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Про встановлення граничних  
торговельних надбавок на  
лікарські засоби і вироби  
медичного призначення 
                                                                Зареєстровано в Запорізькому обласному 
                                                                управлінні юстиції 
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Керуючись Законом України “Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності”, згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої 
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”,         
(із змінами та доповненнями): 
 

1. Встановити для суб’єктів господарської діяльності, незалежно від форми 
власності, які здійснюють реалізацію лікарських засобів і виробів медичного 
призначення, зазначених у переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і 
виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному 
регулюванню, населенню через аптечну мережу, граничну торговельну надбавку 
на рівні не вище ніж 25 відсотків оптової ціни виробника (митної вартості) для 
аптечних установ міст обласного значення та на рівні не вище ніж 35 відсотків 
оптової ціни виробника (митної вартості) для аптечних установ сіл, селищ, міст 
районного значення, а на ті, що придбаваються державними та комунальними 
закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти, - на рівні не вище ніж 10 
відсотків оптової ціни виробника (митної вартості).  
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Розмір торговельних надбавок визначається кожним продавцем, виходячи з 

власних витрат обороту та прибутку, але не вище встановлених граничних рівнів 
торговельних надбавок. 
            2. З метою аналізу цінової ситуації на ринку лікарських засобів і виробів 
медичного  призначення  та  відстеження   результативності  цього  регуляторного  
акта  головам райдержадміністрацій організувати роботу з надання інформації до 
головного управління  економіки облдержадміністрації щодо: 

 2.1. фактичного рівня торговельних надбавок при реалізації лікарських  
засобів і виробів медичного призначення суб’єктами господарювання,  які діють 
на підпорядкованій  території, державним і комунальним закладам охорони 
здоров’я  за бюджетні кошти (щопівріччя  до  25 числа місяця, наступного за 
звітним); 
          2.2.  кількості суб’єктів господарювання, які  здійснюють реалізацію   
лікарських  засобів і виробів медичного призначення державним і комунальним 
закладам охорони здоров’я  за бюджетні кошти (щорічно, після набуття чинності 
цього розпорядження); 

2.3. розміру надходжень  до місцевого  бюджету і державних цільових 
фондів від господарської діяльності зазначених суб’єктів господарювання, 
пов’язаної з реалізацією лікарських  засобів і виробів медичного призначення 
державним і комунальним закладам охорони здоров’я  за бюджетні кошти  
(щорічно, після набуття чинності цього розпорядження); 

2.4. розміру  коштів і  час, що витрачаються суб’єктами господарювання, 
пов’язаних із виконанням  вимог цього регуляторного акта (щорічно, після 
набуття чинності цього розпорядження); 

2.5. рівня поінформованості суб’єктів господарювання  з основними 
положеннями  цього регуляторного акта (щорічно, після набуття чинності цього 
розпорядження). 

 
3.  Рекомендувати головам міст обласного значення виконання п. 2 цього  

розпорядження. 
 

4. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 21.01.2002 № 24 “Про граничний рівень торговельних 
надбавок на лікарські засоби і вироби медичного призначення”, що зареєстровано 
в Запорізькому обласному управлінні юстиції 30.01.2002 за № 7/724. 

 
5. Розпорядження  набуває  чинності з  моменту  офіційного  оприлюднення. 

 
 
 
Голова обласної  



державної адміністрації                                                                       Ю.А. Артеменко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


