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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА

від 13 травня 2013 р. № 333  
Київ

Про затвердження Порядку придбання, перевезення, збері-
гання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 113 від 
18.03.2015}

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України “Про 
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” Кабінет 
Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок придбання, перевезення, зберігання, від-
пуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я привести у тримісячний строк 
власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ
Інд. 70
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету  
Міністрів України  
від 13 травня 2013 р. № 333

ПОРЯДОК  
придбання, перевезення, зберігання,  
відпуску, використання та знищення  

наркотичних засобів, психотропних речовин  
і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм провадження закладами 
охорони здоров’я незалежно від їх підпорядкування та форми 
власності (далі – заклади охорони здоров’я) діяльності, пов’язаної 
з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реа-
лізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезен-
ням з території України, транзитом через територію України, 
використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних 
речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних за-
собів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 
(Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 789) (далі – пере-
лік), і прекурсорів, включених до таблиці IV переліку, зареєстро-
ваних в установленому порядку як лікарський засіб (далі – препа-
рати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів), 
а також особливості діяльності лікувально-профілактичних за-
кладів під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цього Порядку не поширюється на:

заклади охорони здоров’я у разі провадження ними діяльності 
у сфері обігу препаратів, які містять малу кількість наркотичних 
засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III пе-
реліку, та (або) прекурсорів, включених до таблиці IV переліку, 
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тож ризику зловживання ними немає або він незначний, і з яких 
зазначені засоби чи речовини неможливо вилучити легкодоступ-
ними способами в кількості, за якої можливе зловживання;

бюро судово-медичної експертизи, контрольно-аналітичні ла-
бораторії, лабораторії для проведення аналізу якості лікарських 
засобів, станції переливання крові, центри заготівлі та переробки 
плазми, центри служби крові, санітарно-профілактичні заклади 
та діагностичні лабораторії у разі провадження ними діяльності, 
пов’язаної з використанням наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, з метою проведення судової експертизи, 
лабораторного аналізу, здійснення контролю якості лікарських 
засобів та в інших випадках, що не передбачають використання 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для лі-
кування та реабілітації.

3. Заклади охорони здоров’я провадять діяльність, пов’язану з 
виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалі-
зацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням 
з території України, транзитом через територію України, викорис-
танням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів (далі – обіг наркотичних засобів, психотропних ре-
човин і прекурсорів), за наявності в них ліцензії на провадження 
відповідних видів діяльності відповідно до Закону України “Про 
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” і Поряд-
ку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних за-
собів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обі-
гом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  
3 червня 2009 р. № 589 (Офіційний вісник України, 2009 р.,  
№ 44, ст. 1477), а також інших нормативно-правових актів.

4. Для забезпечення зберігання, перевезення, придбання, ви-
користання, знищення та відпуску в закладах охорони здоров’я 
препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів керівником закладу охорони здоров’я призначаються 
відповідальні особи з числа працівників такого закладу, на яких 
покладаються функції з виготовлення, зберігання, перевезення, 
придбання, приймання, реалізації (відпуску), використання, ве-
дення обліку, знищення, а також з доставки препаратів наркотич-
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них засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворому, якому 
медична допомога надається у стаціонарних умовах (далі – відпо-
відальна особа).

5. Перелік відповідальних осіб, які допущені до роботи з пре-
паратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекур-
сорів у закладі охорони здоров’я, їх посадові обов’язки, порядок 
передачі ключів від сейфів, металевих шаф і приміщень, в яких 
зберігаються препарати наркотичних засобів, психотропних ре-
човин і прекурсорів, та пристроїв для пломбування затверджу-
ються керівником закладу, про що зазначені особи ознайомлю-
ються під особистий підпис. Посадові інструкції відповідальних 
осіб складаються відповідно до цього Порядку.

6. Під час приймання препаратів наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів відповідальна особа зобов’язана 
дотримуватися вимог, установлених МОЗ.

У разі коли під час приймання препаратів наркотичних за-
собів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охорони 
здоров’я встановлюються факти, зокрема нестачі таких препара-
тів, порушення їх цілісності упаковки, невідповідності кількості 
місць, зазначених у супровідному документі, утворена керівни-
ком закладу охорони здоров’я комісія оформляє відповідний акт 
у трьох примірниках, які засвідчуються підписами її членів, що 
скріплюються печаткою закладу охорони здоров’я. Один примір-
ник акта залишається у відповідальної особи, другий надсилаєть-
ся постачальнику (продавцю) разом з прибутковим документом, 
третій – передається в бухгалтерію закладу охорони здоров’я. Акт 
складається за формою згідно з додатком 1.

7. Облік препаратів наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів ведеться закладами охорони здоров’я:

• у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних за-
кладів у журналі за формою, визначеною МОЗ;

• на постах відділень лікувально-профілактичних закладів у 
журналі за формою, визначеною МОЗ;
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• у фармацевтичних (аптечних) закладах у журналі за фор-
мою, визначеною МОЗ;

• у лікувально-профілактичних закладах для виконання 
призначень лікаря в стаціонарних умовах за формою, ви-
значеною МОЗ.

Сторінки журналу, в якому обліковуються препарати нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, пронумеро-
вуються, прошнуровуються і засвідчуються підписом керівника 
та скріплюються печаткою закладу охорони здоров’я. Внесення 
виправлень та недостовірних відомостей до журналів забороня-
ється. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. 
Виправлення завіряються підписом керівника закладу охорони 
здоров’я.

8. Бланки рецептів у закладах охорони здоров’я та виписані на 
них рецепти у фармацевтичних (аптечних) закладах придбава-
ються, зберігаються, обліковуються і знищуються в установлено-
му МОЗ порядку.

Рецепти на препарати наркотичних засобів, психотропних ре-
човин, включені до таблиць II і III переліку, виписуються на спе-
ціальних бланках. Форма спеціальних бланків рецептів, порядок 
їх реєстрації, ведення обліку і зберігання, а також правила оформ-
лення встановлюються МОЗ.

9. Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів зберігаються та виготовляються у закладах охорони 
здоров’я у приміщеннях, які відповідають установленим МВС ви-
могам до об’єктів і приміщень, що призначені для провадження 
діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів, та зберігання вилучених з незаконно-
го обігу таких засобів і речовин.

Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів, що потребують під час їх зберігання дотримання темпе-
ратурного режиму, зберігаються у приміщеннях, обладнаних від-
повідно до встановлених МВС вимог у холодильниках без сейфа.
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10. Ключі від сейфів, металевих шаф і приміщень, в яких збері-
гаються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів, та пристрої для пломбування (у разі їх наявності) 
зберігаються у відповідальних осіб.

11. У разі коли препарати наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів за будь-яких умов були пошкоджені в за-
кладі охорони здоров’я і стали непридатними для використання, 
комісією, зазначеною у пункті 6 цього Порядку, оформляється 
акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 2, який за-
свідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою 
закладу охорони здоров’я. Перший примірник акта залишається 
у закладі охорони здоров’я, другий надсилається територіально-
му органові внутрішніх справ, третій – ДСКН.

12. Неякісні лікарські засоби, відкриті ампули, флакони з неви-
користаними залишками препаратів наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів або ті, що пошкоджені і стали не-
придатними для використання або повернуті від хворого, якому 
медична допомога надається в стаціонарних умовах, підлягають 
знищенню в установленому законодавством порядку.

13. Відповідальні особи зобов’язані звіряти щомісяця станом 
на перше число інформацію про фактичну наявність препаратів 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із за-
писом про залишки за журналом обліку препаратів наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та письмово повідо-
мляти про результати керівнику закладу охорони здоров’я.

Письмові повідомлення з резолюцією керівника закладу охо-
рони здоров’я зберігаються у відповідальної особи разом із зазна-
ченим журналом обліку.

У разі виявлення відповідальною особою факту відхилення 
показників наявності препаратів наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів від зазначених у журналах об-
ліку записів про залишки керівник закладу охорони здоров’я 
зобов’язаний протягом трьох календарних днів провести у ви-
значеному законодавством порядку інвентаризацію наркотич-
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них засобів, психотропних речовин і прекурсорів, облік яких веде 
відповідальна особа.

14. Керівники закладів охорони здоров’я зобов’язані прово-
дити щокварталу інвентаризацію препаратів наркотичних засо-
бів, психотропних речовин і прекурсорів у визначеному законо-
давством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних 
цінностей.

15. Заклади охорони здоров’я зобов’язані у визначеному за-
конодавством порядку подавати щороку до 31 березня ДСКН 
звіт про кількість препаратів наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів, що реалізовані (відпущені) чи вико-
ристані закладом, а також про кількість їх запасів на 31 грудня 
звітного року.

16. У разі встановлення факту наявності залишків або нестачі 
препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин або пре-
курсорів керівник закладу охорони здоров’я зобов’язаний невід-
кладно повідомити про це правоохоронним органам.

Механізм придбання, перевезення, зберігання, відпуску, вико-
ристання та знищення наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах

17. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах 
здійснюється в обсягах, що не перевищують тримісячної потреби 
закладу в них.

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постано-
вою КМ № 113 від 18.03.2015}

Розрахунок обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів у цілому у фармацевтичному 
(аптечному) закладі затверджується наказом керівника закладу.
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Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів забороняється зберігати в торговельному залі.

18. У приміщеннях фармацевтичних (аптечних) закладів, в 
яких виготовляються препарати наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів, такі препарати повинні зберігатися у 
кількості, що не перевищує їх добової потреби, необхідної для ви-
готовлення лікарських форм.

Після закінчення робочого дня препарати наркотичних засо-
бів, психотропних речовини і прекурсорів повинні переноситися 
з приміщень, в яких провадиться діяльність з їх виготовлення, у 
приміщення фармацевтичних (аптечних) закладів, пристосова-
ні для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і  
прекурсорів.

19. Виготовлені у фармацевтичних (аптечних) закладах пре-
парати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсо-
рів повинні бути опечатані (закриті у флаконах алюмінієвими 
ковпачками з використанням спеціального пристрою) та збе-
рігатися до відпуску у приміщеннях фармацевтичних (аптеч-
них) закладів, передбачених для зберігання зазначених засобів  
і речовин.

20. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсо-
ри, виписані разом з іншими інгредієнтами на бланку рецеп-
тів, забороняється відпускати окремо, не у складі виготовлених  
препаратів.

21. Виготовлені фармацевтичним (аптечним) закладом за ре-
цептом препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів повинні мати на сигнатурі або етикетці реквізити, що 
відповідають установленим МОЗ вимогам.

Забороняється відпуск з фармацевтичних (аптечних) закладів 
твердих форм лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, 
психотропні речовини і прекурсори, упакованих безпосередньо в 
папір чи целофан.
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Механізм придбання, перевезення, зберігання, відпуску, 
використання та знищення наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах

22. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах, їх 
філіях та інших структурних підрозділах здійснюється в обсягах, 
що не перевищують місячної потреби закладу в них.

23. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів у відділеннях, на постах та в кабінетах лі-
кувально-профілактичних закладів може здійснюватися в обся-
гах, що не перевищують семиденної потреби в них.

24. Для надання хворим у вечірній і нічний час екстреної ме-
дичної допомоги у приймальному або іншому відділенні, ви-
значеному керівником лікувально-профілактичного закладу, 
за життєвими показниками та для зняття гострого больового 
синдрому може бути створений семиденний резерв препаратів 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які 
можуть бути використані з дозволу чергового лікаря в інших під-
розділах (відділеннях) відповідного закладу.

25. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів бригадами екстреної (швидкої) медичної 
допомоги здійснюється в обсягах, визначених МОЗ. Відповідаль-
ність за отримання, збереження та повернення невикористаних 
препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів покладається на особу, яка очолює бригаду.

Розрахунок обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів у цілому в лікувально-профі-
лактичному закладі, а також у розрізі його відділень, постів, кабі-
нетів здійснюється на підставі визначених МОЗ норм і затверджу-
ється наказом керівника лікувально-профілактичного закладу.

26. Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів призначаються лікарями або в установлених МОЗ 
випадках фельдшерами відповідно до медичних показань.
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Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів хворим, яким медична допомога надаєть-
ся в стаціонарних умовах, здійснюється в листку призначень за 
формою, визначеною МОЗ, з обов’язковим записом у медичній 
карті такого хворого.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в амбу-
латорних умовах, здійснюється в листку призначень за формою, 
визначеною МОЗ, з обов’язковим записом у медичній карті ам-
булаторного хворого.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів хворим, які отримують екстрену медичну 
допомогу, здійснюється в карті виїзду екстреної (швидкої) ме-
дичної допомоги, форма якої затверджується МОЗ.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів хворим на строк понад десять днів здій-
снюється лікуючим лікарем з обов’язковим обґрунтуванням не-
обхідності подальшого застосування таких препаратів, про що 
робиться запис у медичній карті хворого. Листок призначень 
зберігається у медичній карті хворого.

27. Хворі, які отримують лікування в амбулаторних умовах, у 
тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, забезпечуються 
препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів лікувально-профілактичним закладом або за рецептом у 
фармацевтичних (аптечних) закладах в обсягах, що не перевищу-
ють десятиденної потреби, а під час надання паліативної та хоспіс-
ної допомоги – що не перевищують п’ятнадцятиденної потреби.

28. Для отримання препаратів наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів з метою використання в умовах створе-
ного стаціонару вдома хворий самостійно або особа, яка здійснює за 
ним догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник), подає заяву на ім’я 
керівника лікувально-профілактичного закладу за формою згідно з 
додатком 3. Керівник закладу робить відмітку про погодження, піс-
ля чого заява додається до медичної карти амбулаторного хворого.
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29. Лікар, який призначає препарати наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів для лікування в амбулатор-
них умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, 
зобов’язаний поінформувати хворого або особу, яка здійснює за 
ним догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника), про правила 
поводження з препаратами наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, недопущення їх використання не за ме-
дичним призначенням та видавати хворому або особі, яка здій-
снює за ним догляд (членові сім’ї, опікунові або піклувальнико-
ві), інформаційний лист за формою, визначеною МОЗ, про що 
робиться запис у медичній карті хворого.

30. Відповідальна особа згідно з призначенням лікаря в умо-
вах створеного стаціонару вдома отримує препарати наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профі-
лактичному закладі, про що робить запис у журналі обліку.

Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів доставляються відповідальною особою за місцем створе-
ного стаціонару вдома та передаються хворому або особі, яка здій-
снює за ним догляд (членові сім’ї, опікунові або піклувальникові), 
про що відповідальна особа робить запис у журналі обліку.

Відповідальна особа залишає листок призначень, в якому хво-
рий самостійно або особа, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, 
опікун або піклувальник), робить відповідні записи про викорис-
тання отриманих препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів. Заповнений листок призначень відпові-
дальна особа додає до амбулаторної карти хворого.

Хворий чи особа, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, опі-
кун або піклувальник), має право особисто отримувати за ре-
цептом препарати наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів безпосередньо в лікувально-профілактичному за-
кладі або у фармацевтичному (аптечному) закладі.

31. Видача рідких форм препаратів наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів для перорального ви-
користання шляхом дозування із флаконів ємністю більш як  
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20 мілілітрів дозволяється виключно із застосуванням зареє-
строваних в Україні дозуючих пристроїв. У разі автоматичного 
дозування рідких форм препаратів наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекурсорів запис про призначення, ви-
дачу, використання виданої дози здійснюється за допомогою 
спеціалізованого програмного забезпечення в реальному часі з 
обов’язковим відтворенням у медичній карті хворого в порядку,  
встановленому МОЗ.

32. У разі використання зареєстрованих в Україні дозуючих 
пристроїв журнал обліку на постах відділень лікувально-профі-
лактичного закладу ведеться в електронному вигляді. При цьому 
інформація про видані хворим рідкі форми препаратів нарко-
тичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів для перо-
рального використання роздруковується після закінчення робо-
чого дня, підписується відповідальним медичним працівником і 
зберігається в умовах, які забезпечують її повну схоронність.

Інформація про залишки препаратів наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів у невикористаних повністю 
флаконах станом на кінець робочого дня фіксується згідно з по-
казниками спеціалізованого програмного забезпечення у журна-
лі обліку.

Флакон, що використовується в дозуючому пристрої, вміст яко-
го використаний не повністю та який підлягає використанню на-
ступного разу, після закінчення робочого дня зберігається у сейфі 
або металевому ящику на посту.

Механізм повернення невикористаних залишків лікарських 
засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини  

і прекурсори, до лікувально-профілактичних закладів

33. Лікувально-профілактичні заклади, що забезпечують пре-
паратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекур-
сорів хворих, яким створено стаціонар вдома, приймають невико-
ристані залишки препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів (далі – невикористані залишки препаратів) 
від члена сім’ї, опікуна або піклувальника.
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34. Лікувально-профілактичний заклад приймає від члена 
сім’ї, опікуна або піклувальника за письмовою заявою за формою 
згідно з додатком 4 невикористані залишки лише тих препара-
тів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які 
були видані таким лікувально-профілактичним закладом.

35. Заяви та невикористані залишки препаратів приймаються 
у лікувально-профілактичних закладах лікарем (фельдшером), 
який здійснював призначення, або відповідальною особою, яка 
доставляла їх хворому.

36. Особа, яка прийняла заяву разом з невикористаними за-
лишками препаратів, передає їх відповідальній особі для вне-
сення необхідної інформації до журналу обліку повернутих із 
створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, форма якого визначається МОЗ.

37. Після розгляду заяви керівником лікувально-профілактич-
ного закладу невикористані залишки препаратів знищуються в 
установленому законодавством порядку.

