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с тановлення ринковоI економiки в УкраI
нi викликало появу специфiчних суб'Ек
тiв договiрних вiдносин. Тому при укла

деннi господарських договорiв мiж суб' Ектами 
господарювання ма€ значения встановлення 
особливостей господарськоi' компетенцil учас
никiв договiрних вiдносин. 

Вiдповiдно ст. 55 Господарського кодексу 
(далi - ГК) Украi'ни суб'Ектами господарськоI 
дiяльностi визнаються учасники господарсь
ких вiдноси:н, якi здiйснюють господарську 
дiяльнiсть, реалiзуючи господарську компетен
цiю ( сукупнiсть господарських прав та обов'яз
кiв ), мають вiдокремлене майна i несуть вiдпо
вiдальнiсть за своi'ми зобов'язаннями в межах 
цього майна. Наведене визначення за ознаками 
нагадуЕ визначення юридичноi' особи у ст. 80 
Ци:вiльного кодексу (далi - ЦК) Украi'ни. Крiм 
того, аналiз ст. 80 ЦК Украi'ни дозволя€ зроби
ти висновок, що юридична особа як суб'ект 
цивiльного права, крiм ознак, внзначених у тe
opil, маЕ також такi обов'язковi ознаки, як дер
жавна реЕстрацiя та правоздатнiсть [1, с. 192]. 

У ГК законодавець конкретизуЕ перелiк 
суб'Ектiв господарювання: господарськi ор
ганiзацii - юридичнi особи ( пiдпрш:мства), 
створенi вiдповiдно до ЦК, державнi комуналь
нi та iншi пiдприЕмства, створенi вiдповiдно 
до ГК, а також iншi юридичнi особи, якi здiйс
нюють господарську дiяльнiсть та зареЕстро
ванi в установленому законом порядку; грома
дяни Украi'ни, iноземцi та особи без громадян
с7ва, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть 
та зареЕстрованi вiдповiдно до закону як пiд
приЕмцi. У частинi 3 ст. 175 ГК зазначапься, 
що зобов'язанпя майнового характеру ;\!iЖ су
б'Ектами господарювання та не господарюючи
ми суб'Ектами - громадяна:шr, я:кi не зареЕ:ст
рованi як пiдприЕмцi, не € господарськюш. 

Взагалi, категорiя господарськоi' кшшетен
цН е новою для вiтчизняного законодавстю 
правовою конструкцiЕю стосовно учасникiв 
майнових вiдносин. До останнього часу вченi 
правознавцi, у тому числi юристи-господарни
ки, для визначення прав та обов'язкiв суб'ектiв 
господарськоi' дiяльностi корис:тувалися лише 
категорiею правосуб'Ектностi як однiеI iз осно
воположних в юридичнiй лiтературi. Саме пра
восуб'Ектнiсть конкретизуе правовiдносини, в 
яких особа може брати участь, визначае загаль-
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не по.1о;f(ення учасникiв певного виду право
вiдносан. Зазначена доктринальна позицiя ще 
ранiше бу:1а розвннута С. АлексеЕвим, який 
вважае, що правосуб'ектнiсть охоплюе два ос
новних структуршrх е.1б�ента: здатнiсть воло
дiти правами та в1rконанНЯ;\! обов'язкiв (право
здатнiсть); здатнiсть до са;\юстi{шого здiйснен
ня прав та обов'язкiв (дiсздатнiсть) [2, с. 139]. 

Спiввiдношення правових конструкцiй 
<<правосуб'Ектнiсть>> та «господарська ко1vше
тенцiя» по-рiзному тлумачится юрнстамн-гос
подарниками. Так, О. Вiнник розгляда€ цi по
няття як сумiжнi [3, с. 217], проте навряд чп 
можна i'x застосовувати як тотожнi щодо всiх 
суб'Ектiв господарювання, оскiльки, на П думку, 
правосуб' Ектнiсть уповноважених органiв дер
жав и обмежуеться лише i'x компетенцiбю ( су
купнiсть прав та обов'язкiв, безпосередньо пе
редбачених актами законодавства), а правосу
б'Ектнiсть пiдпрш:мцiв (суб'Ектiв господарю
вання), як правило, передбача€ двi складовi: 
ко.мпетенцiю (у згаданому розумiннi) та пра
воздатнiсть ( сукупнiсть прав та обов'язкiв, не
обхiдних для здiйснення такими суб' Ектами 
своЕi' дiяльностi, але безпосередньо не передба
чених нормативно-правовими актами; право
здатнiсть € вiддзеркаленням принципу: можна 
вчиняти будь-якi дii:, не забороненi законом) 
[4, с. 62-63]. 

