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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ НА ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ,  
ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ З ОБІГУ ПІДКОНТРОЛЬНИХ 

РЕЧОВИН: 
 
ЗАКОНОМ УКРАЇНИ (зі змінами і доповненнями): 
за № 60/95-ВР від 15.02.1995 р. «Про наркотичні засоби, психотропні речовині і прекурсори» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80#Text; 
за №222VIII- ВР від 02.03.2015 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#top. 
 
НАКАЗАМИ МОЗ УКРАЇНИ (зі змінами і доповненнями): 
за № 494 від 07.08.2015 р. «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, 
використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у 
Закладах охорони здоров’я» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1028-15#Text; 
за № 362 від 03.04.2017 р. «Про внесення змін до наказів МОЗ України від 07 серпня 2015 
року № 494 та від 29 грудня 2000 року № 369» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0552-17#Text; 
за № 360 від 19.07.2005 р. «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські 
засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів 
медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок 
зберігання, облік та знищення рецептурних бланків», 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#Text; 
за № 110 від 14.02.2012 р. «Про затвердження форм первинної облікової документації та 
Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у Закладах охорони здоров’я незалежно 
від форм власності та підпорядкування» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12#Text; 
за № 242 від 24.04.2015 р. «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських 
засобів», 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0550-15#Text. 
 
НАКАЗОМ МВС УКРАЇНИ: 
за № 52 від 29.01.2018р. «Про затвердження Вимог до об'єктів і приміщень, призначених для 
здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та 
зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0208-18#Text. 
 
ПОСТАНОВАМИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (зі змінами і доповненнями): 
за № 589 від 03.06.2009 р. «Про затвердження Порядку впровадження діяльності, пов’язаною 
з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/589-2009-%D0%BF#Text; 
за № 770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів»   
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF#Text; 
за № 1203 від 10.10.2007 р. «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1203-2007-%D0%BF#Text; 
за № 1339 від 21.11.2007 р. «Про реалізацію частини шостої, статті 7 Закону України «Про 
обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1339-2007-%D0%BF#Text; 
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за № 333 від 13.05.2013 р. «Про затвердження Порядку придбання, зберігання, відпуску, 
використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у 
Закладах охорони здоров’я» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2013-%D0%BF#Text; 
за № 282 від  06.04.2016 р. «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з 
культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, 
виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), 
ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного 
переліку» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/282-2016-%D0%BF#Text. 
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