38. Забороняється подальше використання, реалізація (від-
пуск) невикористаних залишків препаратів.
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ДОДАТОК 1 
до Порядку

АКТ 
приймання наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

Комісія _______________________________________________,
                                         (найменування закладу охорони здоров’я)

утворена наказом від _______________ № _____________, у складі 
_____________________________________________________

         (посада, прізвище та ініціали кожного члена комісії) 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
провела приймання ______________________________________, 
(назва наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів (лікарських засобів)

які отримані ____ _____________ _____ р. від__________________ 
_____________________________________________________
                                                 (найменування постачальника)

згідно з рахунком № _________ від ____ ____________ ______ року 

Під час проведення перевірки кількості (ваги) ___________________ 
_____________________________________________________ 
(назва наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів (лікарських засобів)

встановлено такі результати:

Порядковий 
номер Назва Одиниця 

виміру
Кількість, що 
зазначена в 

рахунку

Кількість, що 
фактично 
отримана

Різниця

більше менше

Висновок комісії: ________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________

Голова комісії ____________ 
(підпис)

________________________ 
(ініціали та прізвище)

Члени комісії ____________ 
(підпис)

________________________ 
(ініціали та прізвище)

____________ 
(підпис)

________________________ 
(ініціали та прізвище)

____________ 
(підпис)

________________________ 
(ініціали та прізвище)

М.П.
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ДОДАТОК 2 
до Порядку

АКТ 
про факт пошкодження в закладі охорони здоров’я 

наркотичних засобів, психотропних речовин або 
прекурсорів, внаслідок чого вони стали  

непридатними для використання

___ ____________ 20__ р.

Комісією, утвореною згідно з наказом від __________ № __________, 
у складі _______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
складено цей акт про те, що _________________________________
                                                                                                             (дата)

встановлено факт пошкодження ______________________________
                                                                                                (одиниця вимірювання, 
____________________________________________________________
                  назва наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору)

внаслідок: ___________________________________________________, 
                (падіння, механічної дії, термічної дії, потрапляння вологи  

          або з іншої причини (зазначити) 

що призвело до непридатності подальшого використання і потребує 
знищення.

Голова комісії ____________ 
(підпис)

________________________ 
(ініціали та прізвище)

Члени комісії ____________ 
(підпис)

________________________ 
(ініціали та прізвище)

____________ 
(підпис)

________________________ 
(ініціали та прізвище)

____________ 
(підпис)

________________________ 
(ініціали та прізвище)

М.П.
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ДОДАТОК 3 
до Порядку

Головному лікарю 
_____________________ 
від громадянина 
_____________________

ЗАЯВА 
про отримання наркотичних засобів, психотропних 

речовин та/або прекурсорів і виконання призначень лікаря

Я, ___________________________, паспорт, серія ______ № _____,  
виданий ______________________________ ___ ________ ___ р.,  
прошу дозволу на отримання наркотичних засобів, психотропних речо-
вин та/або прекурсорів _______________________ і виконання при-
значень лікаря для хворого _________________________________, 
                                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові)

паспорт cерія _____ № ________, виданий _____________________ 
___________ ____ р., медична карта амбулаторного хворого № _____.

З технікою проведення внутрішньо-м’язових та підшкірних ін’єкцій озна-
йомлений.

Про кримінальну відповідальність згідно із статтями 305-320 Криміналь-
ного кодексу України за порушення правил зберігання, використання та 
у разі необхідності знищення наркотичних засобів, психотропних речо-
вин та/або прекурсорів повідомлений.

Не заперечую,

хворий ______________________ ______, ___ __________ ____ р.
                  (прізвище, ім’я та по батькові)    (підпис)

Особа, яка буде здійснювати догляд (член сім’ї або опікун, або піклувальник) 
___________________________ ______, ___ __________ ____ р.
           (прізвище, ім’я та по батькові)           (підпис)
Особу хворого та особу, яка буде здійснювати догляд, підтверджую.

Здійснення догляду, отримання наркотичних засобів, психотропних ре-
човин та/або прекурсорів і виконання призначень лікаря дозволяю.

Головний лікар ___________________ ______, ___ ________ ___ р.
                               (прізвище, ім’я та по батькові)  (підпис)
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ДОДАТОК 4 
до Порядку

Головному лікарю 
_____________________ 
від громадянина 
_____________________

ЗАЯВА 
про повернення невикористаних залишків наркотичних 

засобів, психотропних речовин  
та/або прекурсорів

Я, _____________________________, паспорт, серія ____ № ____,  
виданий ___________________________ ___ ________ ____ р.,  
прошу прийняти невикористані залишки наркотичних засобів, психотроп-
них речовин та/або прекурсорів ______________________________ 
у кількості _____________________________________________
   (кількість ампул, таблеток або інших лікарських форм зазначається словами)

Зазначені наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори 
були отримані в _________________________________________
                                                (повне найменування закладу охорони здоров’я)

на виконання призначень лікаря для хворого ____________________,
                                                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові)

паспорт, серія _______ № ___________, виданий ________________
________________________________ ___ ____________ ____ р.,

медична карта амбулаторного хворого № _______.

___ ____________ 
20__ р.

____________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

07.08.2015  № 494

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
26 серпня 2015 р.  
за № 1028/27473

Про деякі питання придбання, перевезення,  
зберігання, відпуску, використання та знищення 

наркотичних засобів, психотропних речовин  
і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України 
від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку при-
дбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та зни-
щення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
у закладах охорони здоров’я», відповідно до пункту 8 Положення 
про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, 
НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму первинної облікової документації № 129-6/о «Журнал 
обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних 
закладів охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення; 

2) форму первинної облікової документації № 129-7/о «Журнал 
обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних за-
кладів охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення;
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3) форму первинної облікової документації № 129-8/о «Журнал 
обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах» та Інструкцію 
щодо її заповнення;

4) форму первинної облікової документації № 129-9/о «Жур-
нал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони 
здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах» 
та Інструкцію щодо її заповнення;

5) форму первинної облікової документації № 129-10/о «Журнал 
обліку повернутих зі створених стаціонарів вдома препаратів нар-
котичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та Інструк-
цію щодо її заповнення;

6) інформаційний лист для хворого або особи, яка здійснює за 
ним догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника), про правила 
поводження з препаратами наркотичних засобів, психотропних ре-
човин і прекурсорів, недопущення їх використання не за медичним 
призначенням;

7) листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціо-
нарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень;

8) 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.

2. Затвердити Зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я 
України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил 
виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і ви-
роби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів 
і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підроз-
ділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецеп-
турних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, що додаються.
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3. Установити, що спеціальні рецептурні бланки форми № 3 
(ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських 
засобів, наведеної в додатку 8 до Порядку обігу наркотичних за-
собів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони 
здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 21 січня 2010 року № 11, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 27 травня 2010 року за № 347/17642, 
дійсні до повного їх використання.

4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, ке-
рівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я об-
ласних, Київської та Севастопольської міських державних адміні-
страцій забезпечити виконання цього наказу.

5. Департаменту медичної допомоги (Коломейчук В.М.) подати 
цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства 
охорони здоров’я України від 21 січня 2010 року № 11 «Про за-
твердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України», за-
реєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2010 року 
за № 347/17642 (із змінами).

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Міністра Павленко О.С.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублі-
кування.

Міністр О. Квіташвілі
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства охорони  
здоров’я України  
07.08.2015  № 494

ЖУРНАЛ 

обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних  
речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах  

лікувально-профілактичних  
закладів охорони здоров’я  

(№ 129-6/о)

Найменування міністерства, іншого ор-
гану виконавчої влади, підприємства, 
установи, організації, до сфери управ-
ління якого (якої) належить заклад охо-
рони здоров’я 

Найменування та місцезнаходження 
(повна поштова адреса) закладу охоро-
ни здоров’я, де заповнюється форма

Код за ЄДРПОУ  

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової 
документації

№ 129-6/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

 № 

ЖУРНАЛ 
обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин

і прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних 
закладів охорони здоров’я

Розпочато  
 “____”____________ 20_____ року

Закінчено  
“____”____________ 20_____ року

Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, 
засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою закла-
ду охорони здоров’я. Журнал заповнюється щодня.
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Отримано
Видано

на пост відділення,  
на кабінет

Залишок
на день 
запов- 
нення

Прізвище, ініціали  
та підпис особи,  

відповідальної за  
видачу і отримання  

(розбірливо) 

дата 
отри- 
мання
(число, 
місяць, 

рік)

кількість 
препарату 
наркотич-

ного засобу, 
психотроп-
ної речови-
ни та/або 

прекурсору

пріз-
вище, 

ініціали  
відпо-

відальної 
особи

дата  
видачі
(число, 
місяць, 

рік)

кількість 
препарату 
наркотич-

ного засобу,  
психотроп-
ної речови- 
ни та/або 

прекурсору

яка  
видала

яка  
отримала

1 2 3 4 5 6 7 8

В.о. директора Департаменту  
медичної допомоги В. Коломейчук

Назва відділення/кабінету _____________________________
Назва препарату наркотичного засобу, психотропної речовини і 
прекурсору ________________________________________
Одиниця обліку _____________________________________
________________________________________________
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства охорони  
здоров’я України  
07.08.2015  № 494

ІНСТРУКЦІЯ 

щодо заповнення форми первинної облікової 
документації № 129-6/о «Журнал обліку препаратів 

наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-

профілактичних закладів охорони здоров’я»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первин-
ної облікової документації № 129-6/о «Журнал обліку препара-
тів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів 
охорони здоров’я» (далі – форма № 129-6/о).

2. Форма № 129-6/о заповнюється щодня особою, відпові-
дальною за облік препаратів наркотичних засобів, психотропних  
речовин та прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-
профілактичного закладу охорони здоров’я.

3. У графах 1 – 3 зазначаються дата, кількість отриманого пре-
парату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або пре-
курсору відділеннями і кабінетами лікувально-профілактично-
го закладу охорони здоров’я, прізвище, ініціали відповідальної 
особи. Графи заповнюються з урахуванням даних додатка 5 до 
постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року 
№ 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, 
пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, та контролю за їх обігом» при отриманні препаратів 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з міс-
ця зберігання запасу.
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4. У графах 4, 5 вказуються дата та кількість препарату нарко-
тичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору, вида-
ного на пост відділення, на кабінет.

5. У графі 6 вказується залишок препарату наркотичного засо-
бу, психотропної речовини та/або прекурсору на кожний день за-
повнення форми.

6. У графі 7 вказуються прізвище, ініціали та ставиться підпис 
відповідальної особи, яка видала препарат наркотичного засобу, 
психотропної речовини та/або прекурсору, на день заповнення 
форми.

7. У графі 8 вказуються прізвище, ініціали та ставиться підпис 
відповідальної особи, яка отримала препарат наркотичного засо-
бу, психотропної речовини та/або прекурсору, на день заповнення 
форми.

8. Порожні ампули, блістери з-під використаних препаратів 
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не 
потребують додаткового кількісного обліку та окремої процедури 
знищення.

9. Форма № 129-6/о має бути прошита, пронумерована, засвід-
чена підписом керівника лікувально-профілактичного закладу 
охорони здоров’я або завідувача відділення та печаткою лікуваль-
но-профілактичного закладу охорони здоров’я.

10. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до фор-
ми № 129-6/о забороняється.

11. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. 
Виправлення засвідчуються підписом керівника лікувально-про-
філактичного закладу охорони здоров’я.

12. Строк зберігання форми № 129-6/о – 5 років.

В.о. директора Департаменту  
медичної допомоги

 
В. Коломейчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства охорони  
здоров’я України  
07.08.2015  № 494

ЖУРНАЛ 

обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів на постах відділень лікувально-

профілактичних закладів охорони здоров’я  
(№ 129-7/о)

Найменування міністерства, іншого ор-
гану виконавчої влади, підприємства, 
установи, організації, до сфери управ-
ління якого (якої) належить заклад охо-
рони здоров’я 

Найменування та місцезнаходження 
(повна поштова адреса) закладу охоро-
ни здоров’я, де заповнюється форма

Код за ЄДРПОУ  

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової 
документації

№ 129-7/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

 № 

ЖУРНАЛ 
обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних 

закладів охорони здоров’я

Розпочато  
 “____”____________ 20_____ року

Закінчено  
“____”____________ 20_____ року

Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, 
засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою закла-
ду охорони здоров’я. Журнал заповнюється щодня.
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Назва препарату наркотичного засобу, психотропної речовини  
та/або прекурсору___________________________________
Одиниця обліку _____________________________________

Отримано на пост відділення Видано для надання хворим

дата  
отримання

(число,  
місяць,  

рік)

кількість препарату 
наркотичного за-

собу, психотропної 
речовини та/або 

прекурсору

прізвище,
ініціали та 

підпис відпові-
дальної особи 
(розбірливо)

дата  
видачі
(число, 
місяць, 

рік)

прізвище,
ім’я та по  
батькові  

стаціонарного 
хворого

номер  
медичної 
карти ста-
ціонарного  

хворого

1 2 3 4 5 6
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кількість препарату 
наркотичного  

засобу, психотроп-
ної речовини  

та/або прекурсору

прізвище,
ініціали та підпис 
особи, яка видала  

препарат  
(розбірливо)

Залишок 
на день 

заповнення

Дата, прізвище, ініціали та 
підпис чергової медичної сестри

яка здала яка прийняла

7 8 9 10 11

В.о. директора Департаменту  
медичної допомоги В. Коломейчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства охорони  
здоров’я України  
07.08.2015  № 494

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової документації 
№ 129-7/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень 
лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первин-
ної облікової документації № 129-7/о «Журнал обліку препара-
тів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 
постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони 
здоров’я» (далі – форма № 129-7/о).

2. Форма № 129-7/о заповнюється щодня особою, відповідаль-
ною за облік препаратів наркотичних засобів, психотропних речо-
вин та прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактич-
ного закладу охорони здоров’я.

3. У графах 1 – 3 зазначаються дата, кількість отриманого пре-
парату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або пре-
курсору на пост відділення закладу охорони здоров’я, прізвище, 
ініціали та ставиться підпис відповідальної особи. Графи заповню-
ються з урахуванням даних форми первинної облікової докумен-
тації № 129-6/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах лі-
кувально-профілактичних закладів охорони здоров’я» при отри-
манні препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів з місць зберігання запасу у відділеннях/кабінетах лі-
кувально-профілактичних закладів охорони здоров’я.

4. У графах 4 – 8 вказуються дата, прізвище, ім’я, по батькові 
стаціонарного хворого, номер його медичної карти, кількість ви-
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даного для надання хворому препарату наркотичного засобу, пси-
хотропної речовини та/або прекурсору, зазначаються прізвище, 
ініціали та ставиться підпис особи, яка видала препарат наркотич-
ного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.

5. У графі 9 вказується залишок препаратів наркотичних засо-
бів, психотропних речовин та/або прекурсорів на кожний день за-
повнення форми.

6. У графах 10, 11 вказуються дата, прізвище, ініціали та ста-
виться підпис чергової медичної сестри, яка здала/прийняла на 
посту відділення лікувально-профілактичного закладу охорони 
здоров’я препарати наркотичних засобів, психотропних речовин 
та/або прекурсорів, на день заповнення форми.

7. Порожні ампули, блістери з-під використаних препаратів 
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не 
потребують додаткового кількісного обліку та окремої процедури 
знищення.

8. Форма № 129-7/о має бути прошита, пронумерована, засвід-
чена підписом керівника лікувально-профілактичного закладу 
охорони здоров’я або завідувача відділення та печаткою лікуваль-
но-профілактичного закладу охорони здоров’я.

9. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми 
№ 129-7/о забороняється.

10. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. 
Виправлення засвідчуються підписом керівника лікувально-про-
філактичного закладу охорони здоров’я.

11. Строк зберігання форми № 129-7/о – 5 років.

В.о. директора Департаменту  
медичної допомоги

 
В. Коломейчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства охорони  
здоров’я України  
07.08.2015  № 494

ЖУРНАЛ 
обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів у фармацевтичних  
(аптечних) закладах (№ 129-8/о)

Найменування міністерства, іншого ор-
гану виконавчої влади, підприємства, 
установи, організації, до сфери управ-
ління якого (якої) належить заклад охо-
рони здоров’я 

Найменування та місцезнаходження 
(повна поштова адреса) закладу охоро-
ни здоров’я, де заповнюється форма

Код за ЄДРПОУ  

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової 
документації

№ 129-8/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

 № 

ЖУРНАЛ 
обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин  

і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах*

Розпочато  
 “____”____________ 20_____ року

Закінчено  
“____”____________ 20_____ року

* Крім аптечних складів (баз), баз спеціального медичного постачання, 
які здійснюють облік препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів за формою додатка 5 до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 03 червня 2009 року № 589 «Про затвердження По-
рядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».

Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, 
засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою фарма-
цевтичного (аптечного) закладу. Журнал заповнюється щодня.
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____________________________________________________________
(назва, лікарська форма, якісний та кількісний склад лікарського засобу)

Рік, 
місяць

Залишок  
на перше 

число  
місяця

Надходження
Усього 

за місяць
(залишок 

+ надходжен-
ня)

Види  
відпуску

номер  
і дата  

докумен-
та  

кількість препара-
ту наркотичного 

засобу, психотроп-
ної речовини та/
або прекурсору

1 2 3 4 5 6
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Відпуск

дні місяця  за місяць 
за кожним 

видом 
відпуску 
окремо

усього
за місяць 
за всіма 
видами  

відпуску

залишок 
на 

останнє 
число 
місяця

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

В.о. директора Департаменту  
медичної допомоги В. Коломейчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства охорони  
здоров’я України  
07.08.2015  № 494

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової 
документації № 129-8/о «Журнал обліку препаратів 

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

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первин-
ної облікової документації № 129-8/о «Журнал обліку препаратів 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фар-
мацевтичних (аптечних) закладах» (далі – форма № 129-8/о). 