На нашу думку, iнший погляд на зазначенi 
правовi конструкцii: у юристiв-господарникiв 
В. Мамутова, Г. Знаменського та В. Хахулiна, якi 
вважають, що господарська правосуб'Ектнiсть -
це визнана законодавство;\! сукупнiсть зага.пь
них юридичних мож1ивостей щодо участi в гос
подарськШ дiя.1ьностi та керiвющтво нею. 
Суб'о,,О;\I господарського права в �1айновому 
внраженнi Е' вi.10кре;\1.1ена органiзацiя або окре
�шй г;:юча_:я:-:ин ( фiз1Iчна особа), легiтимiзо
ванi з органiзацШно-правовiй формi, що допус
}�аЕ'Ться закоНО;\! для провадження господарсь
ко1 .11я.1ьностi та керiвництва нею, надiленi не
обхi.1н1ш1I для цього правами та обов'язками, 
якi несуть вiдповiдальнiсть за результати гос
подарювання [5, с. 277-282]. 

Ca;\ie правосуб'Ектнiсть конкретизуе пра
вовiдносини, в яких особа може брати участь, 
та визнача€ загальний статус учасникiв пеш-ю
го виду правовiдносин. В. Щербина вважа€, що 
правосуб' Ектнiсть суб 'Екта господарського пра-
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ва доктринально визнача€ться як господарська 
компетенцiя, тобто сукупнiсть встанов.1енпх 
законодавством i набутих у господарськнх пра
вовiдносинах прав та обов'язкiв [6, с. 37]. 

У подальшому при проведеннi дос.1i.1жень 
rосподарськоi компетенцii учасникiв .:юговiр
них вiдносин у сферi обiгу лiкарськах засобiв 
ми будемо використовуватп катеrо;J:ю <·Право
суб' €ктнiсть�. 

Проблема господарськоr ко�шетени:1 учас
никiв �оговiрних вiдноснн �raE оо·о,-т;:знi г.рн
чини. Ii дослiджують як юристи-госr:о.:ар:шка. 
так i цивiлiсти: С. А.1ексеЕв. С. Бvс:7\-СЬ. О. В:r-
ник, В. Гайворонськнй . ..]. Зин·ха:.1.10. Г. Зна
менськнй, В. К\'даu.:кiн, В .. lаптЕв, В. �fа�1пов. 
А. Пн.11шенко: Н. Санiах�1етова. А. Серrе€в, 
Ю. То.1стш1, В. Хахулiн, В. Щербина та iн. 
У роботах зазначеннх учених висвiтлюються 
проблеми: rосподарськоi компетенцП учасникiв 
доrовiрних вiдносин, але вони не придiляють 
достатньо уваги дослiдженню питань, пов'яза
них iз правовою компетенцiею учасникiв до
говiрних вiдносин у сферi обiгу лiкарських за
собiв. 

Господарська дiяльнiсть учасникiв доrовiр
них вiдносин у сферi обiгу лiкарських засобiв 
здiйснюеться вiдповiдно до Закону Украiни 
�Про лiкарськi засоби�. Так, виробництво лi
карських засобiв (ст. 10) здiйснюеться фiзич
ними або юридичними особами на пiдставi спе
цiальноrо дозволу (лiцензii). Пiдставою для 
видачi спецiальноrо дозволу на виробництво 
лiкарських засобiв е наявнiсть вiдповiдноi ма
терiально-технiчноi бази, квалiфiкацii персона
лу ( або квалiфiкацii окремоrо громадянина, у 
разi iндивiдуального виробництва), а також 
умов контролю за якiстю лiкарських засобiв, 
що вироблятимуться. 

