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Чинне законодавство у сфері 

обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин  

і прекурсорів 



Закони України: 
• «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і 

прекурсори» 

•  «Про заходи протидії незаконному обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів та  зловживанню ними» 

•  «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» 

•  «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» 

•  «Про лікарські засоби»  



 18.12.2019  
набрав чинності  

Закон України  від 02.10.2019 № 139-IX 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення порядку 

ліцензування господарської діяльності»  
(далі – Закон № 139) 

 



Зокрема, документ вносить зміни  
до законів України: 

• «Про ліцензування видів господарської 
діяльності»; 

• «Про наркотичні засоби, психотропні 
речовини і прекурсори» 
 
Протягом шести місяців нормативно-правові акти  

КМУ будуть приведені у відповідність до вимог  
Закону № 139.  

Зокрема, будуть внесені зміни до постанови КМУ 
від 06.04.2016 № 282  



Законом № 139 запроваджено: 
1) зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково 

 за заявою ліцензіата, у випадку певних обставин (форс-
мажорних), що перешкоджають здійсненню певного 
виду діяльності 
Наприклад: 

Заява про зупинення дії ліцензії 
на вид діяльності зберігання, використання наркотичних 
засобів в ЦПМСД №1 за місцем провадження діяльності: 

м. Киів, вул Приміна,1, у зв’язку з капітальним 
ремонтом…. 

 
Заява про зупинення дії ліцензії 

на вид діяльності перевезення прекурсорів, у зв’язку з 
припиненням дії контракту на аренду автомобілей…. 

 
 



 

2) зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково   
за рішенням органу ліцензування, у випадках: 

- несплата або несвоєчасна сплата за видачу ліцензії ; 

- невиконання розпорядження про усунення порушень 
ліцензійних умов та повторне порушення, оформлене 
відповідним актом 

 

3) порядок відновлення дії ліцензії, зупиненої за 
рішенням органу ліцензування: 

- надання органу ліцензування підтвердних документів 
про усунення причин, що призвели до зупинення дії 
ліцензії 



 Доповнення ст. 164 КупАП присвячено 
порушенням ліцензіатом установленого законом 
строку повідомлення органу ліцензування про зміну 
відомостей, зазначених у заяві та документах, що 
додавалися до заяви про отримання ліцензії, що 
тягнуть за собою накладення штрафу від 250 до 500 
НМДГ (від 4250 до 8500 грн). 

Крім того, за невиконання ліцензіатом розпорядження 
про усунення порушень ліцензійних умов штраф 
становитиме від 500 до 1500 НМДГ (від 8500 до 25500 
грн). 

Притягувати до відповідальності за порушення з 
питань ліцензування за ст. 164 КупАП, будуть суди на 
підставі протоколів уповноважених осіб органів 
ліцензування. 

 

 

 



 

! ІНФОРМАЦІЯ: 
  

якщо ліцензіат припиняється в результаті злиття, 
приєднання чи перетворення і його правонаступник 
має намір провадити вид господарської діяльності, 
на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, такий 
правонаступник має право провадити у строк, що не 
перевищує шість* місяців, такий вид господарської 
діяльності на підставі раніше виданої ліцензії 
*(зміни внесені законом №155-IX від 03.10.2019) 

 
Після закінчення цього строку правонаступник 
зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше 
видана ліцензія підлягає анулюванню. 

 

 

 



Зміни до ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні 
речовини і прекурсори» 

щодо переліку документів, які потрібно додавати до 
заяви про отримання ліцензії: 

 БУЛО СТАЛО 

Довідка МВС про відсутність у 
працівників, які …. отримають 
доступ наркотичних засобів… не 
знятої…судимості… 

Відомості про відсутність у 
працівників, які …. отримають 
доступ наркотичних засобів… не 
знятої…судимості… 

Дозвіл Нацполіції на 
використання об’єктів і 
приміщень, призначених для 
здійснення діяльності з обігу …. 
та їх відповідність встановленим 
вимогам ….. 
 

Відомості про наявність 
дозволу Нацполіції на 
використання об’єктів і 
приміщень, призначених для 
здійснення діяльності з обігу …. 
та їх відповідність 
встановленим вимогам …. 



Постанови Кабінету Міністрів України:  
• від 06.04.2016 № 282 «Деякі питання ліцензування господарської 

діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, 
виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, 
реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з 
території України, використання, знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного 
переліку» 

• від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку 
придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та 
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у 
закладах охорони здоров’я»  

• від 3 червня 2009 року № 589 «Про затвердження Порядку 
провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» 

• від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»  



від 06.11.1997 № 1238 «Про обов’язковий 
профілактичний наркологічний огляд і порядок 
його проведення» 
 
від 21.11.2007 № 1339 «Про реалізацію частини 
шостої статті 7 Закону України «Про обіг в 
Україні наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів і прекурсорів» 
 
від 17.04.2008 № 366 «Порядок перевезення 
наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів на території України та оформлення 
необхідних документів»   
 



 
від 10.10.2007 № 1203 «Про затвердження 
гранично допустимої кількості наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що 
містяться в препаратах» 



Накази МОЗ України:  
• від 07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, 

перевезення, зберігання, відпуску, використання та 
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» 

• від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил 
виписування рецептів на лікарські засоби і вироби 
медичного призначення, Порядку відпуску лікарських 
засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх 
структурних підрозділів, Інструкції про порядок 
зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків» 

• від 27.03.2012 № 200 «Про затвердження Порядку 
проведення замісної підтримувальної терапії хворих з 
опіоїдною залежністю» 



 
«Про затвердження уніфікованої форми акта, що 

складається за результатами проведення планових 
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю) 

щодо додержання суб’єктом господарювання вимог 
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

культивування рослин, включених до таблиці І переліку 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, 

виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, 
придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію 

України, вивезення з території України, використання, 
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, включених до зазначеного переліку,  

та форми розпорядчого документа» 

Наказ МОЗ України від 22.01.2018 № 109  
 



Уніфікована форма Акта 
містить вичерпний перелік питань  

для проведення заходу державного 
нагляду (контролю) щодо додержання 
суб’єктом господарювання ліцензійних 

умов провадження господарської 
діяльності з обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів  
 

(в залежності від видів господарської діяльності)  
 
 
  



Видача ліцензії 



 

 

 

 
1) суб’єктом господарювання прийнято рішення здійснювати види 

діяльності, що підлягають ліцензуванню; 

 

2) закінчується строк дії попередньої ліцензії; 

 

3) якщо ліцензіат припиняється в результаті злиття, приєднання чи 

перетворення і його правонаступник має намір провадити вид 

господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав 

ліцензію, такий правонаступник має право провадити у строк, що не 

перевищує шість місяців, такий вид господарської діяльності на 

підставі раніше виданої ліцензії. Після закінчення цього строку 

правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше 

видана ліцензія підлягає анулюванню. 