2. Форма № 129-8/о заповнюється щодня особою, призначеною 
наказом керівника фармацевтичного (аптечного) закладу відпові-
дальною за облік препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів у фармацевтичному (аптечному) закладі 
(крім аптечних складів (баз), баз спеціального медичного поста-
чання, які здійснюють облік препаратів наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекурсорів за формою додатка 5 до поста-
нови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року № 589 
«Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  
та контролю за їх обігом»).

3. У графах 1, 2 вказуються рік, місяць та залишок у фармацев-
тичному (аптечному) закладі препаратів наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів на перше число місяця.

4. У графах 3, 4 вказуються номер і дата документа на підставі 
даних первинної документації, кількість препаратів наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що надійшли у фар-
мацевтичний (аптечний) заклад.

5. У графі 5 вказується кількість усього за місяць препаратів нар-
котичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів у фар-
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мацевтичному (аптечному) закладі з урахуванням залишку на пер-
ше число місяця і надходження.

6. У графі 6 вказуються види відпуску препаратів наркотичних 
засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів у фармацевтич-
ному (аптечному) закладі.

7. У графах 7-19 вказуються дані про відпуск препаратів нарко-
тичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів у фарма-
цевтичному (аптечному) закладі.

8. У графах 7-16 вказуються дані про щоденний відпуск протягом 
місяця з урахуванням кількості днів у відповідному місяці.

9. У графах 17, 18 зазначаються дані про кількість відпущених 
за місяць препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин 
та/або прекурсорів у фармацевтичному (аптечному) закладі по 
кожному виду відпуску окремо та усього за місяць за всіма видами 
відпуску препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин 
та/або прекурсорів. У графі 19 вказується залишок на останнє чис-
ло місяця з урахуванням відпуску.

10. Форма № 129-8/о має бути прошита, пронумерована, засвід-
чена підписом керівника та печаткою фармацевтичного (аптечного) 
закладу.

11. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми 
№ 129-8/о забороняється.

12. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. 
Виправлення засвідчуються підписом керівника фармацевтично-
го (аптечного) закладу.

13. Строк зберігання форми № 129-8/о – 5 років (не враховуючи 
поточного року).

14. Після закінчення строку зберігання форми № 129-8/о вона під-
лягає знищенню шляхом, що унеможливлює її подальше викорис-
тання, комісією, яка призначається керівником фармацевтичного 
(аптечного) закладу. Комісія складає відповідний акт знищення, що 
затверджується керівником фармацевтичного (аптечного) закладу.

В.о. директора Департаменту  
медичної допомоги

 
В. Коломейчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства охорони  
здоров’я України  
07.08.2015  № 494

ЖУРНАЛ 

обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних 

закладах охорони здоров’я для виконання призначень 
лікаря в стаціонарних умовах  

(№ 129-9/о)

Найменування міністерства, іншого ор-
гану виконавчої влади, підприємства, 
установи, організації, до сфери управ-
ління якого (якої) належить заклад охо-
рони здоров’я 

Найменування та місцезнаходження 
(повна поштова адреса) закладу охоро-
ни здоров’я, де заповнюється форма

Код за ЄДРПОУ  

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової 
документації

№ 129-9/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

 № 

ЖУРНАЛ 
обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони 

здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах

Розпочато  
 “____”____________ 20_____ року

Закінчено  
“____”____________ 20_____ року

Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, 
засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою закладу 
охорони здоров’я.
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Назва препарату наркотичного засобу, психотропної речовини  
та/або прекурсору ___________________________________

Одиниця виміру ____________________________________

Отримано
Видано

для виконання  
призначень лікаря

Дата, прізви-
ще, ім’я, по 
батькові  та 

підпис особи
Залишок
на день 
заповне-

ння

дата 
отри- 
мання
(число, 
місяць, 

рік)

кількість 
препарату 
наркотич-

ного засобу, 
психотроп-
ної речови-
ни та/або 

прекурсору

прізви-
ще,

ініціали 
та під-

пис
відпові-
дальної 
особи

дата  
видачі
(число, 
місяць, 

рік)

пріз- 
вище,

ім’я, по 
батько-
ві хво-
рого

номер 
ме-

дичної 
карти 

хворого

кількість 
препарату
наркотич-

ного засобу, 
психотроп-
ної речови-
ни та/або 

прекурсору

яка  
видала

яка 
отри- 
мала

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В.о. директора Департаменту  
медичної допомоги

 
В. Коломейчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства охорони  
здоров’я України  
07.08.2015  № 494

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової 
документації № 129-9/о «Журнал обліку препаратів 

наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у лікувально-профілактичних  
закладах охорони здоров’я для виконання  
призначень лікаря в стаціонарних умовах»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первин-
ної облікової документації № 129-9/о «Журнал обліку препаратів 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лі-
кувально-профілактичних закладах охорони здоров’я для вико-
нання призначень лікаря в стаціонарних умовах» (далі – форма  
№ 129-9/о).

2. Форма № 129-9/о заповнюється безпосередньо при отриман-
ні та видачі особою, відповідальною за облік, препаратів нарко-
тичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікуваль-
но-профілактичному закладі охорони здоров’я для виконання 
призначень лікаря в стаціонарних умовах, створених вдома.

3. У графах 1 – 3 вказуються дата, кількість отриманих у ліку-
вально-профілактичних закладах охорони здоров’я препаратів 
наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, 
прізвище, ініціали та ставиться підпис відповідальної особи.

4. У графах 4 – 7 вказуються дата, прізвище, ім’я, по батькові 
хворого, номер медичної карти хворого, кількість виданих препа-
ратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекур-
сорів для виконання призначень лікаря.
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5. У графах 8, 9 вказуються дата, прізвище, ім’я, по батькові та 
ставляться підписи особи, яка видала, і особи, яка отримала пре-
парати наркотичних засобів, психотропних речовин та/або пре-
курсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я 
для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах, створе-
них вдома.

6. У графі 10 вказується залишок препаратів наркотичних засо-
бів, психотропних речовин та/або прекурсорів на день заповнення 
форми.

7. Порожні ампули, блістери з-під використаних препаратів 
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не 
потребують додаткового кількісного обліку та окремої процедури 
знищення.

8. Форма № 129-9/о має бути прошита, пронумерована, засвід-
чена підписом керівника та печаткою лікувально-профілактично-
го закладу охорони здоров’я.

9. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми 
№ 129-9/о забороняється.

10. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. 
Виправлення засвідчуються підписом керівника лікувально-про-
філактичного закладу охорони здоров’я.

11. Строк зберігання форми № 129-9/о – 5 років.

В.о. директора Департаменту  
медичної допомоги

 
В. Коломейчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства охорони  
здоров’я України  
07.08.2015  № 494

ЖУРНАЛ

обліку повернутих зі створених стаціонарів вдома 
препаратів наркотичних засобів, психотропних  

речовин і прекурсорів (№ 129-10/о)

Найменування міністерства, іншого ор-
гану виконавчої влади, підприємства, 
установи, організації, до сфери управ-
ління якого (якої) належить заклад охо-
рони здоров’я 

Найменування та місцезнаходження 
(повна поштова адреса) закладу охоро-
ни здоров’я, де заповнюється форма

Код за ЄДРПОУ  

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової 
документації
№ 129-10/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

 № 

ЖУРНАЛ 
обліку повернутих зі створених стаціонарів вдома препаратів 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

Розпочато  
 “____”____________ 20_____ року

Закінчено  
“____”____________ 20_____ року

Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, 
засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою закладу 
охорони здоров’я.
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Назва препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/
або прекурсору  ____________________________________

Одиниця виміру ___________________________________

Дата по-
вернення 
препарату 

наркотичного 
засобу, психо-
тропної речо-
вини та/або 
прекурсору
(число, мі-
сяць, рік) 

Кількість 
повернутого 
препарату 
наркотич-

ного засобу, 
психотроп-
ної речови-
ни та/або 

прекурсору

Прізвище,
ім’я, по 
батькові 
та підпис 
особи, яка 
повернула 
(розбірли-

во)

Прізвище,
ім’я, по 
батькові 
хворого

Номер 
ме-

дичної 
карти 
хво- 
рого

Прізвище,
ім’я, по батькові 
та підпис відпо-
відальної особи, 

яка прийняла неви-
користані залишки 

препарату наркотич-
ного засобу, психо-
тропної речовини 
та/або прекурсору 

(розбірливо)

Дата акта про 
знищення пре-
парату нарко-

тичного засобу, 
психотропної 
речовини та/

або прекурсору
(число, місяць, 

рік)

1 2 3 4 5 6 7

В.о. директора Департаменту  
медичної допомоги

 
В. Коломейчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства охорони  
здоров’я України  
07.08.2015  № 494

ІНСТРУКЦІЯ 

щодо заповнення форми первинної облікової 
документації № 129-10/о «Журнал обліку повернутих зі 
створених стаціонарів вдома препаратів наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первин-
ної облікової документації № 129-10/о «Журнал обліку повернутих 
зі створених стаціонарів вдома препаратів наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів» (далі – форма № 129-10/о).

2. Форма № 129-10/о заповнюється безпосередньо при отри-
манні від члена сім’ї, опікуна або піклувальника повернутих не-
використаних залишків препаратів наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин та/або прекурсорів, які були видані цим 
лікувально-профілактичним закладом, та відразу після знищен-
ня таких засобів особою, відповідальною за їх облік у лікувально- 
профілактичному закладі охорони здоров’я.

3. У графі 1 зазначається дата повернення зі створеного ста- 
ціонару вдома препаратів наркотичних засобів, психотропних  
речовин та/або прекурсорів.

4. У графі 2 вказується кількість повернутого зі створеного  
стаціонару вдома препарату наркотичного засобу, психотропної 
речовини та/або прекурсору.

5. У графі 3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться 
підпис особи, яка повернула у лікувально-профілактичний заклад 
охорони здоров’я препарати наркотичних засобів, психотропних 
речовин та/або прекурсорів зі створеного стаціонару вдома.
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6. У графі 4 вказуються прізвище, ім’я, по батькові хворого, яко-
му було призначено препарати наркотичних засобів, психотроп-
них речовин та/або прекурсорів.

7. У графі 5 вказується номер медичної карти хворого, якому 
створено стаціонар вдома.

8. У графі 6 вказуються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться 
підпис відповідальної особи, яка прийняла невикористані залиш-
ки препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або 
прекурсорів зі створеного стаціонару вдома.

9. У графі 7 вказується дата акта про знищення невикористаних 
залишків препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин 
та/або прекурсорів, повернутих у заклад охорони здоров’я зі ство-
реного стаціонару вдома.

10. Порожні ампули, блістери з-під залишків невикористаних 
препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та пре-
курсорів не потребують додаткового кількісного обліку та окремої 
процедури знищення.

11. Форма № 129-10/о має бути прошита, пронумерована, за-
свідчена підписом керівника та печаткою лікувально-профілак-
тичного закладу охорони здоров’я.

12. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до фор-
ми № 129-10/о забороняється.

13. У разі виявлення технічних помилок вони виправляють-
ся. Виправлення засвідчуються підписом керівника лікувально- 
профілактичного закладу охорони здоров’я.

14. Строк зберігання форми № 129-10/о – 5 років.

В.о. директора Департаменту  
медичної допомоги

 
В. Коломейчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства охорони  
здоров’я України  
07.08.2015  № 494

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 для хворого або особи, яка здійснює за ним догляд 
(члена сім’ї, опікуна або піклувальника), про правила 

поводження з препаратами наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх 

використання не за медичним призначенням 
 

_________________________________________________ 
(назва препарату наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору)

Будь ласка, уважно ознайомтеся з інформацією, яка міститься у 
цьому інформаційному листі, і не соромтеся задавати медичному 
працівнику закладу охорони здоров’я будь-які запитання, які у Вас 
виникають.

Вам (особі, за якою Ви здійснюєте догляд) призначені препара-
ти наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для 
виконання призначень лікаря (самостійного використання або за 
допомогою інших осіб).

Зазначені лікарські засоби можливо отримати або за рецептом 
у фармацевтичному (аптечному) закладі, або безпосередньо у лі-
кувально-профілактичному закладі охорони здоров’я.

Зробіть копію підписаної головним лікарем Заяви про отри-
мання наркотичних засобів, психотропних речовин та/або пре-
курсорів і виконання призначень лікаря та завірте її печаткою за-
кладу охорони здоров’я.

Обов’язково майте при собі цю копію під час доставки препа-
ратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
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із лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я для під-
твердження законних підстав отримання Вами препаратів нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

І. Правила поводження з препаратами наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів

Для запобігання порушенням правил обігу препаратів нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів необхідно:

• зберігати їх у недоступному для дітей та сторонніх осіб місці;

• дотримуватися вимог медичного призначення та не допус-
кати їх нецільового використання;

• після виконання кожного призначення (у тому числі в стаці-
онарі вдома) робити відповідний запис у Листку призначень 
препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонар-
них або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень, 
затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 07 серпня 2015 року № 494; 

• у разі виникнення невикористаних залишків препарату 
наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору, 
що були отримані у лікувально-профілактичному закладі 
охорони здоров’я, – члену сім’ї, опікуну або піклувальнику 
необхідно повернути їх лікарю (фельдшеру), який здійсню-
вав призначення, або відповідальній особі, яка доставляла 
їх хворому; 

• у разі виникнення невикористаних залишків препаратів 
наркотичного засобу, психотропної речовини або прекур-
сору, що були отримані за рецептом у фармацевтичних 
(аптечних) закладах охорони здоров’я, – члену сім’ї, опіку-
ну або піклувальнику необхідно самостійно забезпечити їх 
знищення.

Категорично забороняється продавати, міняти, передавати, да-
рувати стороннім особам препарати наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів.
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ІІ. Техніка проведення підшкірних ін’єкцій

Для проведення підшкірної ін’єкції потрібно знати таке:

• ін’єкції виконують у ділянках зовнішньої поверхні плеча, 
підлопаткового простору, передньо-зовнішньої поверхні 
стегна, бокової поверхні черевної стінки;

• не можна виконувати ін’єкції в місцях набряків або ущіль-
нень, які залишилися від попередніх ін’єкцій;

• максимальний об’єм уведеного лікарського засобу не пови-
нен перевищувати 10 мл;

• перед виконанням ін’єкції шкіру протирають ватним там-
поном, змоченим спиртом;

• І (великим) та ІІ (вказівним) пальцями лівої руки збирають 
шкіру в зморшку трикутної форми; швидким рухом уво-
дять голку в основу цієї зморшки під кутом 30°; глибина 
введення голки має бути не меншою 1,5-2 мм; треба слід-
кувати, щоб голка була введена не повністю і над шкірою 
лишалася частина голки довжиною не менше 0,5 см. Після 
проколювання шкіри, натискаючи на поршень, вводять лі-
карський засіб;

• голку зі шприцом швидко виймають, місце ін’єкції знову 
протирають спиртом та притискають ватним тампоном.

ІІІ. Техніка проведення внутрішньом’язових ін’єкцій

Для проведення внутрішньом’язових ін’єкцій потрібно  
знати таке:

• ін’єкції виконуються у ділянках правої і лівої сідниць та сте-
гон; місця ін’єкцій на симетричних ділянках потрібно чер-
гувати кожний раз;
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• максимальний об’єм уведеного лікарського засобу не пови-
нен перевищувати 10 мл;

• м’язи хворого мають бути розслабленими;

• перед виконанням ін’єкції шкіру протирають ватним там-
поном, змоченим спиртом;

• шприц беруть у праву руку таким чином, щоб ІІІ (середній) 
та ІV (безіменний) пальці фіксували циліндр, ІІ (вказів-
ний) палець тримав поршень, а V (мізинець) підтримував 
муфту голки.

ІV. Техніка проведення ін’єкцій в сідниці

Під час проведення ін’єкції у зовнішній верхній квадрант сід-
ниці лівою рукою трохи розтягують шкіру, різким рухом вколю-
ють голку перпендикулярно шкірі на глибину 5 см та, натискаючи 
на поршень, вводять лікарський засіб. Після закінчення введення 
лікарського засобу голку швидко виймають, місце ін’єкції знову 
протирають спиртом та притискають ватним тампоном.

V. Техніка проведення ін’єкцій в стегно

Під час проведення ін’єкції у зовнішню або внутрішню частину 
верхньої або середньої третини стегна шкіру та підшкірну основу 
захоплюють у велику зморшку. Голка має бути спрямована дещо 
навскіс, для цього шприц тримають як ручку при письмі, щоб гол-
ка не потрапила в окістя або кістку; різким рухом вколюють голку 
та, натискаючи на поршень, вводять лікарський засіб. Після закін-
чення введення препарату голку швидко виймають, місце ін’єкції 
знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.