Iнфраструктура виробництва лiкарських 
засобiв, у тому числi забезпечення необхiдного 
рiвня ix якостi, вимагае вiд суб' екта створення 
великих виробничих потужностей. lншими 
словами, створення необхiдних умов для ви
робництва лiкарських засобiв можливе лише в 
умовах пiдприемства. Крiм того, законодавець 
надае право займатися дiяльнiстю у сферi обiгу 
лiкарських засобiв, залежно вiд фармако
лоriчних властивостей деяких видiв лiкарсь
ких засобiв, лише окремо визначеним у законо
давствi пiдприемствам або пiдприемствам з ок
ремо визначеною формою власностi. Так, вiд
повiдно до Закону Украiни �Про внесения 
змiн до Закону •Про oбir в Украiнi наркотич
них засобiв, психотропних речови:н, ix аналогiв 
i прекурсорiв» дiяльнiсть, пов'язана з виробнп
цтвом (або виrотовленням) наркотичних за
собiв, психотропних речовин (за в11нятко�1 ок
ремо визначених) i прекурсорiв (також за вн
нятком окремо визначених), що вiднесеннi до 
лiкарських засобiв, може здiйснюватися лише 
пiдприемствами державноi та комунальноi 
форми власностi за наявностi у них лiцензii на 
здiйснення вiдповiдноrо виду дiяльностi. 
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У ГК Украiни визначаеться (ст. 62), що 
пiдприемство - це самостiйний суб' ект rоспо
дарювання, створений компетентним органом 
державноi влади або органом мiсцевого само
врядування, або iншими суб'ектами для задово
лення суспiльних та особистих потреб шляхом 
систематичного здiйснення виробничоi, науко
во-дослiдноi, торговельноi, iншоi rосподарсь
коi дiяльностi. Пiдпривмство в юридичною
особою, ма€ вiдокремлене майно, самостiйний 
ба.1анс, рахунки в установах банкiв, печатку з 
на{шенуванням та iдентифiкацiйним кодом. 

C.1i.1 звернуш увагу на невiдповiднiстъ ви
.нсг ст. 10 Закону Украi·нu �про лiкарсъкi засо
би � в часпшнi визначення суб'вктiв по забезпе
ченню про.�шсловоzо вuробництва лiкарсъких 
засобiв з боку заводiв-вuробникiв змiсту ст. 62 
ГК Украi'ни. Усунення розбiжностей можлuве 
шляхом внесення вiдповiдних змiн до Закону Ук
раiни �Про лiкарсъкi засоби» iз зазначенням, що
промислове виробництво лiкарсъких засобiв 
здiйснювтъся лише пiдпривмствами на пiдставi 
спецiального дозволу в порядку, визначеному за
конодавством Украi·ни. 

Оптова та роздрiбна реалiзацiя лiкарських 
засобiв на територii Украiни, вiдповiдно до 
ст. 19 Закону Украiни �Про лiкарськi засоби», 
здiйснюеться пiдпривмствами, установами, ор
ганiзацiями та громадянами також на пiдставi 
спецiальноrо дозволу (лiцензi'i). Законом Ук
раiни �Про лiцензування певних видiв госпо
дарськоi дiяльностi� серед видiв rосподарськоi 
дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню, виз
начено, що, крiм виробництва лiкарських за
собiв, лiцензуванню пiдлягають також оптова, 
роздрiбна торriвля лiкарськими засобами. При 
цьому суб'ектом rосподарювання, що лiцен
зуеться, е заре€стрована в установленому по
рядку юридична особа незалежно вiд ii ор
ганiзацiйно-правовоi форми та форми влас
ностi, яка провадить rосподарську дiяльнiсть, 
крiм органiв державноi влади та орrанiв мiсце
воrо самоврядування, а також фiзична особа
суб'€кт пiдпри€мницькоi дiяльностi. У даному 
випадку оптова торгiвля лiкарськими засобами 
по суб'ектному складу не обмежуеться. Лише у 
Правилах торгiвлi лiкарськими засобами в ап
течних закладах, затверджених постановою 
Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 17.11.2004 р. 
No 1570, та у спiльному наказi Державного 
комiтету Украiни з питань регуляторноi полiти
ки та пiдприемництва i МОЗ Украiни 4Про за
твердження Лiцензiйних умов провадження 
господарськоi дiяльностi з виробництва лi
карських засобiв, оптовоi, роздрiбноi торгiвлi 
лiкарськн�ш засобами» вiд 12.01.2001 р. No 3/8 
уточню€ться, що оптова торriвля лiкарськими 
засобами здiйснюеться через аптечнi бази 
(сюа..:щ). 