 

 

 

 

Ліцензію на обіг наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів отримують в разі: 
 



https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 
 

Безкоштовний пошук відомостей у 
Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань  

здійснюється відповідно до статті 11 
Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань» 
 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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Ліцензійні умови  
встановлюють вичерпний перелік вимог, 

обов’язкових для виконання під час 
провадження господарської діяльності з  
обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, а також 
вичерпний перелік документів, які 
додаються до заяви про отримання 

ліцензії на провадження господарської 
діяльності з обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів  



Дія Ліцензійних умов поширюється на: 
юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-
правової форми, форми власності та 
підпорядкування; 
фізичних осіб - підприємців, які мають ліцензію на 
провадження медичної або ветеринарної 
практики, що провадять діяльність з обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів. 
 

Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги 
Ліцензійних умов,  

а здобувач ліцензії – їм відповідати 
 
 



 
 
 

Додаток 1  
до Ліцензійних умов 

_Державна служба України з лікарських засобів 
 та контролю за наркотиками 

(найменування органу ліцензування) 
 

 ЗАЯВА  
про отримання ліцензії 

 Здобувач ліцензії: Комунальне некомерційне підприємство «Володимирецька центральна 
районна лікарня»_Володимирецької районної ради Рівненської області______________ 

_______34300, Рівненська область, смт. Володимирець, вул. Грушевського, 39_______________ 
                                                                                                     (найменування, місцезнаходження юридичної особи, 

_____________________Головний лікар –  Караїмчук Іван Васильович________________ 
прізвище, ініціали керівника юридичної особи (уповноваженої особи) 

______________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця) 

_______________________________________________________________________________, 
(серія, номер паспорта, дата видачі, орган, що видав, місце проживання) 

Номер телефону 03634 2-59-90, факс 03634 2-47-93 

Організаційно-правова форма комунальне заклад 

Ідентифікаційний код юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це 
відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку у паспорті):  01999804 

Поточний рахунок N 35415001830704 в УДКСУ в Володимирецькому районі, МФО 833017_______  

 



Просить видати ліцензію на провадження такого(их) виду(ів) господарської діяльності:  
придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 
таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці 
ІІІ), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV)  
Місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську 
діяльність на підставі отриманої ліцензії: відсутні 
Місця  провадження господарської діяльності: 34300, Рівненська область, смт. Володимирець, 
вул. Грушевського, 39; Рівненська область, смт. Володимирець, вул. Повстанців, 52; Рівненська 
область, смт. Рафалівка, вул.  Петропавлівська, 33 
Бажаний спосіб одержання документів     в електронному вигляді 
 (нарочно, поштовим відправленням з описом вкладення або в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів 

зв’язку) 

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з культивування рослин, 
включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, 
перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з 
території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, включених до зазначеного переліку, ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати. 
Підпис здобувача ліцензії _________________________________________________________ 
                         (назва посади, прізвище, ініціали керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої особи) 

“___” _____________ 20__ року 
М.П. 
__________ 

Примітка. Печатка ставиться у разі її наявності у здобувача ліцензії. 



До заяви про отримання ліцензії додаються такі документи: 
1) копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що 
підтверджує профпридатність керівника юридичної особи або 
керівника відповідного підрозділу ; 
 
2) довідки (сертифікати) про проходження наркологічного огляду; 
 
3) Відомості про відсутність судимості за наркозлочини, або копії 
довідок МВС  або довідки МВС; 
 
4) Відомості про наявність дозволу Національної поліції на 
використання об’єктів і приміщень….., та їх відповідність 
встановленим вимогам, або копію дозволу  або дозвіл; 
 
5) відомості про стан МТБ суб’єкта господарювання, наявність 
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня; 
 
6) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії 
 



 
 
 

Додаток 3  
до Ліцензійних умов 

_Державна служба України з лікарських засобів 
 та контролю за наркотиками 

(найменування органу ліцензування) 
 

 
ВІДОМОСТІ  

про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із 
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня 

“____” ____________ 2019року 

1. Загальні відомості про суб’єкта господарювання: 

 Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи - підприємця 

Комунальне некомерційне підприємство 
«Володимирецька центральна районна лікарня» 
Володимирецької районної ради Рівненської області   

Ідентифікаційний код юридичної особи/ реєстраційний номер 
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, 
повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають 
відмітку у паспорті) 

 01999804 
  

Місцезнаходження/місце проживання фізичної особи - підприємця 34300,  вул. Грушевського, 39  смт. Володимирець 
Рівненської області 

2. Вид(и) господарської діяльності, на право провадження якого(их) здобувач ліцензії має 
намір отримати ліцензію: придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання 
наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку  1 таблиці III), психотропних речовин 
(списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 
таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин  і прекурсорів, 
затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 №770. 



Найменування 
юридичної особи, її 

відокремлених 
структурних 

підрозділів, філій 
(прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 

особи — 
підприємця) 

Адреса місць 
провадження 

діяльності 

Номер, дата, назва 
документа, що 

підтверджує право 
власності, оренди 
чи іншого права 

користування 
об’єктами і 

приміщеннями 

Назва об’єктів та 
приміщень, де 

провадитиметься 
господарська 
діяльність, їх 
відповідність 
зазначеним 
Ліцензійним 

умовам 

Вид(и) господарської діяльності, 
який (які)  

буде(уть) провадитися 
на зазначених об’єктах і в 

приміщеннях 

КНП 
«Володимирецька 
центральна 
районна лікарня» 
Володимирецької 
районної ради 
Рівненської області   

  

  

  

34300,  вул. 
Грушевського, 39  
смт. 
Володимирець 
Рівненської 
області 

  

  

  

Свідоцтво про 

право власності на 

нерухоме майно 

ЯЯЯ № 111 від 

11.10.2011 р. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Право власності 

або оренди на авто 

№33 

Кімната у 

аптечному  

складі відповідає  

 

  

Зазначте всі 

відділення, де 

буде 

здійснюватися 

  

 

Лабораторія (в 

разі наявності) 

  

Назва, марка, 

держномер авто 

Придбання, зберігання, 

знищення наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів 

  

Зберігання,використання 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів  

  

 

Використання прекурсорів списку 

2 таблиці IV 

 

Перевезення наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів 



 
 
 
 

Додаток 3 до Ліцензійних умов 
(продовження) 

 

 
№ 

з/п 

Прізвище,  ім'я,  по-

батькові 
Посада в штатному розп. Освіта, спеціальність 

1.   