В.о. директора Департаменту  
медичної допомоги

 
В. Коломейчук



52

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства охорони  
здоров’я України  
07.08.2015  № 494

ЛИСТОК ПРИЗНАЧЕНЬ

препаратів наркотичних засобів, психотропних  
речовин і прекурсорів хворим, які отримують  
лікування в стаціонарних або амбулаторних  

умовах, і виконання цих призначень

Номер медичної карти стаціонарного/амбулаторного хворого __________

Хворий(а) ____________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Хворий(а) прийнятий(а) «___»_________________ 20___ року

Діагноз______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 

Дата при-
значення
(число, 
місяць, 

рік)

Назва призна-
ченого пре-

парату нарко-
тичного засобу, 
психотропної 
речовини та/

або прекурсору 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
лікаря та 

підпис (роз-
бірливо)

Час введення/ 
приймання пре-
парату нарко-

тичного засобу, 
психотропної 

речовини та/або 
прекурсору

Доза призначе-
ного препарату 
наркотичного 
засобу, психо-
тропної речо-
вини та/або 
прекурсору

Прізвище, 
ім’я, по бать-
кові та під-
пис особи, 

яка виконала 
призначення

1 2 3 4           5        6

В.о. директора Департаменту  
медичної допомоги

 
В. Коломейчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства охорони  
здоров’я України  
07.08.2015  № 494

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

1. У лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, їх 
філіях та структурних підрозділах.

Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах 
охорони здоров’я, їх філіях та інших структурних підрозділах 
здійснюється в обсязі, що становить кількість споживання препа-
ратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
у закладі охорони здоров’я за попередній місяць з поправкою на 
збільшення у розмірі 25 %.

Розрахунок здійснюється за формулою 

Км=См-1 + 0,25 × См-1,

де Км - обсяг зберігання препарату на наступний місяць;

См-1 - кількість спожитого препарату у попередньому місяці.

2. У відділеннях, на постах та в кабінетах лікувально-профілак-
тичних закладів охорони здоров’я.

Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних ре-
човин і прекурсорів у відділеннях, на постах та в кабінетах ліку-
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вально-профілактичних закладів охорони здоров’я здійснюється 
в обсязі, що становить кількість споживання препаратів наркотич-
них засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охоро-
ни здоров’я за попередній тиждень з поправкою на збільшення у 
розмірі 25 %.

Розрахунок здійснюється за формулою 

Кт= Ст-1+0,25 × Ст-1,

де Кт - обсяг зберігання препарату на наступний тиждень;

Ст-1 - кількість спожитого препарату за попередній тиждень.

Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів, які не застосовувалися у лікувально-профілактичних за-
кладах охорони здоров’я раніше, зберігаються у лікувально-про-
філактичних закладах охорони здоров’я, відділеннях, на постах та 
в кабінетах закладів перший місяць у довільних обсягах, які ви-
значаються керівниками відділень, виходячи з медичної потреби 
відділення, та затверджуються наказом керівника закладу.

При виникненні певних обставин, таких як різке збільшення 
кількості пацієнтів в цілому, збільшення частки пацієнтів, що 
потребують лікування препаратами наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів тощо, керівник закладу приймає 
рішення про збільшення обсягів зберігання препаратів нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що переви-
щує споживання за попередній місяць більше ніж на 25 %, яке 
оформлює відповідним наказом з обґрунтуванням необхідності 
збільшення.

3. У хоспісах, паліативних відділеннях та закладах охорони 
здоров’я, які надають паліативну допомогу.

Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів в хоспісах, паліативних відділеннях та за-
кладах охорони здоров’я, які надають паліативну допомогу, здій-
снюється в обсягах, розрахованих на основі даних щодо кількості 
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пацієнтів, які отримують вищезазначені препарати, та кількості 
препаратів, що їм призначена, з поправкою на збільшення у роз-
мірі 25 %. Протягом місяця цей обсяг може бути переглянутий у 
випадку збільшення потреби в зазначених препаратах понад роз-
рахований обсяг у зв’язку з поступленням нових пацієнтів або змі-
ною дозування у вже існуючих пацієнтів.

Розрахунок здійснюється за формулою

Км=((К1+К2+К3…+Кn) × Д) × 1,25,

де Км - обсяг зберігання препарату на наступний 
місяць;

К1, К2, К3, Кn - кількість препарату на день, призначена 
1-му, 2-му, 3-му та n пацієнту на момент 
розрахунку обсягів зберігання;

Д - кількість днів у місяці.

В.о. директора Департаменту  
медичної допомоги

 
В. Коломейчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства охорони  
здоров’я України  
07.08.2015  № 494

ЗМІНИ

до наказу Міністерства охорони здоров’я України  
від 19 липня 2005 року № 360

1. Унести до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень 
на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердже-
них наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 
2005 року № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
20 липня 2005 року за № 782/11062, такі зміни:

1) у главі 1:

пункт 1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У випадку, якщо медичним працівником був виписаний Ре-
цепт з порушенням правил, керівник закладу охорони здоров’я 
зобов’язаний забезпечити своєчасне виписування нового Рецепта 
для хворого.».

пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми № 1  
(ф-1) (додаток 1) та спеціальному рецептурному бланку форми  
№ 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікар-
ських засобів (додаток 2).

Спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) виготовля-
ються на папері рожевого кольору, розміром 75 х 120 мм, мають 
наскрізну нумерацію. Контроль за їх обліком та використанням 
покладається на відповідальну особу, яка призначається наказом 
керівника закладу охорони здоров’я.»;
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2) доповнити Правила новим додатком 2, що додається.

У зв’язку з цим додатки 2-5 вважати відповідно додатками 3-6.

У тексті Правил посилання на додатки 2-5 замінити відповідно 
посиланнями на додатки 3-6.

2. Унести до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів ме-
дичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, за-
твердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
19 липня 2005 року № 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20 липня 2005 року за № 783/11063, такі зміни:

1) у пункті 2 слова «, аптечних кіосків» виключити;

2) в абзаці другому пункту 14 слова «з аптечних кіосків, а та-
кож» виключити;

3) підпункт 15.4 пункту 15 доповнити новим реченням такого 
змісту: «Вимоги-замовлення на наркотичні засоби, психотропні 
речовини і прекурсори зберігаються протягом п’яти років (не вра-
ховуючи поточного року).».

3. Унести до Інструкції про порядок зберігання, обліку та зни-
щення рецептурних бланків та вимог-замовлень, затвердженої на-
казом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 
року № 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 
липня 2005 року за № 784/11064, такі зміни:

1) абзац перший пункту 1 після слів «аптечні склади (бази)» до-
повнити словом «аптеки»;

2) доповнити Інструкцію новим пунктом 10 такого змісту:

«10. Після закінчення кожного місяця в аптеках на відпущені 
за рецептами (ф-3) наркотичні (психотропні) лікарські засоби ма-
теріально відповідальними особами повинні складатися реєстри 
рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби і психотроп-
ні речовини, за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, які 
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зберігаються разом з рецептами (ф-3) за відповідний місяць до їх 
знищення.».

У зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 11, 12;

3) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Після закінчення терміну зберігання рецептів (ф-3) та ви-
мог-замовлень на наркотичні (психотропні) лікарські засоби вони 
підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше 
використання, комісією, яка призначається керівником закладу, 
зі складанням акта знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені у 
фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я наркотич-
ні засоби, психотропні речовини, та вимог-замовлень за формою 
згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.»;

4) у пункті 12 слова та цифри «у п. 10 цієї Інструкції, вони зни-
щуються шляхом спалювання» замінити словами та цифрами «у 
пункті 11 цієї Інструкції, вони підлягають знищенню шляхом, що 
унеможливлює їх подальше використання,»;

5) доповнити Інструкцію додатками 1, 2, що додаються.

В.о. директора Департаменту  
медичної допомоги

 
В. Коломейчук
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ДОДАТОК 2  
до Правил виписування 
рецептів та вимог-замовлень 
на лікарські засоби і вироби 
медичного призначення

РЕЦЕПТ 
 

на право одержання лікарського засобу, що містить  
наркотичний засіб чи психотропну речовину

ДОДАТОК 1  
до Інструкції про порядок 
зберігання, обліку та 
знищення рецептурних 
бланків та вимог-замовлень  
(пункт 10)

РЕЄСТР

 рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні  
засоби і психотропні речовини

ДОДАТОК 2  
до Інструкції про порядок  
зберігання, обліку та 
знищення рецептурних 
бланків та вимог-замовлень  
(пункт 11)

АКТ 

знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені  
у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони  

здоров’я наркотичні засоби, психотропні  
речовини, та вимог-замовлень
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2005  № 360

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
20 липня 2005 р.  
за № 782/11062

Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замов-
лень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку 
відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з ап-
тек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, 
обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень.

{Додатково див. Наказ Міністерства охорони здоров’я № 394-
АДМ від 12.10.2005}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони 
здоров’я}

№ 539 від 20.10.2005  
№ 348 від 31.05.2006  
№ 440 від 04.07.2006  
№ 42 від 30.01.2007  
№ 525 від 17.09.2008  
№ 818 від 30.12.2008  
№ 96 від 17.02.2009  
№ 351 від 22.05.2009  
№ 150 від 21.03.2011 

№ 777 від 11.11.2011  
№ 140 від 29.02.2012  
№ 440 від 14.06.2012  
№ 845 від 29.10.2012  
№ 203 від 15.03.2013  
№ 858 від 04.10.2013  
№ 1034 від 29.11.2013  
№ 239 від 02.04.2014 
№494 від 07.08.2015 
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Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» та Поло-
ження про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого 
Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, з метою удоско-
налення порядку виписування рецептів та посилення контролю за 
обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення у за-
кладах охорони здоров’я НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони здоров’я № 777 від 11.11.2011}

{Дію пункту 1 призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами  
Міністерства охорони здоров’я № 539 від 20.10.2005, № 348 від 
31.05.2006 }

1. Затвердити:

1.1. Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лі-
карські засоби і вироби медичного призначення, що додаються.

1.2. Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного 
призначення з аптек та їх структурних підрозділів, що додається.

1.3. Інструкцію про порядок зберігання, обліку та знищення ре-
цептурних бланків та вимог-замовлень, що додається.

1.4. Установити Форму журналу обліку отруйних, сильнодіючих 
та комбінованих лікарських засобів, що підлягають предметно-
кількісному обліку в закладах охорони здоров’я (додаток).

{Підпункт 1.4 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони 
здоров’я № 777 від 11.11.2011}

{Дію пункту 2 призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами  
Міністерства охорони здоров’я № 539 від 20.10.2005, № 348 від 
31.05.2006}

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 
30.06.94 № 117 «Про порядок виписування рецептів та відпуску лі-
карських засобів і виробів медичного призначення з аптек», заре-
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єстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 171/380 
(зі змінами).

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони 
здоров’я № 525 від 17.09.2008}

3. Установити, що контроль за правилами виписування рецеп-
тів, порядком зберігання та обліком рецептурних бланків здій-
снює МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, структурні 
підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Се-
вастопольської міських державних адміністрацій, контроль за по-
рядком відпуску лікарських засобів і виробів медичного призна-
чення з аптек та їх структурних підрозділів здійснюють у межах 
повноважень Державна служба України з лікарських засобів та її 
територіальні органи.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
охорони здоров’я № 440 від 04.07.2006, № 351 від 22.05.2009,  
№ 777 від 11.11.2011, № 858 від 04.10.2013}

4. Дія наказу поширюється на всі заклади охорони здоров’я не-
залежно від їх форм власності і підпорядкування та суб’єктів госпо-
дарської діяльності, що займаються медичною практикою, оптовою 
та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікар-
ських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профі-
лактичним закладам, підприємствам, установам, організаціям.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 від 
04.07.2006}

{Пункт втратив чинність на підставі Наказу Міністерства 
охорони здоров’я № 539 від 20.10.2005}

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступни-
ка Міністра В.О. Рибчука.

Міністр М.Є. Поліщук
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ДОДАТОК  
до наказу МОЗ України  
19.07.2005  № 360  
(у редакції наказу Міністерства 
охорони здоров’я України  
11.11.2011 № 777)

Форма

ЖУРНАЛ

обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих  
лікарських засобів, що підлягають предметно-

кількісному обліку в закладах охорони здоров’я

Найменування лікарського засобу 
________________________________________________
________________________________________________

(повне найменування, форма випуску, одиниця виміру)
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Рік, 
місяць

Зали-
шок на 
перше 
число 
місяця

Надходження Надхо-
дження та 
залишок 
разом за 
місяць

Види видатку (за 
амбулаторною ре-

цептурою, лікуваль-
ні установи, аптечні 

пункти тощо

номер 
докумен-
та і дата

кіль-
кість

номер 
докумен-
та і дата

кіль-
кість

Видатки Видатки за 
місяць за 
кожним  
з видів  
окремо

Усього 
за місяць 
за усіма 
видами 

видатків

Зали-
шок на 
кінець 
місяця

Фактич-
ний  

зали-
шок1 2 3 4 5 6 7 8 9 10*

__________ 
* З урахуванням кількості днів місяця.

Журнал обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікар-
ських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в за-
кладах охорони здоров’я, повинен бути пронумерований, прошну-
рований і завірений підписом керівника та скріплений печаткою.

{Додаток в редакції Наказу Міністерства охорони здоров’я  
№ 777 від 11.11.2011}

Заступник голови  
Державної служби  
з лікарських засобів і виробів  
медичного призначення

 
 
 

Ю.В. Підпружников
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ МОЗ України  
19.07.2005  № 360

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
20 липня 2005 р.  
за № 782/11062

ПРАВИЛА 

виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські 
засоби і вироби медичного призначення

{У тексті Правил слова «та лікарського засобу трамадол (неза-
лежно від його торговельної назви та лікарської форми (далі – 
трамадол)» та «та трамадол» в усіх відмінках виключено згідно 
з Наказом Міністерства охорони здоров’я № 525 від 17.09.2008}

1. Загальні вимоги до виписування та оформлення рецептів на 
лікарські засоби і вироби медичного призначення

1.1. Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призна-
чення (далі – Рецепти) виписуються лікарями закладів охорони 
здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування згід-
но з видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ 
України, та відповідно до лікарських посад (далі – медичні праців-
ники). Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначен-
ня, які відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, дозво-
ляється виписувати лікарям державних та комунальних закладів 
охорони здоров’я, а на лікарські засоби, вартість яких підлягає 
державному відшкодуванню, лікарям закладів охорони здоров’я 
незалежно від форм власності та підпорядкування за узгоджен-
ням зі структурними підрозділами охорони здоров’я місцевих дер-
жавних адміністрацій.

Фельдшери закладів охорони здоров’я незалежно від форм 
власності та підпорядкування мають право виписувати Рецепти 
хворим із затяжними і хронічними захворюваннями у разі продо-
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вження лікуючим лікарем курсу лікування із зазначенням своєї 
посади та завіренням цього Рецепта власним підписом та печат-
кою закладу охорони здоров’я.

{Пункт 1.1 в редакції Наказів Міністерства охорони здоров’я  
№ 440 від 04.07.2006, № 858 від 04.10.2013}

1.2. Медичні працівники, які мають право виписувати Рецепти, 
є відповідальними за призначення хворому ліків та додержання 
правил виписування Рецептів згідно із законодавством України.

У випадку, якщо медичним працівником був виписаний Ре-
цепт з порушенням правил, керівник закладу охорони здоров’я 
зобов’язаний забезпечити своєчасне виписування нового Рецепта 
для хворого.

{Пункт 1.2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров’я  
№ 494 від 07.08.2015}

1.3. Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних по-
казів з обов’язковим записом про призначення лікарських засо-
бів чи виробів медичного призначення в медичній документації 
(історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного 
хворого).

Рецепти виписуються на лікарські засоби, зареєстровані в Укра-
їні, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

1.4. Рецепти повинні мати кутовий штамп закладу охорони 
здоров’я та завірятися підписом і особистою печаткою лікаря, а у 
випадках, передбачених цим наказом (п. 1.14), додатково – круг-
лою печаткою суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, 
пов’язану з медичною практикою.

Завіряти печаткою закладу охорони здоров’я або іншого 
суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, пов’язану з 
медичною практикою, незаповнені та не підписані медичним пра-
цівником рецептурні бланки забороняється.
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Рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає державно-
му відшкодуванню, додатково завіряються печаткою червоного 
кольору «Вартість підлягає відшкодуванню».

{Пункт 1.4 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Мініс-
терства охорони здоров’я № 351 від 22.05.2009; із змінами, вне-
сеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я № 845 
від 29.10.2012}

1.5. Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, 
на рецептурних бланках у верхньому лівому куті зазначають свою 
адресу, номер ліцензії та дату її видачі.

1.6. Рецепти обов’язково виписуються на:

-  рецептурні лікарські засоби;

-  безрецептурні лікарські засоби, вироби медичного призна-
чення у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах;

-  лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для 
конкретного пацієнта.

1.7. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми № 1  
(ф-1) (додаток 1) та спеціальному рецептурному бланку форми  
№ 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікар-
ських засобів (додаток 2).

Спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) виготовля-
ються на папері рожевого кольору, розміром 75 х 120 мм, мають 
наскрізну нумерацію. Контроль за їх обліком та використанням 
покладається на відповідальну особу, яка призначається наказом 
керівника закладу охорони здоров’я.

{Пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони здоров’я № 351 від 22.05.2009; в редакції Наказу Мініс-
терства охорони здоров’я № 777 від 11.11.2011, в редакції Наказу 
Міністерства охорони здоров’я № 494 від 07.08.2015}
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1.8. Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь-якої 
інформації (в тому числі і рекламної), за винятком номера страхо-
вого поліса (за необхідності).

{Пункт 1.8 в редакції Наказу МОЗ № 440 від 04.07.2006}

1.9. Назва лікарського засобу, а саме: міжнародна непатентова-
на назва, торговельна назва у випадках, визначених цим пунктом, 
назва формоутворюючих та корегуючих речовин, склад лікарсько-
го засобу, лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтично-
го працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пи-
шуться латинською мовою.

Використання латинських скорочень дозволяється тільки від-
повідно до прийнятих у медичній і фармацевтичній практиці (до-
даток 2).