Слiд зазначити, що постановою Кабiнету 
Мiнiстрiв Украiни �Про Реестр закладiв охо
рони здоров'я i пiдприемств зооветеринарного 
постачання, що здiйснюють оптову торriвлю 
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спиртом етиловим на медичнi та ветеринарнi 
цiлi» вiд 28.12.2000 р. № 1908 обмежено коло 
осiб, якi мають право вiдпуску лiкувально-про
фiлактичним закладам спирту етилового. До 
зазначеного Реестру включенi лише юридичнi 
особи. Оптова торгiвля спиртом етиловим доз
волена лише занесеним до Реестру заклада�1 
охорони здоров'я i пiдприемствам. Разом з тшr, 
обов' язковою умовою оптово'i реалiзацi"i спир
ту етилового як лiкарського засобу. кpi�r вк.1ю
чення до Реестру, е наявнiсть спецiа.1ьного .:�:о
зволу (лiцензП). А порядок обiгу, у тшrу чIIc.1i 
оптово1 поставки наркопrчних засобiв, псIIхот
ропних речов:ин i прекурсорiв, що вiднесеннi 
до лiкарських засобiв, обмежуеться iншпми за
конодавчими актами, залежно вiд "ix фармако
логiчних властивостей, з обов'язковою умовою 
наявностi спецiального дозволу (лiцензП). 

Iншими словами, для оптовоi· торгiвлi лi
карськими засобами, крiм обов'язкових обме
жень по суб'ектному складу за наявностi спе
цiального дозволу (лiцеюii), для окремих груп 
лiкарських засобiв, а саме - спирту етилового, 
умовою е внесення до спецiального державного 
Реестру закладiв i пiдприе.мств. 

Порядок роздрiбноI реалiзацН лiкарських 
засобiв частково врегульовано постановою Ка
бiнету Мiнiстрiв Укра1ни «Про затвердження 
Правил торгiвлi лiкарськими засобами в аптеч
них закладах» вiд 17.11.2004 р. № 1570. Вiдпо
вiдно до зазначеноI постанови, роздрiбна тор
гiвля лiкарськими засобами здiйснюеться ли
ше через аптеку та й структурнi пiдроздiли. 
У зазначенiй постановi законодавець конкре
тизуе, що аптеки можуть створювати у вста
новленому порядку вiдокремленi структурнi 
пiдроздiли у виглядi аптечних пунктiв i аптеч
них кiоскiв. Крiм того, згiдно iз вимогами зако
нодавства сама собою аптека також може ви
ступати як вiдокремлений структурний пiдроз
дiл суб'екта господарювання. Вiдокремленi 
структурнi пiдроздiли вiдповiдно до Закону 
Украiни «Про порядок погашения зобов'язань 
платникiв податкiв перед бюджетами та дер
жавними цiльовими фондами» вiд 21.12.2000 р. 
€ платниками податкiв. У листi Державноi по
датковоI адмiнiстрацП Украiни вiд 18.05.2001 р. 
No 224/4/15-111 О пояснюеться, що пiдроздiли, 
якi фактично е структурншш (невiдокремле
ними, цеховими), не повиннi рсеструватнся як 
платники податку на прибуток, а пiдроздi.1н, 
якi мають ознаки вiдокремлених та розташо
ванi на iншiй, нiж пiдприемство, територП iн
шоI територiальноI громади, зобов'язанi стати 
на облiк як платники податкiв, що також виз
начено наказом ДПА Укра"iни «Про затвер
дження IнструкцП про порядок облiку платни
кiв податкiв» вiд 19.02.1998 р. No 80. 

Вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли згiд
но з постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украrnи «Про 
створення Единого державного реестру пiдпри
емств та органiзацiй Укра"iни� вiд 22.01.1996 р. 
No 118 включаються до Единого державного 

реестру пiдприемств i органiзацiй Украiни. Та
ким чином, у подальшому дослiдженню, крiм 
юридичних осiб, пiдлягае господарська компе
тенцiя роздрiбних аптечних закладiв у виглядi 
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, що 6 
пrzатниками податкiв, якi внесенi до единого дер
жавного реестру та мають самостiйний баланс. 