Томенко Богдан Васильович Головний лікар 

Чернівецький державний медичний інститут, 

1979 рік, психіатрія, категорія вища по 

27.02.2019 року  

2  

Шевчук Ольга Анатолівна 
сестра медична 

стаціонару 

Шепетівське медичне училище, 1995 рік, 

сестринська справа, категорія вища по 

14.03.2021 року 

3  Трохимчук Іван Іванович водій Середня спеціальна 

4. Особи, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до наказу від 29 січня 2017 року № 32:  

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до 
таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів 
України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), 
ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, ознайомлений і зобов’язуюсь їх 
виконувати. 
Уся надана у цих відомостях інформація є достовірною та повною. 
Підпис здобувача ліцензії   Головний лікар      
(назва посади, прізвище, ініціали керівника юридичної особи, фізичної особи — підприємця або уповноваженої особи) 

МП 
Дата складення цх відомостей       __________2019 року 
 
Примітка. Печатка ставиться у разі її наявності у здобувача ліцензії. 



Вимоги до документів для отримання ліцензії 

1. Форми документів «Заява», «Відомості», «Опис» 
затверджені постановою КМУ - не змінювати (не 
видаляти, не додавати тощо).  

2. Адреса місця знаходження та найменування юрособи 
зазначається відповідно до Єдиного держреєстру (індекс, 
область,  район, місто/селище, вулиця, дім/корпус ). Назва 
закладу вказується повністю, а не скорочено. 

3. Якщо місця провадження діяльності за іншими 
адресами – у Заяві і Відомостях зазначати всі назви 
(відділення, кабінети тощо)  та адреси. 

4. Назви місць зберігання (відділення, кабінети тощо) і їх 
адреси, на які отримано дозвіл Нацполіції, повинні 
співпадати із  зазначеними у Заяві і Відомостях. 



5. Обов’язково отримується довідка про несудимість і 
сертифікат наркоогляду на керівника закладу (головного 
лікаря, директора). 

6. Якщо вид діяльності «перевезення» - довідка про 
несудимість і сертифікат наркоогляду на водія, в розділі 3 
Відомостей надати дані про право власності, назва авто та 
держномер. 

7. Заява і Відомості повинні бути підписані, стояти дата 
заповнення та печать закладу. 

8. Відомості – пронумеровані, прошиті, скріплені підписом 
і печаткою закладу. 

9. Документи подаються нарочно або поштою (з описом 
вкладеного та повідомленням про доставку) 



Ліцензія на здійснення діяльності з обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів видається на п’ять років.  
 
 
 

Ліцензія видається на декілька видів 
діяльності з обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів  
або на окремий її вид 



Підтвердженням отримання ліцензії є прийняття 
органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, 

про що робиться запис у ліцензійному реєстрі 

 на сайті Держлікслужби в розділах: 

• Підконтрольні речовини   - Ліцензування  - 

Протоколи засідань ліцензійної комісії     або 

 

• Головна   Держлікслужба  - Підконтрольні 
речовини - Ліцензійний реєстр на право 
здійснення господарської діяльності з обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів 

http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/878188
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ЯК СПЛАТИТИ ЗА ЛІЦЕНЗІЮ? 



На офіційному веб-сайті Держлікслужби 
за посиланням  

http://www.diklz.gov.ua 
в розділі «Підконтрольні речовини» – 

«Ліцензування» - «Як сплатити за ліцензію»: 
сплата за отримання ліцензії вноситься до 
Державного бюджету України згідно ст. 14 
п.1, п.5 «Закону України про ліцензування 

видів господарської діяльності»,  
код бюджетної класифікації 22011800, 

 відомча ознака 19 
 

http://www.diklz.gov.ua/
http://www.diklz.gov.ua/


 
Плата за видачу ліцензії вноситься 

ліцензіатом  
у строк не пізніше десяти робочих днів  

з дня оприлюднення на порталі електронних 
сервісів рішення про видачу ліцензії. 

 
 !!!!  

Законом № 139,  у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії  
виключено підстави для анулювання ліцензії, проте -   

передбачено зупинення дії ліцензії 

 



 
 
 

Не чекайте отримання  
ліцензії  

на медичну практику! 
 

Робіть це одночасно! 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Не потрібно отримувати ліцензію  
на обіг наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, 
якщо лікарі закладу будуть призначати  
та виписувати наркотичні (психотропні) 
лікарські засоби лише на спеціальних 

рецептурних бланках ф-3  
 
 



 
 

Обіг наркотичних засобів, 
психотропних речовин  

і прекурсорів  
у закладах охорони 

здоров’я  



 

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ПОРУШЕННЯ  

ВИМОГ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ 

з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів 

 

за результатами перевірок Держлікслужби  

у 2019 році 
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порушення вимог до: 



З АКТІВ перевірки: 

№ з/п 

Найменування нормативно-
правового акта або 

нормативного документа, 
вимоги якого порушено, із 

зазначенням статті (частини, 
пункту, абзацу тощо) 

Детальний опис виявленого порушення 

1 Пункт 22 Ліцензійних 
умов, затверджених 
постановою КМУ від 
06.04.2016  
№ 282 

Журнал обліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин в місці 
зберігання основного (місячного) 
запасу закладу (приміщенні 
внутрішньо лікарняної аптеки) не 
відповідає формі додатку 5 до 
постанови КМУ  № 589.  



Пункт 68 Ліцензійних 
умов, затверджених 
постановою КМУ  
від 06.04.2016  
№ 282;  
пункт 7 Порядку, 
затвердженого ПКМУ 
від 13.05.2013 № 333 

Сторінки журналів, в яких  
обліковуються препарати 
наркотичних засобів, психотропних 
речовин  і прекурсорів,  не 
пронумеровані, не прошнуровані,  
не засвідчені підписом керівника 
закладу охорони здоров’я.  
 
Наявні чисельні виправлення  
та технічні помилки.  
Виправлення не завірені  
підписом керівника. 



 
 
 

Журнали обліку наркотичних засобів  
та психотропних речовин у відділеннях і  

постах ведуться з порушенням вимог  
Інструкцій щодо їх заповнення, 
затверджених наказом МОЗ від 

07.08.2015 № 494, зокрема: 



Мають місце розбіжності між списанням 
кількості наркотичних засобів в журналах 
обліку 129-7/0  та кількості, яка призначалась 
лікарем в Листку призначень. 
 