Торговельна назва зазначається, якщо лікарський засіб не має 
міжнародної непатентованої назви, належить до подібних біоло-
гічних лікарських засобів (біосимілярів), відпускається на пільго-
вих умовах чи безоплатно, підлягає предметно-кількісному обліку 
(додаток 3).

Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгре-
дієнтів, що може призвести до плутанини стосовно того, який лі-
карський засіб приписано.

{Пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
охорони здоров’я № 440 від 04.07.2006, № 440 від 14.06.2012; в ре-
дакції Наказу Міністерства охорони здоров’я № 1034 від 29.11.2013}

1.10. Спосіб застосування ліків пишеться державною мовою або 
мовою міжнаціонального спілкування відповідно до Закону Укра-
їнської РСР «Про мови в Українській РСР» із зазначенням дози, 
частоти, часу та умов прийому. Забороняється обмежуватися за-
гальними вказівками типу «Зовнішнє», «Відомо» тощо.

1.11. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом, кулько-
вою ручкою або комп’ютерним набором з обов’язковим заповне-
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нням належної інформації, передбаченої формою бланка Рецепта. 
Виправлення в Рецепті не дозволяється.

{Пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 
від 04.07.2006; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров’я 
№ 777 від 11.11.2011}

1.12. Усі специфічні вказівки, помітки медичного працівника 
(«Хронічно хворому», «За спеціальним призначенням») додатко-
во завіряються його підписом та печаткою.

{Пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 
від 04.07.2006}

1.13. Рецепти на лікарські засоби, крім наркотичних (психо-
тропних) лікарських засобів і вироби медичного призначення ви-
писуються на рецептурних бланках ф-1 (додаток 1).

Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чисто-
му вигляді або в суміші з індиферентними речовинами випису-
ються на спеціальних рецептурних бланках ф-3.

Рецепт ф-3 додатково підписується керівником закладу охоро-
ни здоров’я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі 
їх відсутності – підписом завідувача відділення цього закладу, 
на якого покладена відповідальність за призначення наркотич-
них (психотропних) лікарських засобів) і завіряється печаткою 
суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, пов’язану з 
медичною практикою.

1.14. На рецептурних бланках ф-1 дозволяється виписувати не 
більше трьох найменувань лікарських засобів.

Одне найменування лікарського засобу виписується у разі:

-  призначення пільговим категоріям населення на бланку ф-1;

-  які підлягають предметно-кількісному обліку;
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-  призначення наркотичних (психотропних) лікарських засо-
бів на бланку ф-3;

-  призначення лікарських засобів, вартість яких підлягає дер-
жавному відшкодуванню.

{Пункт 1.14 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства 
охорони здоров’я № 351 від 22.05.2009; із змінами, внесеними згід-
но з Наказом Міністерства охорони здоров’я № 845 від 29.10.2012}

{Абзац другий пункту 1.14 в редакції Наказу МОЗ № 440 від 
04.07.2006}

1.15. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-
кількісному обліку (додаток 3), що відпускаються на пільгових 
умовах чи безоплатно, крім наркотичних (психотропних) лікар-
ських засобів, виписуються у 2 примірниках на бланку ф-1.

1.16. У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах 
наркотичних (психотропних) лікарських засобів поряд з випису-
ванням Рецепта на бланку ф-3 виписуються додатково Рецепти на 
бланку ф-1.

1.17. Пільговим категоріям пацієнтів, що проводять ін’єкції 
поза межами лікувально-профілактичних закладів, дозволяється 
виписувати до 100 г етилового спирту безоплатно на місяць.

1.18. У разі необхідності (відрядження, відпустка тощо) пацієнту, 
в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпе-
чення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку 
лікарські засоби в кількості, передбаченій для тримісячного курсу 
лікування, ураховуючи норми відпуску лікарських засобів.

При наданні паліативної допомоги пацієнту, в тому числі тим, 
хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяєть-
ся виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в 
кількості, передбаченій для п’ятнадцятиденного курсу лікування.
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{Пункт 1.18 глави 1 доповнено новим абзацом другим згідно з На-
казом Міністерства охорони здоров’я № 203 від 15.03.2013}

При виписуванні таких Рецептів лікар повинен зробити вказів-
ку «Хронічно хворому».

1.19. У разі необхідності, відповідно до дозового режиму, дозво-
ляється виписувати Рецепт на лікарський засіб в кількості, необ-
хідній для продовження чи повторення курсу лікування, шляхом 
зазначення кратності видачі ліків, за винятком лікарських засобів, 
для яких встановлені норми відпуску, зазначені в п. 1.22.

1.20. Для хворих із затяжними і хронічними захворюваннями 
Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал у суміші з 
іншими лікарськими засобами та належать до рецептурних, мо-
жуть виписуватись на рецептурному бланку ф-1 на курс лікування 
до одного місяця з обов’язковою вказівкою лікаря «За спеціаль-
ним призначенням».

1.21. Забороняється виписувати Рецепти на лікарські засоби, 
перелічені в додатку 5 до цих Правил, та їх аналоги за дією, що ви-
користовуються для усіх видів наркозу (інгаляційного, неінгаля-
ційного, увідного) при хірургічних та діагностичних втручаннях.

{Пункт 1.21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони здоров’я № 525 від 17.09.2008}

1.22. Забороняється виписувати в одному Рецепті наведені ниж-
че лікарські засоби у більшій кількості, ніж та, що вказана в табли-
ці (крім випадків, що зазначені в абзаці другому пункту 1.18 цієї 
глави):

{Абзац перший пункту 1.22 глави 1 із змінами, внесеними згідно 
з Наказом Міністерства охорони здоров’я № 203 від 15.03.2013}
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Назва лікарського засобу Гранично допустима для відпуску 
кількість засобу на один Рецепт

Амфепрамон (фепранон)

драже 0,025 г 50 драже
Бупренорфін

таблетки 0,2 мг 0,017 г
таблетки 0,4 мг 0,017 г
таблетки 2 мг 0,112 г
таблетки 4 мг 0,112 г
таблетки 8 мг 0,112 г
ампули 0,3 мг – 1 мл 20 амп.
ампули 0,6 мг – 2 мл 10 амп.
пластир трансдермальний 10 пластирів незалежно від дозування
таблетки 5 мг,15 мг, 30 мг, 60 мг 12 табл.

Морфін

таблетки 5 мг
таблетки 10 мг
ампули 1 % – 1 мл 0,1 г (загальної кількості морфіну  

у перерахунку на безводну основу)
Натрію оксибутірат та інші солі оксимасляної кислоти

ампули 20 % – 5, 10 мл 10 амп.
флакони 66,7 % – 50 мл 1 флакон

Омнопон

ампули по 1 мл 10 амп.
Психотропні лікарські засоби* 10 – 12 табл., 10 амп.
Тримеперидину гідрохлорид

ампули 1,2 % – 1 мл 0,25 г (загальної кількості тримепери-
дину в перерахунку на безводну основу)

таблетки 25 мг 10 табл.
Триазолам (хальцион)

таблетки 0,25 мг 30 табл.
Етилморфіну гідрохлорид**

таблетки 10 мг, 15 мг 0,2 г (загальної кількості етилморфіну 
в перерахунку на безводну основу)

Просідол

таблетки 25 мг 10 табл.
ампули 1 % – 1 мл 0,25 г (загальної кількості просідолу  

в перерахунку на безводну основу)
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Трамадол (міжнародна непатентована назва)

капсули, таблетки 0,05 г 30 капс., табл.
ампули 5 % – 1 мл 10 амп.
ампули 5 % – 2 мл 10 амп.
краплі 0,1 г в 1 мл 1 флакон 50 мл
свічки ректальні 0,1 г 20 свічок

Атропін та його солі порошок 0,01 г
Тетракаїн порошок 1 г
Тригексифенідил 0,12 г
Атракурій 0,05 г
Векуроній 0,004 г
Піпекуроній 0,004 г
Рокуроній 0,05 г
Суксаметоній 0,1 г
Буторфанол (морадол тощо) 0,008 г
Дифенгідрамін (димедрол)  
тверді форми

2,1 г

Зопіклон 0,075 г
Клонідін (клофелін)  
субстанція, рідкі форми

0,015 г

Метандієнон 0,05 г
Нандролон 0,05 г
Прометазин 0,5 г
Гідроморфону гідрохлорид 21 табл.
Фентаніл у формі трансдермальних 
терапевтичних систем  
із пролонгованим ефектом

10 пластирів незалежно від дозування

Метадон, рідкі форми, 1 мг в 1 мл 0,3 г
Кодеїн (кодеїну фосфат) таблетки 2,1 г

* Віднесені до психотропних лікарських засобів згідно із Законом України 
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

** В очних краплях та мазях етилморфіну гідрохлорид може виписува-
тись у кількості до 1 г за наявності вказівки медичного працівника на 
рецепті «За спеціальним призначенням», завіреної підписом, власною 
печаткою лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу.
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У разі надходження зазначених у таблиці лікарських засобів в 
оригінальних упаковках, що містять більшу кількість таблеток від 
указаної норми відпуску, дозволяється виписувати в Рецепті 1 упа-
ковку, але не більше 50 таблеток.

{Пункт 1.22 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністер-
ства охорони здоров’я № 525 від 17.09.2008, № 818 від 30.12.2008, 
№ 96 від 17.02.2009, № 351 від 22.05.2009, № 150 від 21.03.2011, 
 № 140 від 29.02.2012, № 440 від 14.06.2012, № 203 від 15.03.2013}

1.22.1 Наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби, 
які підлягають предметно-кількісному обліку, виписуються ме-
дичними працівниками на рецептурних бланках ф-1.

1.22.2 Забороняється виписувати в одному Рецепті ф-1 нарко-
тичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби у більшій кіль-
кості у їх складі наркотичних засобів або психотропних речовин і 
прекурсорів, ніж та, що вказана у таблиці:

Назва наркотичного 
засобу, психотропної 
речовини, прекурсору

Гранично допустима для 
відпуску кількість у складі 

наркотичного (психотропного) 
комбінованого лікарського 

засобу на 1 рецепт

Кодеїн 0,2 г

Декстропропоксифен 0,6 г

Фенобарбітал 1 г

Ефедрину гідрохлорид 0,6 г

Псевдоефедрин 0,6 г

Фенілпропаноламін 0,6 г

Ерготамін 0,02 г

Ергометрин 0,002 г
(у перерахунку на безводну основу)
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У разі надходження цих препаратів в оригінальних упаковках, 
що містять більшу кількість речовини від указаної норми, дозво-
ляється виписувати в 1 рецепті 1 упаковку лікарського засобу, але 
не більше 50 таблеток.

{Пункт 1.22.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 
від 04.07.2006}

2. Особливості виписування Рецептів на лікарські засоби, що 
виготовляються в умовах аптеки

2.1. Рецепти на лікарські засоби, які виготовляються в аптеці, 
виписуються в розгорнутому вигляді.

{Пункт 2.1 в редакції Наказу МОЗ № 440 від 04.07.2006}

2.2. Назви наркотичних (психотропних) та отруйних лікарських 
засобів пишуться на початку Рецепта, далі – усі інші лікарські за-
соби (інгредієнти).

2.3. При виписуванні наркотичних (психотропних), отруйних 
та сильнодіючих лікарських засобів у дозах, що перевищують вищі 
одноразові дози, медичний працівник зобов’язаний написати дозу 
цього засобу словами і поставити знак оклику.

2.4. Кількість твердих та сипучих лікарських засобів указується 
у грамах (0,001; 0,01; 0,5; 1,0), рідких – у мілілітрах, грамах, кра-
плях.

2.5. При необхідності негайного відпуску хворому ліків у верх-
ній частині Рецепта проставляється позначка «cito» (швидко) або 
«statim» (негайно).

3. Термін дії Рецепта

3.1. Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних блан-
ках ф-1, дійсні протягом одного місяця з дня виписки, а на спе-
ціальних рецептурних бланках ф-3 – протягом десяти днів з дня 
виписки.
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{Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 від 
04.07.2006, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони здоров’я № 203 від 15.03.2013}

4. Оформлення вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби 
медичного призначення

4.1. Для забезпечення лікувально-діагностичного процесу або 
проведення наукових досліджень лікувально-профілактичні за-
клади або науково-дослідні установи можуть отримувати лікар-
ські засоби, вироби медичного призначення з аптек та аптечних 
складів (баз) на вимогу-замовлення, яка містить інформацію про 
замовника (реквізити), його довірену особу, дату, назву лікарсько-
го засобу, одиницю виміру, кількість упаковок замовлених та від-
пущених, тощо.

{Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ № 440 
від 04.07.2006, № 42 від 30.01.2007, Наказом Міністерства охоро-
ни здоров’я № 1034 від 29.11.2013}

4.2. При оформленні вимоги-замовлення для отримання з ап-
тек та аптечних складів (баз) лікарських засобів, виробів медич-
ного призначення вона завіряється кутовим штампом, круглою 
печаткою лікувально-профілактичного закладу або науково-до-
слідної установи, або суб’єкта господарювання, що провадить ді-
яльність, пов’язану з медичною практикою, підписом керівника 
закладу (науково-дослідної установи) або його заступника з ліку-
вальної частини.

{Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 42 від 
30.01.2007}

4.3. У вимозі-замовленні вказують назву лікарського засобу, 
дозування, форму випуску (таблетки, ампули тощо), вид упаковки 
(коробки, флакони, туби тощо), загальну кількість.

{Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 від 
04.07.2006, Наказом Міністерства охорони здоров’я № 1034 від 
29.11.2013}
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4.4. Вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають 
предметно-кількісному обліку, лікарські засоби для наркозу, лі-
карські засоби, які належать до фармакологічних груп, що наве-
дені в додатку 5, та лікарські засоби, наведені в таблиці п. 1.22 цих 
Правил, виписуються на окремих бланках вимог-замовлень для 
кожної групи препаратів.

4.5. Вимоги-замовлення виписуються у трьох примірниках, а 
на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, 
вимоги-замовлення виписуються у чотирьох примірниках.

В аптеці (аптечному складі/базі) залишається один примірник 
вимоги-замовлення, крім вимоги-замовлення на лікарські засо-
би, що підлягають предметно-кількісному обліку і залишаються у 
двох примірниках.

Заступник голови  
Державної служби  
з лікарських засобів і виробів  
медичного призначення

 
 
 

Ю.В. Підпружников
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ДОДАТОК 1  
до Правил виписування 
рецептів та вимог-замовлень 
на лікарські засоби і вироби 
медичного призначення

ФОРМА 

рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування 
лікарських засобів і виробів медичного призначення, 

що відпускаються за повну вартість, безоплатно, 
з оплатою 50% і таких, що підлягають предметно-

кількісному обліку (розмір 105 х 150)

Прізвище, ім’я та по батькові і вік хворого  
________________________________________________

Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого 
________________________________________________

Назва та кількість виписаних лікарських засобів 
________________________________________________ 

Номер рецепта №____________                                         «___» 

____________ 20__ р.
                                                                                                       (дата виписки рецепта) 

лінія відриву
..........................................................…............................................................................ 
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ФОРМА 
 

рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування 
лікарських засобів і виробів медичного призначення, що 
відпускаються за повну вартість, безоплатно, з оплатою 

50 % і таких, що підлягають предметно-кількісному обліку

  Назва закладу*                                                                Код закладу за ЗКУД 
(штамп закладу)                                                               Код за ЄДРПОУ 
                                                                                            Медична документація 
ф-1  
______________________________________________________

                                                                                                   Номер рецепта _____

РЕЦЕПТ                                                                           «___» ____________ 20__ р. 
(дорослий, дитячий – потрібне підкреслити)                  (дата виписки рецепта)
_______________________________________________________ 
За повну вартість                                Безоплатно                                    Оплата 50 % ____________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я та по батькові і вік хворого ____________________

Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого 
______________________________________________________

Прізвище, ім’я та по батькові лікаря _______________________

______________________________________________________
      I Rp: 
        I 
        I 
_______________________________________________________
        I Rp: 
        I 
        I 
_______________________________________________________
        I Rp: 
        I 
        I
_______________________________________________________
   Підпис та особиста печатка 
            лікаря (розбірливо)                                                              М. П.
                                                                                             
Рецепт дійсний протягом 1 місяця                             печатка лікувально- 
                                                                                            профілактичного закладу
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________________________________________________________________________

ПАМ’ЯТКА ЛІКАРю 
(друкується на зворотному боці рецептурного бланка) 

Код лікувально-профілактичного закладу друкується друкарським 
способом або ставиться штамп. 

Рецепт виписується латинською мовою, розбірливо, чітко, чорни-
лом або кульковою ручкою, виправлення забороняються. 

На одному рецептурному бланку виписується: одне найменування 
лікарського засобу, що вміщує отруйні або наркотичні лікарські засо-
би, або 1 – 3 найменування інших лікарських засобів. 

Дозволяються тільки прийняті правилами скорочення позначень. 
Тверді і сипучі речовини в грамах (0,01; 0,5; 1,0), рідкі – в мілілі-

трах, грамах і краплях. 
Спосіб вживання пишеться державною мовою відповідно до Закону 

України «Про мови в Українській РСР», забороняється обмежуватись 
загальними вказівками: «Внутрішнє», «Зовнішнє», «Відомо» і т. ін. 

____________
*) Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, у 
верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії. 
**) Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь-якої ін-
формації (у тому числі й рекламної), за винятком номера страхо-
вого поліса (за необхідності). 