Рiзницю мiж зазначеними аптечними за
к.1ада�ш характеризують такi ознаки: 

• по-перше, це мiсце розташування, склад,
п.1оща пр�шiщень та обладнання, квалiфiкацiя 
персона.��·. Kpi�r того, на пiдставi ст. 21 Закону 
Укра1нн <1 Про .1iкарськi засоби» та вiдповiдно 
до Правн.1 вi.:�:пуску лiкарських засобiв та ви
робiв медичного прнзначення з аптек, затвер
джених наказом �103 вiд 30.06.1994 р. No 117, 
Перелiку лiкарських засобiв, дозволених до 
застосування в У краiнi, якi вiдпускаються за 
рецептами з аптек та аптечних пунктiв, а також 
Перелiку лiкарських засобiв дозволених до 
застосування в Украiнi, якi вiдпускаються без 
рецептiв з аптек та аптечних пунктiв, затвер
джених наказом маз Украiни вiд 25.07.1997 р. 
No 233, тобто залежно вiд фармакологiчних 
властивостей, обмежуеться перелiк лiкарських 
засобiв, що дозволяеться вiдпускати iз зазначе
них аптечних закладiв; 

• по-друге, це спецiальний об'ект майнових
прав - лiкарськi засоби, що дозволяеться зберi
гати та вiдпускати iз аптек та ix вiдокрем.1ених 
структурних пiдроздiлiв. 

Крiм того, законодавець у ст. 9 Закону Ук
раiни «Про лiкарськi засобю> передбачае мож
ливiсть виготовлення лiкарських засобiв в 
умовах аптеки за рецептами лiкарiв та за за
мовленням лiкувально-профiлактичних закла
дiв iз дозволених до застосування дiючих та до
помiжних речовин. 

Таким чином, роздрiбна торгiвл.я лiкарсъкими 
засобами характеризуеться, по-перше, на
явнiстю спецiалъно визначених вiдокремлених 
структурних пiдроздiлiв у виглядi аптек, аптеч
них пунктiв та аптечних кiоскiв; по-друге, спе
цiалъним об'ектом майнових прав - лiкарсъкими 
засобами, якi дозволяетъся зберiгати i вiдпуска
ти iз зазначених структурних пiдроздiлiв, за
лежно вiд фармакологiчних властuвостей лiкар
съких засобiв, а також здiйснення специфiчного 
виду дiялъностi - виготовлення лiкарсъких засо
бiв в у.чова.х аптек за наявностi спецiалъного до
зволу (лiцензii) на i:t- виробництво. 

Як окре�rу специфiчну групу учасникiв гос
подарсько-правових вiдносин у сферi обiгу лiкар
ських засобiв можна визначити лiкувально
профiлактичнi заклади, якi при поводженнi з 
контрольованими речовинами на пiдставi Зако
ну Украiни «Про внесення змiн до Закону «Про 
обiг в Укрюнi наркотичних засобiв, психотроп
них речовин, i:x аналогiв i прекурсорiВ>> також по
виннi отримувати спецiальний дозвiл (лiцензiю ). 

Iншими словами, учасниками договiрних 
вiдносин у сферi обiгу лiкарських засобiв у за
гальному виглядi можуть бути як юридичнi 
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особи з i:x вiдокремленими структурнпми пiд
роздiлами, так i фiзичнi особи - пiдприемцi. 
Пiдтверджуючи зазначений погляд на сутнiсть 
суб'ектiв пiдприемництва, слiд зазначппr, що з 
юридичноi точки зору для характер1rспrки су
б' екта пiдприемницькоi дiя.1ьностi в Украiнi 
найбiльш важливим е факт йога .1егiтимацiУ, 
тобто державного пiдтвердження законностi 
входження останнього в пiдпрпошпцьку сфе
ру i заняття названою дiя.1ьнiстю, що пiдтвер
джуеться державною реЕстрацiею, а в окремих 
випадках - також .1iцензуванням i патентуван
ням деяких ВJ[дiв дiя.1ьностi. 

ГК Укра1ш1 пi.:пверджуе, що господарська 
компетенцiя юрн.JJ1чно1 особи визначаеться, 
крiм Кодексу, щшi.1ьнш,1 законодавством та 
вшшкае з :-.юыенту й створення та державно'�: 
реестрацii. Для юридичних осiб встановленi за
конодавством правовiдносини з приводу обiгу 
лiкарських засобiв не можуть перетворитися 
на об'ективну дiйснiсть без спецiально1 госпо
дарсько1 компетенцil його учасникiв. 