Не співпадають дані журналу обліку  129-6/0 
щодо кількості і дати видачі наркотичних 
засобів з кабінету старшої м/с  
з даними про їх отримання на пост в журналі 
обліку  № 129-7/0 



 
 

Старші м/с  - відповідальні за облік наркотичних 
засобів, психотропних речовин не своєчасно 
заповнюють журнали за формою 129-6/0 (не 
відразу після виконання певних операцій – 
отримання, видача на пост тощо).   

 

Не зазначаються прізвище, ініціали та відсутні 
підписи осіб, які виконали призначеннія лікаря. 
 
Не вказуються дата, ПІБ та відсутні підписи 
чергової медичної сестри, яка здала/прийняла на 
посту відділення наркотичні засоби, психотропні 
речовини, на день заповнення форми 
 



 

 

 

Облік наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів  

 

1) в місцях основного запасу ЛПЗ; 
2)  на аптечних базах (складах), базах СМП; 
3) прекурсорів списку 2 таблиці IV переліку  

 

здійснюється 
 

 в журналах (книгах) обліку за формою 
додатку 5 до постанови КМУ  № 589 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Облік наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів  
 

1) у відділеннях, кабінетах, на постах ЛПЗ 
2) в фармацевтичних (аптечних) закладах (крім 
аптечних баз (складів))  

 
здійснюється за 

 формами первинної облікової документації, 
затвердженими наказом МОЗ № 494 –  

журналами обліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів 

 
 
 
 
 

 



 

 

ВИМОГИ до ведення журналів обліку:  

1) ведення за встановленими формами; 
2)здійснювати реєстрацію всіх операцій з 
підконтрольними речовинами; 
3)заповнювати відразу після виконання певних дій 
(видача – отримання, використання, передача зміни тощо); 
4)пронумеровані, прошнуровані, скріплені 
підписом керівника; 
5)ведення журналів покладається на 
відповідальних осіб, призначених наказом 
керівника; 
6)внесення виправлень та недостовірних 
відомостей до журналів забороняється    

 
 
 

 



 
 

про кількість наркотичних 
засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, що 
використовуються, а також 

про кількість запасів 
наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів станом на 31 

грудня  



 
 

до 31 березня року, 
 що настає за звітним, 

  

 



Додаток 9  
до постанови КМУ 

від 03.06. 2009 N 589  
ЗВІТ 

про реалізацію та використання наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських 

засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, 
включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, 

включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує 
гранично допустиму за ____ _______ 20_ р 

Міжнародна 
непатентована назва 
наркотич-ного засобу 

або психотропної 
речовини 

Лікарська 
форма та 

форма 
випуску 

Використано за 
звітний     період 

Реалізовано за звітний  
період 

Складські 
запаси станом 
на 31   грудня 

20__ р. 



• подання звітів з порушенням строків; 

• недостовірні дані в звітах; 

• подання звітів не встановленої форми;  

• відсутній підпис керівника закладу; 

• скорочена назва установи (організації), закладу; 

• відсутня, або неповністю вказана адреса; 

• в графі «складські запаси станом на 31 грудня» 
відсутні взагалі дані або не враховані залишки в 
цілому по закладу; 

• в звіті не враховуються прекурсори 

Типові порушення: 



недостовірні дані в звітах 

Наприклад:  

відповідальна особа в ЗВІТІ (додаток 9)  

в графі «використано за звітній період» 
подає дані про кількість підконтрольних 

речовин, що були ВИДАНІ з місця зберігання 
основного запасу, а не 

ФАКТИЧНО ВИКОРИСТАНІ 



недостовірні дані в звітах 

Наприклад:  

відповідальна особа в ЗВІТІ в графі 
«складські запаси станом на 31 грудня» 

подає залишки про кількість підконтрольних 
речовин, що зберігаються в місці основного 

запасу, а не враховує залишки 

 в цілому по закладу  

(по всіх підрозділах, де наявні речовини 
станом на 31 грудня) 



 

Не подання обов’язкової звітності 

 до органу контролю є підставою для 
проведення позапланових перевірок 
додержання вимог ліцензійних умов  

 

(підпункт 6 розділ 9 стаття 19  

Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності»)  



З АКТІВ перевірки: 

№ з/п 

Найменування нормативно-
правового акта або 

нормативного документа, 
вимоги якого порушено, із 

зазначенням статті (частини, 
пункту, абзацу тощо) 

Детальний опис виявленого порушення 

1 Пункт 25 Ліцензійних 
умов, затверджених 
постановою КМУ від 
06.04.2016  
№ 282 

В посадових інструкціях для 
працівників, діяльність яких 
пов’язана з обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, не викладені основні 
функції, завдання та обов’язки, 
права, відповідальність 



 керівником юридичної особи  

(уповноваженою особою) або фізичною 
особою - підприємцем затверджуються 

посадові інструкції для працівників, 
діяльність яких пов’язана з обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, в яких викладені основні 
функції, завдання та обов’язки, права, 

відповідальність,  

кваліфікаційні вимоги та вимоги до освіти 



Працівники, які мають доступ безпосередньо до 
наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, повинні мати довідки відповідного 
державного або комунального закладу охорони 
здоров’я про проходження наркоогляду та довідки 
МВС про відсутність не знятої чи не погашеної в 
установленому порядку судимості.  
 

Вимоги постанов Кабінету Міністрів України: 

 від 21.11.2007 № 1339 «Про реалізацію частини шостої 
статті 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» 

від 06.11.1997 № 1238 «Про обов'язковий 
профілактичний наркологічний огляд і порядок його 
проведення» 
  



З АКТА перевірки: 
Абзац 3 пункту 26 
Порядку, 
затвердженого ПКМУ 
№ 333; 
Пункт 71 Ліцензійних 
умов, затверджених 
постановою КМУ  
від 06.04.2016  
№ 282 
 
Абзац 5 пункту 26 
Порядку, 
затвердженого ПКМУ 
№ 333 

Призначення наркотичних засобів, 
психотропних речовин хворим, які 
отримують лікування в амбулаторних 
умовах, здійснюється в листку призначень, 
без обов’язкового запису у медичній карті 
амбулаторного хворого. 
 