Заступник голови Державної 
служби з лікарських засобів  
і виробів медичного призначення 

  
  

Ю.В. Підпружников 

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністер-
ства охорони здоров’я України № 440 від 04.07.2006, № 42 від 
30.01.2007, № 777 від 11.11.2011}

___________________________
№ лікарської форми
індивідуального виготовлення
_____________________________________________
Прийняв                    Виготовив 

______________________________
Штамп аптеки

______________________________
Перевірив                 Відпустив  
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ДОДАТОК 2  
до Правил виписування 
рецептів та вимог-замовлень 
на лікарські засоби і вироби 
медичного призначення

Спеціальний рецептурний бланк 
форми № 3 (ф-3) для виписування наркотичних 

та психотропних лікарських засобів 

Ідентифікаційний код                                          Код за ДКУД _______________
за ЄДРПОУ __________________
_____________________________                      Медична документація ф-3
        (найменування закладу)

М.П.
РЕЦЕПТ  

на право одержання лікарського засобу,  
що містить наркотичний засіб чи психотропну речовину 

Серія _______________ № _______________ «___»______________ 20__ року 
Прізвище та ініціали, вік хворого
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Номер медичної карти амбулаторного хворого 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Історія хвороби (амбулаторна карта) № ________________________________
Прізвище та ініціали лікаря 
___________________________________________________________________

Rp:

 Підпис і особиста печатка
     лікаря (розбірливо)  

            Печатка лікувально-
        профілактичного закладу
 

Рецепт дійсний протягом 10 днів.
Рецепт залишається в аптеці.

Примітка. Серія та номер бланка зазначаються друкарським способом.

{Додаток 2 згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни № 494 від 07.07.2015}
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ДОДАТОК 3  
до Правил виписування 
рецептів та вимог-
замовлень на лікарські 
засоби і вироби медичного 
призначення

НАЙВАЖЛИВІШІ  
рецептурні скорочення

Скорочення на 
латинській мові

Повне  
написання Переклад

1 2 3

āā ana по, порівну

ac. acid. acidum кислота

amp. ampulla ампула

aq. aqua вода

aq. pur. aqua purificata очищена вода

but. butyrum масло (тверде)

comp. compositus (a, um) складний

D. Da, Detur,  
Dentur

видай, нехай буде видано,  
нехай будуть видані

D. S. Da Signa,  
Detur Signetur

видай, познач нехай буде видано 
позначено, видати позначити

D. t. d. Da (Dentur) tales doses видай (видати) таких доз

dil. dilutus розведений

div. in. p. aeq. divide in partes aequales розділи на рівні частини

extr. extractum екстракт, витяжка

f. fiat (fiant) нехай утвориться (утворяться)

gtt., gtts. gutta, guttae крапля, краплі

hb. herba трава

inf. infusum настій

in ampl. in ampullis в ампулах

in tab. in tabulettis в таблетках

linim. linimentum рідка мазь, лінімент
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liq. liquor рідина

M. pil. massa pilularum пілюльна маса

M. Misce, Misceatur змішай, нехай буде змішано, 
змішати

N. numero числом

ol. oleum олія

pil. pilula пілюля

P. aeq. partes aequeles рівні частини

pulv. pulvis порошок

q. s. quantum satis скільки потрібно, скільки 
необхідно

r., rad. radix корінь

Rp. Recipe візьми

Rep. Repete, Repetatur повтори, нехай буде повторено

rhiz. rhizoma кореневище

S. Signa, Signetur познач, нехай буде позначено

sem. semen насіння

simpl. simplex простий

sir. sirupus сироп

sol. solutio розчин

steril. aerilisa  
sterilisetur

простерилізуй, нехай буде 
простерилізовано

supp. suppositorium свічка, супозиторій

tab. tabuletta таблетка

t-ra., tct. tinctura настойка

ung. unguentum мазь

vitr. vitrum склянка

praecip. praecipitatus осаджений

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров’я  
№ 525 від 17.09.2008}

Заступник голови Державної 
служби з лікарських засобів і 
виробів медичного призначення

 
 

Ю.В. Підпружников
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ДОДАТОК 4 
до Правил виписування 
рецептів та вимог-замовлень 
на лікарські засоби і вироби 
медичного призначення

ПЕРЕЛІК 

лікарських засобів, що підлягають предметно-
кількісному обліку в закладах охорони здоров’я

1. Наркотичні лікарські засоби.

2. Психотропні лікарські засоби.

3. Отруйні та сильнодіючі лікарські засоби (за міжнародними 
непатентованими назвами):

• атропін та його солі (порошок),

• кетамін,

• тетракаїн (порошок),

• тригексифенідил,

• атракурій,

• векуроній,

• піпекуроній,

• рокуроній,

• суксаметоній,

• буторфанол (морадол тощо),

• дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми),

• зопіклон,

• клонідін (клофелін) (субстанція, рідкі форми),

• метандієнон,

• нандролон,

• прометазин.
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4. Комбіновані лікарські засоби, які містять ефедрин (окрім лі-
карських засобів у формі сиропів), трамадол, псевдоефедрин та 
декстропропоксифен.

5. Лікарські засоби (за міжнародною непатентованою назвою): 
тропікамід.

__________  
Примітки:

1. Не підлягають предметно-кількісному обліку медичні аптечки 
транспортних засобів, у які входить розчин буторфанолу тар-
трату для ін’єкцій 0,2% по 1 мл у шприц-тюбиках.

2. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, 
управлінням охорони здоров’я обласних (міських) держадміні-
страцій спільно з об’єднаннями (підприємствами) «Фармація» 
дозволяється, при потребі, розширювати даний перелік, а керів-
никам лікувально-профілактичних закладів – установлювати у 
відділеннях предметно-кількісний облік і інших лікарських засобів.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ № 42 від 
30.01.2007, № 525 від 17.09.2008, № 818 від 30.12.2008, № 150 від 
21.03.2011, № 777 від 11.11.2011, № 845 від 29.10.2012}

Заступник голови Державної 
служби лікарських засобів і 
виробів медичного призначення

 
 

Ю.В. Підпружников

{Додаток 5 вилучено на підставі Наказу МОЗ № 440 від 
04.07.2006}
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ДОДАТОК 6  
до Правил виписування 
рецептів та вимог-
замовлень на лікарські 
засоби і вироби медичного 
призначення

ПЕРЕЛІК 

лікарських засобів (за міжнародними непатентованими 
назвами), на які не дозволяється виписувати Рецепти

Фармакотерапевтична група Міжнародна непатентована назва

Засоби для наркозу

Азоту закис

Галотан

Гексенал

Гексобарбітал

Диетиловий ефір

Енфлуран

Етомідат

Ізофлуран

Кетамін

Метогексітал

Натрію оксибат*

Предіон

Пропанідид

Пропофол

Тіопентал натрію

Опіоїдні аналгетики

Реміфентаніл

Фентаніл****

Нейролептики
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Дроперидол

Похідні без одіазепіну

Мідазолам**

Флунітразепам**

Діагностичні 
радіофармацевтичні препарати без винятку

Терапевтичні 
радіофармацевтичні препарати без винятку

Антихолінергічні засоби Тропікамід

__________  
* Лікарські форми для внутрішньовенного введення.  
** Лікарські форми для внутрішньовенного та 
внутрішньом’язового введення.  
**** Крім препаратів у формі трансдермальних терапевтич-
них систем із пролонгованим ефектом.

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністер-
ства охорони здоров’я № 440 від 04.07.2006, № 42 від 30.01.2007, 
№ 239 від 02.04.2014}

Заступник голови Державної 
служби з лікарських засобів і 
виробів медичного призначення

 
 

Ю.В. Підпружников
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ МОЗ України  
19.07.2005  № 360
Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
20 липня 2005 р.  
за № 783/11063

ПОРЯДОК 
відпуску лікарських засобів і виробів медичного  

призначення з аптек та їх структурних підрозділів

{Дію Порядку призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами Мініс-
терства охорони здоров’я № 539 від 20.10.2005 № 348 від 31.05.2006}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони 
здоров’я 

№ 440 від 04.07.2006 
№ 42 від 30.01.2007 
№ 525 від 17.09.2008 
№ 351 від 22.05.2009 
№ 777 від 11.11.2011 
№ 845 від 29.10.2012 
№ 203 від 15.03.2013
№494 від 07.08.2015}

{У тексті Порядку слова «та лікарського засобу трамадол (не-
залежно від його торговельної назви та лікарської форми (далі – 
трамадол)» та «та трамадол» в усіх відмінках виключено згідно 
з Наказом Міністерства охорони здоров’я № 525 від 17.09.2008}

1. З аптек, їх структурних підрозділів та аптечних складів (баз) 
може здійснюватися відпуск лікарських засобів, лише зареєстро-
ваних в Україні в установленому порядку, крім лікарських засобів, 
що виготовлені в умовах аптеки та оприбутковані в установленому 
порядку, за наявності завіреної постачальником відповідно до за-
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конодавства копії сертифіката якості виробника, який зберігаєть-
ся у суб’єкта господарської діяльності.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
МОЗ № 440 від 04.07.2006}

На вимогу споживача копія сертифіката якості на лікарський 
засіб, що видається виробником, повинна бути надана в термін не 
більше ніж одна доба.

2. Безрецептурні лікарські засоби відпускаються з аптек, аптеч-
них пунктів.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ №494 від 
07.08.2015}

3. Рецептурні лікарські засоби відпускаються за рецептами ме-
дичних працівників з аптек та аптечних пунктів.

Відпуск рецептурних лікарських засобів з аптечних кіосків за-
бороняється.

4. Лікарські засоби, виготовлені суб’єктом господарювання в 
умовах аптеки, відпускаються в роздріб через його аптеки, аптеч-
ні пункти.

5. Відпуск ліків безоплатно чи на пільгових умовах або лікар-
ських засобів, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, 
за рецептами медичних працівників (далі – Рецепти) може здій-
снюватися з аптек та аптечних пунктів у встановленому порядку.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
охорони здоров’я № 351 від 22.05.2009}

6. Лікувально-профілактичним закладам лікарські засоби, ви-
роби медичного призначення відпускаються згідно з вимогами-
замовленнями, порядок оформлення яких визначено Правилами 
виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і 
вироби медичного призначення (далі – Правила).
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7. Рецепт, який виписано з порушенням вимог Правил та/або у 
дозі, яка перевищує вищий одноразовий прийом без відповідного 
оформлення Рецепта, та/або містить несумісні лікарські засоби, 
уважається недійсним. На такому Рецепті проставляється штамп 
«Рецепт недійсний» і повертається хворому.

{Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров’я № 777 
від 11.11.2011}

8. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби, що виписуються 
на спеціальних рецептурних бланках ф-3, відпускаються тільки 
з аптек та аптечних складів (баз), які мають ліцензії на види ді-
яльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних 
речовин.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони здоров’я № 203 від 15.03.2013}

9. Відпуск лікарських засобів здійснюється з урахуванням норм 
відпуску, визначених у п. 1.22 Правил.

Усі інші лікарські засоби відпускаються з аптек у вказаній в Ре-
цепті кількості.

При необхідності допускається порушення вторинної промис-
лової упаковки для відпуску меншої кількості лікарського засобу.

Порушення первинної упаковки лікарського засобу не дозволя-
ється.

10. Забороняється відпускати з аптек за рецептами ветеринар-
них лікарів лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісно-
му обліку.

11. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кіль-
кісному обліку в закладах охорони здоров’я, лікарські засоби, вар-
тість яких підлягає державному відшкодуванню, та ті, за якими 
ліки відпущені безоплатно чи на пільгових умовах, залишаються і 
зберігаються в аптеці.
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{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
охорони здоров’я № 351 від 22.05.2009, № 845 від 29.10.2012}

12. На Рецептах, крім перелічених у п. 11 цього Порядку, при 
відпуску за ними лікарських засобів, проставляється штамп «Від-
пущено» і повертаються хворому.

Відпуск лікарських засобів за Рецептами із штампом «Відпуще-
но» заборонено.

У разі відпуску меншої, ніж виписано в Рецепті, кількості лікар-
ського засобу ставиться штамп «Відпущено» і робиться відмітка 
про кількість відпущеного лікарського засобу. За такими рецептами 
ліки відпускаються до досягнення кількості, призначеної лікарем.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 від 
04.07.2006}

13. При відпуску виготовлених в умовах аптеки лікарських засобів, 
що містять отруйні, наркотичні (психотропні) лікарські засоби, хво-
рим замість Рецепта видається сигнатура з жовтою смугою у верхній 
частині і написом чорним шрифтом на ній «Сигнатура» (додаток).

14. Калію перманганат відпускається з аптек і аптечних пунктів 
без рецепта, тільки у розфасованому у споживчу упаковку вигляді, 
3-5 грам на один відпуск, за наявності ліцензії на право проваджен-
ня господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, 
відпуску прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних за-
собів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.

{Абзац перший пункту 14 в редакції Наказу МОЗ № 440 від 
04.07.2006}

Відпуск калію перманганату у кількості, більшій за зазначену, 
забороняється.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
МОЗ №494 від 7.08.2015}
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Відпуск хворим інших прекурсорів, віднесених до таких відпо-
відно до законодавства, забороняється.

15. Термін зберігання Рецептів та вимог-замовлень в аптеках:

15.1. Рецепти на відпущені лікарські засоби, що виписані на спе-
ціальних рецептурних бланках ф-3 зберігаються в аптеках протя-
гом п’яти років (не враховуючи поточного року).

{Підпункт 15.1 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказами 
Міністерства охорони здоров’я № 351 від 22.05.2009, № 845 від 
29.10.2012}

15.2. Рецепти (ф-1) на лікарські засоби, відпущені безоплатно 
чи на пільгових умовах, та на лікарські засоби, вартість яких під-
лягає державному відшкодуванню, зберігаються в аптеках протя-
гом трьох років (не враховуючи поточного року).

{Підпункт 15.2 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони здоров’я № 845 від 29.10.2012}

15.3. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-
кількісному обліку (за винятком лікарських засобів, виписаних 
на спеціальних рецептурних бланках ф-3, зберігаються в аптеках 
протягом одного року (не враховуючи поточного року).

15.4. Вимоги-замовлення зберігаються протягом трьох років 
(не враховуючи поточного року).

Вимоги-замовлення на наркотичні засоби, психотропні речо-
вини і прекурсори зберігаються протягом п’яти років (не врахову-
ючи поточного року)

{Абзац другий пункту 15.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
МОЗ №494 від 7.08.2015}

15.5. По закінченні терміну зберігання всі Рецепти та вимоги-
замовлення підлягають знищенню у встановленому законодав-
ством порядку.
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16. Лікарські засоби та вироби медичного призначення належ-
ної якості, відпущені з аптек та їх структурних підрозділів, повер-
ненню не підлягають, про що розмістити оголошення в залі об-
слуговування.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 від 
04.07.2006}

17. В аптеках та їх структурних підрозділах забороняється ре-
клама рецептурних лікарських засобів.

У залі обслуговування населення на вітринах, у скляних та від-
критих шафах тощо дозволяється розміщувати лікарські засоби, 
що відпускаються без Рецепта, та ті, що відпускаються за Рецептом 
з обов’язковою позначкою «Відпуск за рецептом лікаря».

18. У разі відсутності лікарського засобу, виписаного медичним 
працівником, пацієнту, за його згодою, може бути запропонова-
но лікарський засіб за іншою торговельною назвою, але з такою 
самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою на-
звою), формою відпуску та дозуванням, як і лікарський засіб, ви-
писаний у Рецепті. Зазначена норма не поширюється на лікарські 
засоби, які відпускаються безоплатно і на пільгових умовах, та ті, 
що підлягають предметно-кількісному обліку.

19. Функціональні харчові продукти (біологічно-активні добав-
ки) та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання 
(використання) повинні бути розміщені в торговельному залі на 
окремому стенді, стелажі, відділі тощо, з обов’язковим зазначен-
ням про те, що вони є спеціальними харчовими продуктами та не 
зареєстровані як лікарські засоби в установленому порядку.

{Порядок доповнено пунктом 19 згідно з Наказом Міністерства 
охорони здоров’я № 42 від 30.01.2007}

Заступник голови  
Державної служби  
з лікарських засобів і виробів  
медичного призначення

 
 
 

Ю.В. Підпружников
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ДОДАТОК  
до Порядку відпуску 
лікарських засобів і виробів 
медичного призначення 
з аптек та їх структурних 
підрозділів

СИГНАТУРА

___________________________  
        (назва населеного пункту)

Розмір 80 х 148 мм

Аптека № ____________ Рецепт № _____________________

Прізвище, ім’я та по батькові і вік хворого _________________
________________________________________________

Rp:

Прізвище, ім’я та по батькові лікаря _____________________
________________________________________________

Приготував ________________________________________

Перевірив _________________________________________

Відпустив _________________________________________

Дата _____________________ Ціна ____________________

Для повторного відпуску ліків необхідний новий рецепт лікаря.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони здоров’я № 42 від 30.01.2007}

Заступник голови  
Державної служби  
з лікарських засобів і виробів  
медичного призначення

 
 
 

Ю.В. Підпружников
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ІНСТРУКЦІЯ 

про порядок зберігання, обліку та знищення 
рецептурних бланків та вимог-замовлень

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони 
здоров’я № 525 від 17.09.2008  №494 від 7.07.2015}

{У тексті Порядку слова «та лікарського засобу трамадол (не-
залежно від його торговельної назви та лікарської форми (далі – 
трамадол)» та «та трамадол» в усіх відмінках виключено згідно 
з Наказом Міністерства охорони здоров’я № 525 від 17.09.2008}

1. Лікувально-профілактичні заклади отримують рецептурні 
бланки ф-1 через відповідні управління охорони здоров’я місце-
вих державних адміністрацій, а спеціальні рецептурні бланки ф-3 
– через аптечні склади (бази), аптеки або місцеві управління (від-
діли) охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ №494 від 
7.08.2015}

Рецептурні бланки ф-1 видаються медичним працівникам у не-
обхідній кількості для роботи протягом місяця.