На вiдмiну вiд юридичних осiб, особливiсть 
господарсько1 компетенцй пiдприемцiв - фi
зичних осiб як учасникiв договiрних вiдносин 
щодо обiгу лiкарських засобiв мiститься в мо
ментi виникнення ix праводiездатностi. 

Таким чином, змiст та стадiйнiсть госпо
дарськоi' компетенид учасникiв договiрнuх вiд
носин характеризують такi ознаки: 

1) пiдприемства - виробники лiкарських за
собiв, а також Ух фiлП, представництва та iншi 
вiдокремленi пiдроздiли надiляються госпо
дарською компетенцiею не тiльки з моменту 
реестрацН юридичноi: особи; для вiдокремле
них структурних пiдроздiлiв, що е платниками 
податкiв, необхiдною умовою е внесения до 
€диного державного реестру та надiлення са
мостiйним балансом, а також отримання спе
цiального дозволу (лiцензй) на провадження 
зазначеного виду дiяльностi; 

2) оптовi фармацевтичнi склади, бази у
виглядi юридичних осiб, i:x фiлiй та iнших 
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв надi
ляються господарською компетенцiею не тiль
ки з моменту реестрацН юридично1 особи; для

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, що е 
платниками податкiв, необхiдною умовою е 
внесення до €диного державного реестру та 
надiлення самостiйним балансом, а також отри
мання спецiального дозволу (лiцензН) на про
вадження зазначеного виду дiяльностi. Для ок
ремих груп лiкарських засобiв ( спирту етило
вого) необхiдно внесения до державного Реест
ру; фiзичнi особи - пiдприемцi надiляються гос
подарською компетенцi€ю не тiльки з моменту 
отримання повно1 цнвiльно1 дiездатностi фi
зично1 особи, тобто повно.т1iття, а й з моменту 
отримання спецiального дозво.1у (лiцензii) на 
провадження зазначеного виду дiя.1ьностi; 

3) роздрiбнi фармацевти�нi заклада, що
займаються виробництвом ( виготовленням) 

лiкарських засобiв в умовах аптеки, та роздрiб
нi фармацевтичнi заклади без права виробни
цтва (виготовлення) лiкарських засобiв в умо
вах аптеки, у виглядi юридичних осiб з 'ix вiд
окремленими структурними пiдроздiлами 
аптеками, аптечними пунктами та аптечними 
кiосками, надiляються господарською компе
тенцiею не тiльки з моменту реестрацii: юри
дично1 особи; для вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв, що е платниками податкiв, необ
хiдною умовою е внесения до €диного держав
ного реестру та надiлення самостiйним балан
сом, а також отримання спецiального дозволу 
(лiцензil) на провадження зазначеного виду 
дiяльностi. Особливiстю таких аптечних закла
дiв € спецiальний об'ект майнових прав - лi
карськi засоби, якi дозволяеться зберiгати та 
вiдпускати iз вiдокремлених структурних пiд
роздiлiв залежно вiд фармакологiчних власти
востей лiкарських засобiв; фiзичнi особи - пiд
приемцi надiляються господарською компе
тенцiею не тiльки з моменту отримання повно'i 
цивiльно'i дiездатностi фiзично'i особи, тобто 
повнолiття; необхiдною умовою е також отри
мання спецiального дозволу (лiцензй) на про
вадження зазначеного виду дiяльностi; 

4) лiкувально-профiлактичнi заклади як
окрема, специфiчна групу учасникiв договiр
них вiдносин у сферi обiгу лiкарських засобiв 
у виглядi юридичних осiб надiляються госпо
дарською компетенцiею не тiльки з моменту 
реестрацН юридичноf особи; необхiдною ума
вою € також отримання спецiального дозволу 
(лiцензi'i) на медичну практику та у разi не
обхiдностi - на провадження виду дiяльностi, 
пов'язаного з обiгом наркотичних засобiв, пси
хотропних речовин i прекурсорiв, що вiднесенi 
до лiкарських засобiв. 

Бстановлення господарсько1 компетенцil 
учасникiв договiрних вiдносин у сферi обiгу лi
карських засобiв дозволить визначати перелiк 
документiв, необхiдних для прийняття рiшен
ня при укладеннi договорiв на поставку лiкар
ських засобiв. 
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