 
 
 
Призначення наркотичних засобів, 
психотропних речовин хворим на строк 
понад десять днів здійснюється лікуючим 
лікарем без обов’язкового обґрунтування 
необхідності застосування таких препаратів, 
про що відсутній запис у медичній карті 
хворого 



Призначення наркотичних  (психотропних)  

засобів для лікування в амбулаторних умовах 

Лікар, який призначає : 

1) Виписує препарати на спеціальному 
рецептурному бланку форми №3 (ф-№3); 

2) Призначення здійснює в листку призначень;  

3) Призначення обов’язково обґрунтовує в 
амбулаторній карті хворого; 

4) Інформує про правила поводження з такими 
препаратами та видає Інформаційний лист за 
формою, визначеною МОЗ, про що робить запис 
у медичній карті хворого 



Призначення наркотичних  (психотропних) засобів 
для лікування в амбулаторних умовах –  
в умовах створеного стаціонару вдома: 

1) Хворий подає заяву на ім’я керівника ЛПЗ. 
Керівник робить відмітку про погодження, після 
чого заява додається до медичної карти 
амбулаторного хворого. 

Лікар, який призначає : 
2) Призначення здійснює в листку призначень;  
3) Призначення обов’язково обґрунтовує в 
амбулаторній карті хворого; 
4) Інформує про правила поводження з такими 
препаратами та видає Інформаційний 
лист за формою, визначеною МОЗ, про що 
робиться запис у медичній карті хворого 



З АКТА перевірки: 

Порушено 
вимоги 
пункту 9 
Інструкції 
щодо 
заповнення 
форми 
первинної 
облікової 
документації  
№ 129-11/о  

 

У графі 6 Листка 
призначень вказуються 
прізвище, ім’я, по батькові 
та ставиться підпис особи, 
яка фактично не 
виконувала призначення 
лікаря (лист призначення 

знаходиться в кабінеті лікаря і 
відмітку про виконання 
призначень робить медична 
сестра) 



Відповідні записи про виконання призначень лікаря 
в Листку призначень можуть робити: 

 
1) особи, визначені наказом керівника і 
відповідальні за доставку препаратів та 

виконання призначень лікуючого лікаря 
(медична сестра, фельдшер) 

 
2) хворий особисто чи особа, яка здійснює за 

ним догляд, самостійно виконує призначення 
про що робить відповідні записи про 
використання отриманих препаратів  



З АКТА перевірки: 

Пункт 13 

Ліцензійних 

умов, 

затверджених 

постановою 

КМУ від 

06.04.2016  

№ 282 

Ліцензіат не повідомив орган 

ліцензування про  зміни даних, 

зазначених у документах, що додавалися 

до заяви про отримання ліцензії, та не 

подав протягом одного місяця з дня 

настання таких змін до органу 

ліцензування відповідне повідомлення в 

письмовій форм (про нові місця 

провадження діяльності зі зберігання та 

використання; про нових співробітників 

допущених до роботи, пов’язаної з обігом 

підконтрольних речовин) 



 
 

Повідомлення надсилається в разі: 

- зміни найменування або перейменування 
адреси (міста, вулиці тощо);  
- призначення нового керівника;  
- допуску до роботи з підконтрольними 
речовинами нових осіб;  
- створення нового місця провадження 
діяльності;  
- тимчасового призупинення діяльності 
пов‘язаної з ліцензією (форс-мажорні 
обставини);  
- звуження видів діяльності на які була 
отримана ліцензія 



 
 

Повідомлення надсилають у вигляді листа-
повідомлення про зміни у вільній формі і 

додаються копії документів, що їх підтверджують  
Наприклад: -  рішення про призначення нового керівника 
або  наказу про допуск до роботи з підконтрольними 
речовинами нових співробітників; 
- копії сертифікатів наркоогляду та довідок МВС про 
несудимість на нових співробітників; 
- копію дозволу Нацполіції  на використання нового місця 
зберігання;  
- рішення про перейменування міста, вулиці тощо. 

 
 
З вказівкою: «Просимо долучити до ліцензійної справи». 
 



 

 
повідомлення надсилаються 

у строк не пізніше ніж один місяць  
з дня настання таких змін 

 
                   !!! 
штраф від 250 до 500  
неоподатковуваних  
мінімумів доходів  
громадян 
 

 



З АКТА перевірки: 
Пункти 19 – 20, 

73 Ліцензійних 

умов, 

затверджених 

постановою 

КМУ від 

06.04.2016  

№ 282 

Наказом керівника юридичної особи 

не визначені  

матеріально відповідальні особи, які за 

посадовими обов’язками отримають 

доступ до обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів; 

 

особи, які фактично мають доступ у 

приміщення, в яких зберігаються 

підконтрольні речовини та до роботи з 

такими засобами і речовинами (постові 

медичні сестри відділень, медичні 

сестри – анестезисти, лаборанти тощо). 

 



 Відповідно до вимог Ліцензійних умов,  
наказом керівника закладу: 

призначаються: 

- особи відповідальні за обіг  наркотичних (психотропних) 
лікарських засобів (в тому числі за доставку таких 
препаратів  хворому, якому медична допомога 
надається в умовах створеного стаціонару вдома) 
та/або прекурсорів;  

- відповідальні за подання обов’язкової звітності; 
- особа, яка відповідає за зберігання, облік та видачу      

рецептурних бланків форми № 3; 
затверджуються:  

- список осіб, допущених до роботи з підконтрольними 
речовинами; 

- посадові обов’язки; 

 

 

 

  



 

 
 
склад комісії(й) по прийманню, знищенню та проведенню 
щоквартальних інвентаризацій наркотичних 
(психотропних) лікарських засобів, рецептурних бланків 
форми № 3 та/або прекурсорів ; 
 
порядок доступу та перебування в приміщеннях, в яких 
зберігаються підконтрольні речовини; 
 
порядок передачі ключів від сейфів і приміщень, та 
пристроїв для пломбування; 
 
терміни та обсяги зберігання наркотичних (психотропних)  
засобів в цілому по закладу та в розрізі кожного 
відділення – для ЗОЗ; 
 

 



 
Визначаються всі місця зберігання та 
використання підконтрольних речовин. 
 

Всі особи, допущені до роботи з наркотичними 
засобами, психотропними речовинами і 
прекурсорами, ознайомлюються з таким наказом 
під особистий підпис. 
 
Посадові інструкції всіх допущених осіб 
складаються відповідно до вимог Ліцензійних 
умов. 
 