Юридичні і фізичні особи, які займаються медичною практи-
кою на підприємницьких засадах, рецептурні бланки ф-1 отриму-
ють за домовленістю в місцевих управліннях (відділах) охорони 
здоров’я місцевих державних адміністрацій або вирішують питан-
ня їх придбання самостійно.

2. Спеціальні бланки ф-3 відпускаються лише суб’єктам госпо-
дарювання, лікарі яких мають право виписувати на таких бланках 
наркотичні (психотропні) лікарські засоби.

3. Рецептурні бланки повинні зберігатися:

• бланки ф-1 – у замкнених шафах,
• бланки ф-3 – у замкнених вогнетривких сейфах.
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4. Наказом суб’єкта господарювання призначається особа, яка 
відповідає за зберігання, облік та видачу рецептурних бланків. 
Облік рецептурних бланків ф-3 ведеться в спеціальних журналах 
(книгах) обліку за формою згідно з чинним законодавством.

Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, а журнал – про-
шнурований, завірений підписом керівника та печаткою суб’єкта 
господарювання.

5. Медичні працівники, які виписують лікарські засоби на спе-
ціальних рецептурних бланках ф-3, є відповідальними за схорон-
ність цих бланків.

6. Запас спеціальних рецептурних бланків ф-3 на поточні по-
треби в лікувально-профілактичних закладах не повинен переви-
щувати одномісячної потреби в них.

7. При звільненні медичного працівника залишки рецептурних 
бланків повертаються до місця їх отримання.

8. Один раз на квартал постійно діюча інвентаризаційна комісія 
лікувально-профілактичного закладу перевіряє наявність бланків 
Рецептів у відповідальної особи і відповідність їх кількості даним, 
зазначеним у книзі обліку.

У разі невідповідності книжкового залишку і фактичної на-
явності особа, яка відповідає за отримання, зберігання і вида-
чу рецептурних бланків, несе відповідальність у встановленому  
порядку.

9. Органи охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій 
зобов’язані регулярно контролювати лікувально-профілактичні 
заклади щодо забезпечення схоронності рецептурних бланків.

10. Після закінчення кожного місяця в аптеках на відпуще-
ні за рецептами (ф-3) наркотичні (психотропні) лікарські засо-
би матеріально відповідальними особами повинні складатися 
реєстри рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби 
і психотропні речовини, за формою згідно з додатком 1 до цієї 
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Інструкції, які зберігаються разом з рецептами (ф-3) за відповід-
ний місяць до їх знищення.

{Пункт 10 внесено згідно з Наказом МОЗ №494 від 7.08.2015}

11.  Після закінчення терміну зберігання рецептів (ф-3) та ви-
мог-замовлень на наркотичні (психотропні) лікарські засоби вони 
підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше 
використання, комісією, яка призначається керівником закладу, 
зі складанням акта знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені у 
фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я наркотич-
ні засоби, психотропні речовини, та вимог-замовлень за формою 
згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

{Пункт 11 зі змінами згідно з Наказом МОЗ №494 від 7.08.2015}

12. Після закінчення терміну зберігання рецептів ф-1 та вимог 
(замовлень), крім зазначених у п пункті 11 цієї Інструкції, вони 
підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше 
використання.

Заступник голови  
Державної служби  
з лікарських засобів і виробів  
медичного призначення

 
 
 

Ю.В. Підпружников
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ДОДАТОК 1  
до Інструкції про порядок 
зберігання, обліку та 
знищення рецептурних 
бланків та вимог-замовлень  
(пункт 10)

РЕЄСТР РЕЦЕПТІВ (ф-3),  
за якими відпущені наркотичні засоби  

і психотропні речовини

 
за __________________ 20__ року

(місяць)

№ 
з/п

Найменування лікувально-
профілактичного закладу 

охорони здоров’я, лікарями 
якого виписаний рецепт 

Серія та 
номер 

рецепта

Дата 
виписування 

рецепта

Назва наркотичного 
чи психотропного 
лікарського засобу, 

відпущеного за 
рецептом 

1 2 3 4 5

Працівник аптеки, який відповідає за облік та зберігання 
наркотичних засобів, психотропних речовин 
____________ _________________________________ 
           (підпис)                                            (прізвище, ініціали) 

«___»________________ 20__ року
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ДОДАТОК 2  
до Інструкції про порядок 
зберігання, обліку та 
знищення рецептурних 
бланків та вимог-замовлень 
(пункт 11)

АКТ 
знищення рецептів (ф-3),  

за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) 
закладах охорони здоров’я наркотичні засоби, 

психотропні речовини, та вимог-замовлень

за _______________________ 
(вказати період)

Комісія зі знищення рецептів (ф-3) та (або) вимог-замовлень у 
складі __________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

(посада, прізвище, ініціали кожного члена комісії та голови комісії) 
_______________________________________________
провела «___» _______________  20___ року знищення шляхом, 
що унеможливлює їх подальше використання, рецептів (ф-3), за 
якими відпущені наркотичні засоби, психотропні речовини,  та  
(або)  вимог-замовлень за  період з «___»________ ____ року по 
«___»________ ___ року, у кількості ____________________
____________________________________ штук відповідно
                                                  (словами)

до переліку, що додається.  

Голова комісії   ____________     ______________________ 
                                                   (підпис)                                    (прізвище, ініціали)    

Члени комісії:   ____________     ______________________ 
                                                   (підпис)                                    (прізвище, ініціали)    

                              ____________     ______________________
                                                   (підпис)                                    (прізвище, ініціали)   

                              ____________     ______________________
                                                   (підпис)                                    (прізвище, ініціали)   

М. П. 
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2012  № 200

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
5 червня 2012 р.  
за № 889/21201

Про затвердження Порядку проведення  
замісної підтримувальної терапії хворих  

з опіоїдною залежністю

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони 
здоров’я  № 238 від 27.03.2013}

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 4 Закону України 
«Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які 
живуть з ВІЛ», пункту 2 розділу ІІ додатка до Загальнодержавної 
програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, 
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-
2013 роки, затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 року 
1026-VI, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок проведення замісної підтримувальної терапії хво-
рих з опіоїдною залежністю (далі – Порядок), що додається.
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1.2. Типове положення про кабінет замісної підтримувальної 
терапії хворих з опіоїдною залежністю (далі – Положення про ка-
бінет ЗПТ), що додається.

1.3. Форму первинної облікової документації № 129-1/о «Інфор-
мована згода на участь у замісній підтримувальній терапії із засто-
суванням препарату________» та Інструкцію щодо заповнення 
форми первинної облікової документації № 129-1/о «Інформова-
на згода на участь у замісній підтримувальній терапії із застосу-
ванням препарату ________», що додаються.

{Підпункт 1.3 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони 
здоров’я № 238 від 27.03.2013}

1.4. Форму первинної облікової документації № 129-3/о «Ви-
сновок про призначення препаратів замісної підтримувальної те-
рапії» та Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової 
документації № 129-3/о «Висновок про призначення препаратів 
замісної підтримувальної терапії», що додаються.

1.5. Форму первинної облікової документації № 129-4/о «Жур-
нал обліку наркотичних препаратів в кабінетах замісної підтри-
мувальної терапії закладу охорони здоров’я» та Інструкцію щодо 
заповнення форми первинної облікової документації № 129-4/о 
«Журнал обліку наркотичних препаратів в кабінетах замісної під-
тримувальної терапії закладу охорони здоров’я», що додаються.

1.6. Форму первинної облікової документації № 129-5/о «Жур-
нал запису висновків комісії з доцільності призначення наркотич-
них засобів для замісної підтримувальної терапії закладу охорони 
здоров’я» та Інструкцію щодо заповнення форми первинної облі-
кової документації № 129-5/о «Журнал запису висновків комісії 
з доцільності призначення наркотичних засобів для замісної під-
тримувальної терапії закладу охорони здоров’я», що додаються.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, ке-
рівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я об-
ласних, Київської та Севастопольської міських державних адміні-
страцій:
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{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013}

2.1. Забезпечити виконання Порядку, затвердженого підпунк-
том 1.1 пункту 1 цього наказу, та постійний контроль за його дотри-
манням, веденням первинної облікової документації, затвердже-
ної цим наказом, у підпорядкованих закладах охорони здоров’я.

2.2. Відповідно до Положення про кабінет ЗПТ, затвердженого 
підпунктом 1.2 пункту 1 цього наказу, забезпечити створення та 
функціонування кабінетів ЗПТ у закладах охорони здоров’я.

3. Директору Департаменту кадрової політики, освіти, науки та 
запобігання корупції забезпечити організацію розробки та затвер-
дження циклу тематичного удосконалення для лікарів з питань 
замісної підтримувальної терапії.

4. Директору Департаменту лікувально-профілактичної допо-
моги в установленому порядку забезпечити подання цього наказу 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Подання відомостей про оціночні потреби у препаратах для 
проведення замісної підтримувальної терапії до Міжнародного 
комітету з контролю за наркотиками та контроль за обігом препа-
ратів для проведення замісної підтримувальної терапії в регіонах 
здійснює Державна служба України з контролю за наркотиками.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника  
Міністра Толстанова О.К.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опубліку-
вання.

Віце-прем’єр-міністр України –  
Міністр

 
Р.В. Богатирьова
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ПОГОДЖЕНО:  
 
Голова Державної служби України  
з контролю за наркотиками

Керівник Спільного представницького органу  
всеукраїнських профспілок та профспілкових 
об’єднань для ведення колективних 
переговорів та соціального діалогу на 
національному рівні

Перший заступник Голови Спільного 
представницького органу сторони 
роботодавців на національному рівні

 
 
 
В.А. Тимошенко

 
 
 
Ю.М. Кулик

 
 
 
О. Мірошниченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
здоров’я України  
27.03.2012  № 200

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
5 червня 2012 р.  
за № 889/21201

ПОРЯДОК 

проведення замісної підтримувальної терапії  
хворих з опіоїдною залежністю

1. Цей Порядок визначає організаційні засади проведення за-
місної підтримувальної терапії (далі – ЗПТ) хворих з опіоїдною за-
лежністю.

2. Наркотичні засоби, які використовуються для проведення 
ЗПТ (далі – Препарати), розподіляються МОЗ України між адміні-
стративно-територіальними одиницями на підставі щорічних зая-
вок Міністра охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керів-
ників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013}

3. Міністр охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керів-
ники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013}

3.1. Щороку до 15 листопада подають до МОЗ України розра-
хунок за формою згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міні-
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стрів України від 03 червня 2009 року № 589 «Про затвердження 
Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотич-
них засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за 
їх обігом».

3.2. Визначають відповідними наказами заклади охорони 
здоров’я, де проводитиметься ЗПТ з використанням Препаратів, 
кількість хворих, які потребують лікування в кожному з них, та ап-
течні заклади, які отримують, зберігають, здійснюють перевезен-
ня і відпуск Препаратів.

3.3. Забезпечують контроль за цільовим використанням Пре-
паратів, затверджують розподіл та у разі необхідності здійснюють 
перерозподіл Препаратів між підпорядкованими закладами охо-
рони здоров’я.

3.4. Забезпечують щоквартальне до 15 числа місяця, наступ-
ного за звітним, згідно з підпунктом 3.2 цього пункту подання до 
Українського медичного і моніторингового центру з алкоголю та 
наркотиків МОЗ України інформації про залишки Препаратів у 
закладах охорони здоров’я і аптечних закладах станом на кінець 
звітного кварталу.

3.5. Забезпечують щомісячне до 15 числа місяця, наступного за 
звітним, подання до Українського медичного і моніторингового 
центру з алкоголю та наркотиків МОЗ України інформації станом 
на кінець звітного місяця про загальну кількість хворих, їх розпо-
діл за віком, статтю, наявність інфекційних захворювань, зокрема 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції, прийом антиретровірусної терапії.

3.6. Щороку до 15 грудня подають до МОЗ України звіти про 
стан проведення ЗПТ.

3.7. Забезпечують організацію надання медичної допомоги хво-
рим відповідно до вимог законодавства України.

3.8. Вживають заходів щодо забезпечення безперервності ЗПТ, 
у тому числі в разі госпіталізації хворих (планової чи екстреної) 
в стаціонарні відділення закладів охорони здоров’я (загального 
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профілю чи спеціалізовані) у межах адміністративно-територіаль-
ної одиниці.

3.9. Відповідно до Положення про кабінет ЗПТ, затвердженого 
наказом МОЗ України від 27 березня 2012 року № 200, забезпечу-
ють їх створення та функціонування.

4. Показаннями до призначення ЗПТ є встановлений діагноз 
залежності від опіоїдів згідно з МКХ-10 (за наявності нижчезазна-
чених критеріїв включення до ЗПТ).

5. Критеріями включення до ЗПТ є: вік пацієнта більше ніж 18 
років, письмове звернення хворого щодо початку ЗПТ, заповне-
ння хворим форми первинної облікової документації № 129-1/о 
«Інформована згода на участь у замісній підтримувальній терапії 
із застосуванням препарату ________________».

Включення до ЗПТ пацієнтів віком менше ніж 18 років прово-
диться на письмове звернення їх батьків або законних представ-
ників у разі наявності станів, викладених у пункті 6 цього Поряд-
ку, та усвідомленої інформованої згоди таких осіб.

{Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров’я № 238 
від 27.03.2013}

6. Підставами для позачергового призначення ЗПТ є критерії, 
зазначені у пункті 5 цього Порядку, та наявність хоча б одного із 
таких станів:

• ВІЛ-інфекція;

• туберкульоз, особливо у випадках його примусового ліку-
вання, передбачених статтею 11 Закону України «Про про-
тидію захворюванню на туберкульоз»;

• вагітність;

• гепатити В, С;

• септичні стани;

• онкологічні захворювання.
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{Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров’я № 238 
від 27.03.2013}

7. Рішення про початок ЗПТ та про обраний Препарат, яким її 
здійснювати за направленням лікаря, затверджує комісія з доціль-
ності призначення наркотичних засобів закладу охорони здоров’я 
(далі – Комісія) на підставі встановленого лікарем діагнозу залеж-
ності від опіоїдів згідно з МКХ-10, відповідності критеріям для 
призначення ЗПТ, письмового звернення хворих щодо початку 
ЗПТ та наявності документа, що засвідчує особу.

У разі затвердження Комісією позитивного рішення щодо до-
цільності призначення ЗПТ форма первинної облікової документа-
ції № 129-1/о «Інформована згода на участь у замісній підтриму-
вальній терапії із застосуванням препарату ______» заповнюється 
хворим та зберігається в медичній документації на хворого, яка ве-
деться закладами охорони здоров’я, відповідно до вимог законодав-
ства України.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013}

Нарочно хворому видається Інформаційний лист про замісну 
підтримувальну терапію із застосуванням препарату _____, який 
наведено у додатку до цього Порядку.

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013}

Рішення Комісії про початок ЗПТ фіксується в медичній доку-
ментації на хворого, яка ведеться закладами охорони здоров’я, від-
повідно до вимог законодавства України.

Склад Комісії затверджується наказом головного лікаря закладу 
охорони здоров’я, на базі якого створено кабінет ЗПТ.

8. Комісія приймає рішення щодо мінімальної та максимальної 
доз Препарату та терміну його застосування шляхом заповнення 
форми первинної облікової документації № 129-3/о «Висновок про 
призначення препаратів замісної підтримувальної терапії».
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Результати засідання Комісії заносяться у форму первинної об-
лікової документації № 129-5/о «Журнал запису висновків комісії з 
доцільності призначення наркотичних засобів для замісної підтри-
мувальної терапії закладу охорони здоров’я».

Зміна дозування Препарату в межах мінімальної та максималь-
ної доз, встановлених Комісією, проводиться лікарем самостійно.

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013}

9. Хворому має бути забезпечено право на таємницю про стан 
здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз та лі-
кування. Інформація без згоди хворого може надаватись тільки у 
відповідь на письмовий запит судових або слідчих органів у випад-
ках, передбачених статтею 14 Закону України «Про заходи проти-
дії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів та зловживанню ними» та частиною сімнадцятою 
статті 11 Закону України «Про міліцію».

10. У разі необхідності отримувати ЗПТ у закладі охорони 
здоров’я, розташованому в іншому регіоні (зміна місця прожи-
вання, відрядження, відпустка та інше), хворий, який вже отримує 
ЗПТ, може звернутись до закладу охорони здоров’я іншого регіо-
ну, в якому проводиться ЗПТ, для її продовження.

Для цього хворий подає до закладу охорони здоров’я заяву щодо 
продовження для нього ЗПТ в цьому закладі охорони здоров’я, ко-
пії сторінок паспорта (1, 2 та сторінки із зазначенням останнього 
місця реєстрації особи) та завірену в установленому порядку ви-
писку з медичної документації на хворого, яка ведеться закладом 
охорони здоров’я, де хворому проводилась ЗПТ, відповідно вимог 
законодавства України.

Паспорт пред’являється хворим особисто при поданні документів.

У виписці зазначаються:

• прізвище, ім’я та по батькові хворого;
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• діагноз;

• підстава для продовження ЗПТ в лікувальному закладі ін-
шого регіону (зміна місця проживання, відрядження, від-
пустка та інше);

• назва та доза Препарату, який отримує хворий;

• термін продовження ЗПТ в іншому регіоні.

{Абзац десятий пункту 10 виключено на підставі Наказу Мініс-
терства охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013}

Рішення щодо продовження ЗПТ в закладі охорони здоров’я 
приймає Комісія в триденний строк з моменту подання докумен-
тів та письмово інформує про прийняте рішення хворих та лікаря 
закладу охорони здоров’я, де особа з опіоїдною залежністю отри-
мує ЗПТ.

