень.

<Розумнd пристосування)) - це iндивiдуальне apxiTeKTypгIo - планувальне

рiшення, lцо забезпечус N{ГН мiнiмальний стандарт доступностi в умовах
реконструкцii, реставрацii, капiтального ремонту та технiчного переоснащення
iснуючих житJIових булинкiв та громадських булiвель i спорул. Розумним
пристосуванням можутъ бути допомiх<нi технiчнi засоби та механiзми (панд}си,
пiдйомнi пристроi, механiзми, переноснi апарелi).

Щержавна служба з лiкарськихзасобiв та контролю
м2 за наркотиками у Полтавськiй областi
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<<Кнопка дзвiнка виклику))
бути елементом доступностi,
потреб N,{ГН.

спiвробiтника суб'скта обслуговування не можс
а також (розумним пристосуванням) його дс

ЗГiДНО З ЧаСТИНОЮ ПеРШОЮ cTaTTi 9 Закону Украiни <Про лiцензування
видiв господарсъкоi дiяльностi> лiцензiат зобов'язаний виконувати вимоги
лiцензiйниХ умоВ вiдповiдного виДу госlrодарсъкоi дiяльностi, а здобувач
лiцензii для iT одержання - вiдповiдати лiцензiйним умовам.

таким чином, якщо необхiднi умови для доступу осiб з iнвалiднiстю та
iнших маломобiлъних груп населення до примiщенЕя аптечного закладу не
cTBopeHi/He вiдпОвiдаютЬ дБН В.2.2-40:2018,лiцензiат повинен вжити заходiв
щодо приведення iх у вiдповiднiсть до Лiцензiйних умов, зокрема, шляхом
реконструкцii Tal або технiчного переоснащення.
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