 
 



З АКТА перевірки: 

 Пункт 24 

Ліцензійних умов, 

затверджених 

постановою КМУ 

від 06.04.2016  

№ 282 

 

 

Не здійснюється 
щоквартальна інвентаризація 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 
прекурсорів у визначеному 
законодавством порядку та 
не складається баланс 
товарно-матеріальних 
цінностей 



Вимоги щодо проведення  інвентаризації 
наркотичних засобів, психотропних речовин  

і прекурсорів: 
призначення комісії по проведенню інвентаризації; 

 
проведення інвентаризацій ЩОКВАРТАЛЬНО  

по всіх місцях зберігання; 
 

складання балансів ТМЦ (форма за додатком 6 до 

постанови КМУ № 589); 
 

прекурсори також підлягають інвентаризації; 
 

документи зберігаються у суб’єкта господарювання 



 
 

Порушення вимог  
до об’єктів та 

 приміщень, які використовуються  
для зберігання наркотичних 

(психотропних) лікарських засобів  
і прекурсорів 

 



З АКТА ПЕРЕВІРКИ 

 

 

 

  

Найменування нормативно-
правового акта або нормативного 
документа, вимоги якого порушено, 

із зазначенням статті (частини, 
пункту, абзацу тощо) 

Детальний опис виявленого порушення 

Пункт 83 

Ліцензійних умов, 

затверджених 

постановою КМУ  

від 06.04.2016  

№ 282 

В кабінеті видачі наркотичних 

засобів сейф, в якому протягом 

робочого часу зберігаються 

наркотичні засоби, не 

прикріплений до підлоги або 

стіни. В кінці робочого сейф з 

наркотичними препаратами 

переносять в кімнату зберігання 

основного запасу. 



З АКТА ПЕРЕВІРКИ 

 

 

 

  

Найменування нормативно-
правового акта або нормативного 
документа, вимоги якого порушено, 

із зазначенням статті (частини, 
пункту, абзацу тощо) 

Детальний опис виявленого порушення 

Пункт 82, 85 

Ліцензійних умов, 

затверджених 

постановою КМУ  

від 06.04.2016 № 282 

Приміщення складу прекурсорів 

не відповідає Технологічним 

вимогам (відсутні засоби 

сигналізації; відсутні решітки на 

вікнах).  

 

Відсутній договір з суб’єктом 

охоронної діяльності.  



 
 
 

Приміщення, які використовуються для 
провадження господарської діяльності зі 

зберігання наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, повинні бути обладнані 

відповідно до  

Технологічних вимог Ліцензійних умов  
та Вимог до об’єктів і приміщень,  

призначених для здійснення діяльності з обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, 

прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного 
обігу таких засобів і речовин, затверджених 
наказом МВС України від 29.01.2018 № 52 
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ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ : 
 
п.84: на постах лікувально-профілактичних 
закладів (за умови цілодобової присутності 
медичного працівника): 
 
 зберігання наркотичних засобів і  психотропних 
речовин здійснюється у сейфах, прикріплених до 
підлоги або стіни. 
 
 
Не вимагаються грати на вікнах, металеві двері та 
засоби охоронної сигналізації 



 
 
 

 
У разі спільного використання приміщень: 

 
 зберігання наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів 
повинно здійснюватися в окремих сейфах; 

 
спільне використання приміщень 
підтверджується відповідними 

договорами 
 
 



З АКТА перевірки: 

Пункти 37, 38 
Порядку, 
затвердженого 
ПКМУ № 333 

 

Ліцензіат протягом 2018 
року не знищував 
невикористані залишки 
препаратів наркотичних 
засобів, психотропних 
речовин, повернутих із 
створених стаціонарів 
вдома, та здійснював їх 
подальше використання 



 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 4  до Постанови № 333 
ЗАЯВА  

про повернення невикористаних 
залишків наркотичних засобів, 
психотропних речовин та/або 

прекурсорів 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/text/15/f399149n92.doc


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лікувально-профілактичний заклад приймає від члена сім’ї, 
опікуна або піклувальника за письмовою заявою лише ті 

препарати, які були видані цим ЛПЗ. 
 

У разі виникнення невикористаних залишків наркотичного 
засобу або психотропної речовини, що були отримані у 
ЛПЗ – члену сім’ї, опікуну, або піклувальнику необхідно 

повернути їх в цей заклад.  
 

Подальше використання, реалізація (відпуск) 
невикористаних залишків препаратів 

забороняється. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 



 
Невикористані залишки препаратів, повернутих від родичів 

померлих хворих,  в ЛПЗ знищуються в порядку, встановленому 
Ліцензійними умовами: 

• не потрібно подавати заяву до Держлікслужби для 
визначення методу знищення; 

• знищення здійснюється без залучення представника 
територіального органу Національної поліції;   

• у вигляді рідин (розчини, суспензії, сиропи) - методом 
розведення водою та зливом до комунального 
колектора; 

• трансдермальні пластири – методом високотемпера-
турного спалення; 

• у вигляді твердих продуктів (порошки,  таблетки,  

    капсули тощо) - методами інкапсуляції, інертизації або 
високотемпературного спалення 

 

Склад комісії затверджується наказом керівника закладу  
 



З АКТА перевірки: 
Стаття 30 Закону 
України «Про 
наркотичні 
засоби, 
психотропні 
речовині і 
прекурсори»; 
пункт  27 
постанови КМУ 
№ 589 

Ліцензіат зберігає на складі не 
придатні для подальшого 
використання прекурсори, які 
зазнали впливу фізичних 
факторів: калію перманганат – 
20 фл. 
Ліцензіат не здійснив знищення 
не придатних для подальшого 
використання прекурсорів в 
установленому Кабінетом 
Міністрів України порядку. 



Знищення наркотичних (психотропних) 
лікарських засобів та прекурсорів  

здійснюється, якщо: 

• збіг строк їх придатності; 

• засоби зазнали впливу фізичних або хімічних     
чинників, внаслідок чого настала їх 
непридатність; 

• неможливо встановити їх належність до 
наркотичних засобів; 

• неможливо оцінити якість зберігання 



Знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів може 

здійснюватися ліцензіатами власними 
силами у разі наявності у них ліцензії на 

право провадження діяльності, пов'язаної із 
знищенням таких засобів і речовин, або на 

договірних умовах з суб'єктом 
господарювання, який має зазначену 

ліцензію, з урахуванням вимог  

Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженому 
постановою КМУ від 03.06.2009 № 589  



Корисна інформація:  
 

ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ», 65012, м. Одеса, пров. Катаєва, 4, 
(048) 759-42-84, 714-86-67, www.ueco.com.ua, 
office@ueco.com.ua  
  
ТОВ «УтильВторПром», 65114, м. Одеса, вул. Люстдорфська 
дорога, 140-А, (048) 70-999-07, (093)-300-82-89, 
info@utilvtorprom.com.ua 
  
ТОВ «ТАРКОМ ЕКОСЕРВІС», 04073, м. Київ, вул. Рилєєва, 10-А, 
(044) 351-18-56, www.tarkom.com.ua, office@tarkom.com.ua. 
  