11. Комісія може попередньо розглянути документи про необ-
хідність продовження ЗПТ хворому, у разі надходження їх по-
штою, і письмово повідомити лікаря про прийняте рішення та до-
датково повідомити телефоном (факсом).

12. Керівник закладу охорони здоров’я у випадку проведення 
стаціонарного лікування хворого, який отримує ЗПТ, з метою 
забезпечення безперервності ЗПТ протягом одного робочого 
дня з моменту звернення пацієнта до закладу охорони здоров’я 
письмово звертається до Міністра охорони здоров’я Автоном-
ної Республіки Крим, керівників структурних підрозділів з пи-
тань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій для забезпечення передачі у 
строк не більше трьох календарних днів з моменту отримання 
звернення керівника закладу Препарату між закладами охоро-
ни здоров’я з обов’язковим дотриманням вимог законодавства 
щодо порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів.

{Пункт 12 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров’я  
№ 238 від 27.03.2013}
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13. ЗПТ проводиться лікарем, який має кваліфікацію нарколога 
або пройшов курс тематичного удосконалення з проведення ЗПТ 
на базі вищого медичного закладу (факультету) післядипломної 
освіти.

14. У закладі охорони здоров’я видача Препарату може здій-
снюватися лікарем або медичною сестрою з дотриманням вимог 
законодавства про обіг наркотичних засобів. Облік Препарату 
ведеться в обліковій медичній формі № 129-4/о «Журнал облі-
ку наркотичних препаратів в кабінетах замісної підтримувальної 
терапії закладу охорони здоров’я» (далі – форма № 129-4/о), яка 
заповнюється згідно з вимогами Інструкції щодо заповнення фор-
ми № 129-4/о, затвердженої наказом МОЗ України від 27.03.2012  
№ 200. Журнал повинен бути пронумерований та прошитий.

15. Після призначення хворому ЗПТ лікар:

• оцінює та контролює стан хворого;

• визначає необхідну дозу Препарату та за необхідності коре-
гує її в межах мінімальної та максимальної доз, встановле-
них Комісією;

• направляє хворого за необхідності до іншого закладу охоро-
ни здоров’я;

• бере участь у роботі Комісії;

• спільно з лікарями інших закладів охорони здоров’я про-
водить консультації госпіталізованих до них хворих, яким 
призначено ЗПТ;

• готує пропозиції про початок та припинення ЗПТ або на-
дання можливості прийому Препарату, отриманого за ре-
цептом;

• веде необхідну медичну документацію;

• виконує інші дії, необхідні для проведення ЗПТ.

16. Медична сестра здійснює (шляхом огляду ротової порожни-
ни) контроль прийому Препарату хворим з опіоїдною залежністю 
в межах кабінету ЗПТ.
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17. Рішення про припинення ЗПТ приймається на засіданні  
Комісії за поданням лікаря у таких випадках:

• надходження заяви хворого про відмову від подальшої учас-
ті у ЗПТ;

• порушення хворим правил участі у ЗПТ, зазначених у ін-
формаційному листі про замісну підтримувальну терапію із 
застосуванням _____;

{Абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013}

• спроби винести Препарат за межі закладу охорони здоров’я;

• пропуску прийому Препарату більше 10 днів протягом  
місяця;

{Абзац шостий пункту 17 виключено на підставі Наказу Мініс-
терства охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013}

• підтвердження за результатами тесту сечі наявності в орга-
нізмі хворого інших наркотичних засобів, ніж ті, що при-
значаються хворому з метою ЗПТ.

{Абзац шостий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013}

18. У закладах охорони здоров’я у кімнатах, обладнаних згідно з 
вимогами законодавства, обсяг зберігання Препаратів для ЗПТ не 
повинен перевищувати двотижневої потреби закладу.

Голова Державної служби  
з питань протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу та інших соціально 
небезпечних захворювань

 
 
 

Т.А. Александріна
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ДОДАТОК  
до Порядку проведення 
замісної підтримувальної 
терапії хворих з опіоїдною 
залежністю

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

про замісну підтримувальну терапію із застосуванням

_________________________________________________
(назва препарату)

Вам пропонується взяти участь у замісній підтримувальній те-
рапії  (далі – ЗПТ) з приводу опіоїдної залежності.

Ваша участь повністю добровільна і Ви у будь-який час можете 
від неї відмовитися.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з інформацією, яка міститься 
у цьому листі, і не соромтесь задавати медичному працівнику за-
кладу охорони здоров’я будь-які питання, які у Вас виникають.

Короткий опис

Суть ЗПТ полягає у щоденному довготривалому прийомі заміс-
ного препарату для лікування порушень, пов’язаних з уживанням 
екстракту макової соломки, героїну або інших опіоїдів.

ЗПТ не призначена для хворих, які вживають стимулятори, 
каннабіс (маріхуану) та інші неопіоїдні психоактивні речовини.

ЗПТ має на меті не допустити розвиток у хворого синдрому від-
міни, підтримувати у хворого стабільний стан фізичного комфор-
ту та стримувати потяг до нелегальних опіоїдів.
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ЗПТ є частиною комплексного лікування, коли вирішується не 
тільки проблема залежності, а й інші медичні, психологічні та со-
ціальні проблеми хворого.

Замісний препарат «метадон» є синтетичним опіоїдом з агоніс-
тичними (тобто схожими з морфіном та іншими опіатами) власти-
востями, добре всмоктується у шлунково-кишковому тракті. Ме-
тадон випускається у вигляді розчину різних концентрацій або в 
таблетках.

Бупренорфін – наркотичний аналгетик, що блокує дію інших 
опіоїдів та не викликає ейфорії. Випускається у формі таблеток під 
язик для розсмоктування. Тривалість дії бупренорфіну довша, ніж 
тривалість дії метадону.

У ЗПТ для лікування будуть використовуватися таблетки/роз-
чин ____________, які приймаються внутрішньо через ротову 
порожнину.

Як правило, прийом бупренорфіну/метадону хворими здійсню-
ється щодня протягом робочих годин закладу охорони здоров’я, що 
проводить лікування, у присутності медичної сестри. Прописані та-
блетки (або розчин) приймають внутрішньо під наглядом медичної 
сестри. Хворі повинні перебувати у кабінеті замісної підтримуваль-
ної терапії (далі – кабінет ЗПТ) під час прийому препарату. Медична 
сестра здійснює контроль за вживанням препарату шляхом огляду 
ротової порожнини, щоб переконатися, що Ви прийняли препарат.

Побічні ефекти від тривалого застосування препаратів можуть 
проявитись у вигляді підвищеного потовиділення, запорів, зни-
ження статевої активності у чоловіків, дисменореї у жінок.

Передозування метадону може викликати пригнічення дихаль-
ної функції, дихальну недостатність та пов’язаний із нею підвище-
ний ризик смерті.

Вживання інших психоактивних речовин (особливо опіоїдів, 
снодійних, транквілізаторів та алкоголю) на фоні замісної терапії 
метадоном значно підвищує ризик передозування!
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Попередження. В період отримання замісної підтримувальної 
терапії забороняється керувати автотранспортом та виконувати 
роботу, що вимагає швидкої реакції, точності рухів та перебування 
на висоті.

Конфіденційність

Для участі у ЗПТ здійснюється медична реєстрація хворих на 
підставі документа, що засвідчує особу. Дані стосовно лікування 
можуть бути надані іншим особам у передбачених законом випад-
ках, а також за необхідності надання Вам екстреної медичної до-
помоги, якщо Ви втратите свідомість.

Правила участі у ЗПТ

Хворому заборонено:

• вживати спиртні напої, наркотики або інші психотропні за-
соби;

• мати при собі холодну або вогнепальну зброю;

• здійснювати спроби винести метадон/бупренорфін;

• порушувати громадський порядок;

• будь-які незаконні дії з психотропними речовинами, нарко-
тичними засобами або прекурсорами.

За порушення вказаних правил хворий припиняє участь у за-
місній підтримувальній терапії.

Інформуємо Вас, що у випадках будь-яких проявів агресії та по-
рушення громадського порядку з Вашого боку медичний персонал 
має право залучати до вирішення таких ситуацій представників 
органів внутрішніх справ.
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Протягом проведення ЗПТ з метою здійснення контролю за на-
явністю у Вашому організмі наркотичних або лікарських засобів 
Вам на вимогу лікаря необхідно буде здати сечу.

Під час проведення ЗПТ з Вашої згоди може здійснюватися збір 
інформації про стан здоров’я, рівень благополуччя, ризики виник-
нення шкідливих наслідків, що пов’язані з вживанням наркоти-
ків, а також про поширення збудників інфекції, які передаються 
через кров.

Інша інформація

Рішення про відмову від участі у ЗПТ не вплине на надання 
медичної допомоги, якої Ви можете потребувати на цей час або у 
майбутньому. Ви можете задавати запитання медичному праців-
нику кабінету ЗПТ стосовно ЗПТ у будь-який час, а в разі незадо-
волення відповіддю – керівнику закладу охорони здоров’я.

{Додаток до Порядку в редакції Наказу Міністерства охорони 
здоров’я № 238 від 27.03.2013}

Голова Державної служби  
з питань протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу та інших соціально 
небезпечних захворювань

 
 
 
 

Т.А. Александріна
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
здоров’я України  
27.03.2012  № 200

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
5 червня 2012 р.  
за № 890/21202

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  

про кабінет замісної підтримувальної  
терапії хворих з опіоїдною залежністю

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони 
здоров’я № 238 від 27.03.2013}

I. Загальні положення

1.1. Кабінет замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїд-
ною залежністю (далі – Кабінет) є спеціалізованим структурним 
підрозділом закладу охорони здоров’я, який створюється Мініс-
терством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, струк-
турними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Ки-
ївської та Севастопольської міських державних адміністрацій у 
складі підпорядкованих їм закладів охорони здоров’я.

{Пункт 1.1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Мі-
ністерства охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013}

1.2. Графік роботи Кабінету затверджується керівником закла-
ду охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

1.3. У своїй діяльності співробітники Кабінету керуються Кон-
ституцією України, законами України, актами Президента Украї-
ни та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 
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Міністерства охорони здоров’я України, цим Положенням, інши-
ми нормативно-правовими актами.

1.4. Для забезпечення діяльності Кабінету керівником закла-
ду охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, виділяєть-
ся необхідне оснащене приміщення. Табель оснащення Кабінету 
складається відповідно до наказу МОЗ України від 20 липня 2010 
року № 590 «Про затвердження рекомендованих табелів осна-
щення виробами медичного призначення спеціалізованих за-
кладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охо-
рони здоров’я, які здійснюють клініко-діагностичні дослідження 
та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на ВІЛ-
інфекцію/СНІД».

1.5. Кабінет створюється для проведення замісної підтриму-
вальної терапії (далі – ЗПТ) наркотичними засобами, які вико-
ристовуються для проведення ЗПТ (далі – Препарати), під конт- 
ролем медичного працівника відповідно до Порядку проведен-
ня ЗПТ хворих з опіоїдною залежністю, затвердженого наказом 
МОЗ України від 27.03.2012 № 200.

1.6. Штатний розпис Кабінету визначається та затверджуєть-
ся Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, 
керівниками структурних підрозділів з питань охорони здоров’я 
обласних, Київської та Севастопольської міських державних ад-
міністрацій.

{Пункт 1.6 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом  
Міністерства охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013}

1.7. Чисельність працівників Кабінету розраховується відпо-
відно до встановлених згідно із законодавством штатних норма-
тивів та типових штатів закладу охорони здоров’я, на базі якого 
створений Кабінет. Персонал Кабінету складається з лікаря-нар-
колога або лікаря іншого фаху, який пройшов курс тематичного 
удосконалення з проведення ЗПТ, та двох медичних сестер. У разі 
роботи Кабінету менше трьох годин на день допускається робота 
медичного персоналу за сумісництвом.
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1.8. Оплата праці працівників Кабінету здійснюється відповід-
но до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та 
Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року 
№ 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників 
закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту насе-
лення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 
2005 року за № 1209/11489.

1.9. Керівник закладу охорони здоров’я, на базі якого створений 
Кабінет, здійснює контроль та організацію роботи Кабінету.

II. Основні завдання і функції Кабінету

2.1. Надання хворому Інформаційного листа про замісну підтри-
мувальну терапію із застосуванням препарату ______________.

{Пункт 2.1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом  
Міністерства охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013}

2.2. Видача Препаратів для ЗПТ відповідно до призначення лі-
каря та контроль за прийомом Препаратів.

2.3. Ведення та зберігання медичної документації на хворого 
відповідно до вимог законодавства України; первинної облікової 
документації за формами облікової документації: № 129-1/о «Ін-
формована згода на участь у замісній підтримувальній терапії із 
застосуванням препарату _______________», № 129-3/о «Ви-
сновок про призначення препаратів замісної підтримувальної те-
рапії», № 129-4/о «Журнал обліку наркотичних препаратів у кабі-
нетах замісної підтримувальної терапії закладу охорони здоров’я», 
№ 129-5/о «Журнал запису висновків комісії з доцільності призна-
чення наркотичних засобів для замісної підтримувальної терапії 
закладу охорони здоров’я», затвердженими наказом МОЗ України 
від 27.03.2012 № 200.

{Пункт 2.3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом  
Міністерства охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013}
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2.4. Підготовка необхідної документації до засідання комісії з 
доцільності призначення наркотичних засобів.

2.5. Спостереження за станом хворих при проведенні ЗПТ.

2.6. Направлення хворих з опіоїдною залежністю до медичних 
фахівців за профілем патології у разі наявності показань.

2.7. Формування позитивного ставлення та прихильності до 
ЗПТ серед хворих з опіоїдною залежністю.

2.8. Надання керівнику закладу охорони здоров’я, на базі якого 
створений Кабінет, звітів за результатами роботи, у тому числі про 
використання Препаратів для ЗПТ.

2.9. Консультування членів родин хворих з опіоїдною залежні- 
стю у разі їх звернення щодо ЗПТ.

2.10. Сприяння залученню громадських організацій до надання 
послуг консультування, формування прихильності до лікування, 
надання позалікарняної допомоги хворим з опіоїдною залежні- 
стю, насамперед ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, ініціюван-
ня організації груп само- та взаємодопомоги (за їх згодою).

2.11. Співпраця з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, службами у справах неповнолітніх, центрами праці 
і соціального захисту населення, центрами здоров’я, центрами 
планування сім’ї, іншими заінтересованими організаціями та 
об’єднаннями громадян для забезпечення комплексності надання 
допомоги хворим з залежністю від наркотичних засобів, насампе-
ред ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, особам з підвищеним ри-
зиком інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу.

2.12. Систематичне підвищення рівня професійної кваліфікації 
працівників Кабінету.

2.13. Поточна оцінка потреб щодо проведення ЗПТ на терито-
рії, що обслуговується.
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2.14. Працівники Кабінету повинні чітко і без скорочень запо-
внювати  медичну документацію.

III. Права працівників Кабінету

3.1. Вносити пропозиції керівнику закладу охорони здоров’я, на 
базі якого створений Кабінет, щодо підвищення ефективності ді-
яльності Кабінету на території, що обслуговується.

3.2. Брати участь у співпраці з питань надання ЗПТ відповід-
но до законодавства України, у заходах загальнодержавних та ре-
гіональних програм з протидії поширенню ВІЛ/СНІДу спільно з 
міжнародними та громадськими організаціями.

3.3. Планувати власну діяльність з питань надання послуг до-
тестового консультування та тестування на наявність ВІЛ-інфекції 
відповідно до вимог законодавства і програм з протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу.

3.4. Брати участь у проведенні оцінки ситуації щодо нарколо-
гічної залежності серед населення території, що обслуговується, 
досліджень поведінки, моніторингу та оцінки ефективності ЗПТ.

{Пункт 3.4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Мі-
ністерства охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013}

3.5. Брати участь у тематичних конференціях, семінарах та  
інших заходах.

3.6. Проводити роботу, спрямовану на підвищення професійно-
го рівня працівників Кабінету.

IV. Управління Кабінетом

4.1. Управління Кабінетом здійснюється лікарем, який відпо-
відає за його роботу та призначається наказом головного лікаря 
закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.
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4.2. Лікар Кабінету має кваліфікацію лікаря-нарколога або 
документ, що підтверджує проходження курсу тематичного удо-
сконалення з проведення ЗПТ на базі вищого медичного закладу 
(факультету) післядипломної освіти. Лікар Кабінету підпорядко-
вується керівнику закладу охорони здоров’я, на базі якого створе-
ний Кабінет.

Голова Державної служби  
України з питань протидії  
ВІЛ-інфекції/СНІДу та 
інших соціально небезпечних 
захворювань

 
 
 
 

Т.А. Александріна
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МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»
вул. Ділова (Димитрова) 5, корпус 10А, 9-й поверх,

03680, Київ, Україна

Тел.: (044) 490-5485, Факс: (044) 490-5489

E-mail: office@aidsalliance.org.ua
www.aidsalliance.org.ua

www.facebook.com/AidsAllianceUkraine

Підписано до друку 00.00.2015 р. Формат 0х00 / 0.
Друк офсетний.

Ум. др. арк. 0,00. Уч. изд. лист. 0,00. 
Наклад: 000 прим.

Розповсюджується безкоштовно.

Замовлення № 0/0
Надруковано в друкарні 0

Адреси сайтів ЗПТ в Україні: 
http://ucdc.gov.ua/medical_contacts

Статистика ЗПТ:  
http://ucdc.gov.ua/pages/diseases/opioid_
addiction/stat-docs



Всеукраїнський телефон довіри з питань ЗПТ 

0-800-507-727
Національна лінія телефону довіри  

з проблеми ВІЛ/СНІД 

0-800-500-451