ТОВ "ДСЛ-2010", 04073, м. Київ, вул. ДЕРЕВООБРОБНА, 11, 
БЛОК 2, (044)235-5938, 050-3586051  

mailto:office@tarkom.com.ua
mailto:office@tarkom.com.ua
mailto:office@tarkom.com.ua
mailto:office@tarkom.com.ua
mailto:office@tarkom.com.ua


Знищення у разі визнання таких засобів і речовин 
непридатними для подальшого використання 

Згідно з наказом керівника утворюється 
комісія, яку очолює керівник або його 
заступник.  

До складу комісії включається представник 
територіального органу внутрішніх справ, 
присутність якого під час знищення таких 
засобів і речовин обов'язково 
забезпечується керівником зазначеного 
органу. 



Для визначення методу знищення до Держлікслужби  
подаються документи:  

1) заява за формою згідно з додатком 3 до 
Постанови КМУ № 589; 

2) копія повідомлення про строки 
проведення знищення, надісланого до 
територіального органу Нацполіції; 

3)  копію договора про знищення із 
суб’єктом господарювання, який має 
ліцензію на такий вид діяльності  

 



 

Держлікслужба у десятиденний строк 

розглядає подані суб'єктом 

господарювання документи  

та в письмовій формі повідомляє його  

про прийняте рішення щодо визначення 

методу знищення 



В будь якому з випадків за результатами знищення 
складається акт про знищення в 3-х або в 4-х 

примірниках за формою згідно  
з додатком 4 Порядку № 589 

 
Перший примірник акта залишається у суб'єкта 

господарювання, який здійснив знищення, другий - у 
суб'єкта господарювання - власника таких засобів і 

речовин,  
інші надсилаються відповідно територіальному органові 

Нацполіції та Держлікслужбі 
 
 
 



Порожні ампули, блістери з-під 
використаних препаратів 

наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів  

не потребують додаткового 
кількісного обліку  

та окремої процедури знищення 
 



З АКТА перевірки: 
Пункт 22  

Порядку № 333 

 

 

Зберігання наркотичних 

засобів та психотропних 

речовин в закладі 

здійснюється в обсягах, що 

перевищують місячну 

(тримісячну) потребу 

закладу в них 



 

 

Відповідно до Порядку № 333 
зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин   

 
у лікувально-профілактичних закладах, їх філіях та інших 
структурних підрозділах здійснюється в обсягах, що не 
перевищують місячної потреби закладу в них; 
 
у відділеннях, на постах та в кабінетах лікувально-
профілактичних закладів може здійснюватися в обсягах, 
що не перевищують семиденної потреби в них; 
 
для надання хворим у вечірній і нічний час екстреної 
медичної допомоги в будь-якому відділенні, визначеному 
керівником, може бути створений семиденний резерв 

 

 



З АКТА перевірки: 

Пункт 25 
Порядку, 
затвердженому 
ПКМУ № 333 

Наказом  керівника ЗОЗ не 
затверджено розрахунок 
обсягів зберігання 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин в 
цілому по закладу та окремо 
по відділеннях (на  підставі 
визначених МОЗ норм)  



 

НОРМИ РОЗРАХУНКУ  
обсягів зберігання препаратів 

наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів у цілому в 

лікувально-профілактичному закладі 
охорони здоров’я, а також у розрізі 

його відділень, постів, кабінетів, 
затверджені наказом МОЗ №494 

(формули) 
 

 
 
 



Приклад (уривок з наказу) 

 

16. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсорів 
зберігати: 
 - в аптечному відділенні (назва приміщення) в обсягах, 
що не перевищують місячної потреби закладу в них: 
 

 
№ Назва препарату Кількість 

1 Омнопон 100 

-в  хірургічному відділенні (назва приміщення) в обсягах, 
що не перевищують 7-добової потреби відділення в них: 
 
 

 
 

№ Назва препарату Кількість 

1 Омнопон 15 



З АКТА перевірки: 

 Пункт 12 

Ліцензійних 

умов, 

затверджених 

постановою 

КМУ від 

06.04.2016  

№ 282 

 

 

Ліцензіат, протягом строку дії 
ліцензії, не зберігає документи 
(копії) які подавалися органу 
ліцензування, та документи  
(копії), які підтверджують 
достовірність даних, що 
зазначалися здобувачем ліцензії 
у документах, які подавалися 
органу ліцензування 



На виконання вимог  
Закону України  

«Про ліцензування видів  
господарської діяльності» 

 та Ліцензійних умов: 
 
 

Ліцензіат повинен протягом строку дії ліцензії 
забезпечувати зберігання документів, копії яких 

подавалися органові ліцензування, та документів 
(копії), які підтверджують достовірність даних,  

що зазначалися здобувачем ліцензії у документах,  
які подавалися органу ліцензування. 



З АКТА перевірки: 

Пункт 13 
Порядку, 
затвердженому 
ПКМУ № 333 

Відповідальні особи не звіряють 
щомісяця станом на перше число 
інформацію про фактичну наявність 
препаратів наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів із 
записом про залишки за журналом 
обліку препаратів наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та 
не повідомляють про результати 
керівнику закладу охорони здоров’я. 
Відсутні письмові повідомлення з 
резолюцією керівника закладу охорони 
здоров’я. 



Замість виконання вимог постанови щодо 
відповідальних осіб, в закладах: 

• заступники головного лікаря, завідуючі 
відділень звіряють фактичні залишки 
наркотичних (психотропних) лікарських 
засобів з даними журналу обліку; 

• комісія з доцільності призначень 
перевіряють стан справ щодо зберігання, 
призначення, використання наркотичних 
засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів і знищення порожніх ампул 



 

ПОРУШЕННЯ  
вимог законодавства з обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів  
 

 фармацевтичними  
(аптечними)  

закладами  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



З АКТА перевірки: 
Абзац третій статті 
7 ЗУ «Про 
наркотичні засоби, 
психотропні 
речовини і 
прекурсори» 

Діяльність з обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, зокрема, діяльність з 

використання психотропних 

речовин для виготовлення 

комбінованих лікарських засобів,  

що містять малу кількість таких 

речовин, здійснюється суб’єктами 

господарювання без наявної в них 

ліцензії на здійснення виду 

діяльності «використання» 



З АКТА перевірки: 
 Пункт 16 
Ліцензійних 
умов, 
затверджених 
постановою 
КМУ від 
06.04.2016      
 № 282 

Ліцензіат подав до Держлікслужби звіт за 2018 

рік про реалізацію (відпуск)т наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а 

також про кількість їх запасів станом на 31 

грудня звітного року, що містить недостовірні 

дані.  

Звіт складався на підставі недостовірних 

(помилкових) даних квартальних балансів ТМЦ 

та журналу обліку (чисельні порушення ведення 

журналу - невірно заповнені графи про щоденний 

відпуск по кожному виду, про залишок на 

останнє число місяця з урахуванням відпуску; 

неспівпадіння даних журналу обліку з даними 

рецептів; невиправлені помилки). 



З АКТА перевірки: 
 Пункт 22 
Ліцензійних умов, 
затверджених 
постановою КМУ 
від 06.04.2016      
№ 282 

Ліцензіат не здійснює реєстрацію всіх 

операцій з наркотичними засобами, 

психотропними речовинами і 

прекурсорами в журналах обліку. 

Дані  видаткових накладних щодо кількості 

відпущених ЦРЛ підконтрольних речовин 

не співпадають з даними журналу обліку 

аптеки щодо реалізації. 

При перевірці спеціальних рецептурних 

бланків форми  № 3 (ф-3), виписаних 

лікарем, та відміткою провізора про  

відпуск, кількості не відповідають даним 

журналу обліку щодо реалізації (відпуску). 



З АКТА перевірки: 
 Пункт 22 
Ліцензійних умов, 
затверджених 
постановою КМУ 
від 06.04.2016      
№ 282 

Продовження 

Невідповідності записів в журналі 

обліку щодо реалізації даним 

касових чеків про реалізація 

лікарського засобу перманганат 

калію. 

 

Наявні записи в журналі обліку  щодо 

реалізації (відпуску) не підтверджені 

жодним видатковим документом 

(накладною, рецептом) про відпуск 

15 ампул сибазона. 



З АКТА перевірки: 
 Абзац третій 
пункту 17 Порядку, 
затвердженого 
ПКМУ № 333 

В порушення вимог ліцензіат 

зберігає в торговельному залі 

прекурсори, що зареєстровані як 

лікарські засоби – перманганат 

калію. 

 

 

 

 

 



З АКТА перевірки: 
 Наказ 
МОЗ 
України  
№ 360 

В порушення вимог Інструкції про порядок 

зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, 

затвердженої наказом МОЗ від 19.07.2005 № 360, в 

аптечному закладі на відпущені за рецептами (ф-3) 

наркотичні (психотропні) лікарські засоби 

матеріально-відповідальними особами не 

складаються реєстри рецептів (ф-3). 

 

Після закінчення терміну зберігання рецептів (ф-3), за 

якими були відпущені наркотичні (психотропні) 

лікарські засоби, ліцензіат знищував рецепти шляхом 

спалювання, без складання акта про знищення.  

 



ОБІГ наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах  

Вимоги Порядку № 333 
 

- зберігання підконтрольних речовин здійснюється в 
обсягах, що не перевищують тримісячної потреби 
закладу в них; 
 

- наказом керівника закладу затверджується розрахунок 
обсягів зберігання підконтрольних речовин в цілому по 
закладу; 
 

- препарати наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів забороняється зберігати в торговельному 
залі 
 



Вимоги наказу МОЗ № 494   
 

- облік підконтрольних речовин здійснюється в формі первинної 
облікової документації № 129-8/о «Журнал обліку препаратів 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у 
фармацевтичних (аптечних) закладах» (крім аптечних складів 
(баз), баз спеціального медичного постачання); 
 

- журнал заповнюється щодня особою, призначеною наказом 
керівника фармацевтичного (аптечного) закладу відповідальною 
за облік препаратів; 
 

- внесення виправлень та недостовірних відомостей до журналу 
забороняється;  

 
- строк зберігання форми № 129-8/о - 5 років (не враховуючи 

поточного року). 
 

 



Вимоги наказу МОЗ № 360   
 

- заборонено відпускати з аптечного закладу підконтрольні 
лікарські засоби, які виписані з порушенням Правил виписування 
рецептів; 

 
- кожного кварталу в аптеках на відпущені за рецептами ф-3 (у 

паперовому вигляді) наркотичні (психотропні) лікарські засоби 
матеріально відповідальні особи складають реєстри рецептів; 
 

- калію перманганат відпускається з аптек і аптечних пунктів без 
рецепта, тільки у розфасованому у споживчу упаковку вигляді,     
в кількості 3-5 грам на один відпуск;  
 

- відпуск інших прекурсорів, віднесених до таких відповідно до 
законодавства, забороняється. 

 
 

 



З АКТА перевірки: 
Порядок 
перевезення 
наркотичних засобів, 
психотропних 
речовин і 
прекурсорів на 
території України та 
оформлення 
необхідних 
документів, 
затверджений 
постановою КМУ від 
17.04.2008 № 366  

 

Порушено вимоги до 

оформлення документів на 

перевезення підконтрольних 

речовин (відсутні товарно-

транспортні накладні). 

 



 

 

 

  

Ліцензіат, при здійсненні діяльності з обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, не дотримується виконання, зокрема, 
організаційних та інших спеціальних вимог, 
установлених Ліцензійними умовами. 
  
Відповідальність за неналежне виконання вимог  
порядку провадження діяльності, пов’язаної з 
обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, та контролю за їх  обігом, 
Ліцензійних умов, несе керівник закладу 



За результатами перевірки,  

в разі встановлення факту порушень 
законодавства з обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин  

і прекурсорів,  

Державна служба України з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками 

надає Розпорядження 

про усунення порушень 
 



 
Ліцензіат у термін, встановлений 

Держлікслужбою, письмово інформує про 
виконання розпорядження. 

 
  
 



З АКТА перевірки: 
стаття 16 Закону 
України «Про 
ліцензування видів 
господарської 
діяльності 

Під час позапланової перевірки 
виконання розпорядження про 
усунення порушень ліцензійних 
умов, встановлених під час 
здійснення попереднього заходу, 
встановлено таке: 
ліцензіатом не виконано 
розпорядження Держлікслужби від 
04.04.2019 № 58 в повному обсязі 
та не усунено порушення 
ліцензійних умов. 
Складено АКТ про анулювання 

ліцензії 



!!! 
Законом № 139 внесено зміни до статті 164  

Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, згідно з якими скасовується 

адміністративна відповідальність за порушення 
вимог ліцензійних умов  та встановлюється 

адміністративна відповідальність за 

невиконання розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов: 

- зупинення дії ліцензії повністю або частково; 

- штраф від 500 до 1500 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян 



 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!  
 
 



 
  
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА 

КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ 
 

Управління державного 
регулювання та контролю у сфері 

обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, прекурсорів  

і протидії їх незаконному обігу 
044- 422-55-86; 422-55-87 

  
 
 


