
 
Перелік документів на ліцензію з обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  
(далі – підконтрольних речовин) 

 
1. Виписка з ЄДР; 

2. Номер телефону, адреса електронної пошти; 

3. IBAN, назва банку; 

4. Види господарської діяльності на провадження яких отримується ліцензія (розроблення, 
виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення 
на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів); 

5. Фактична (-і) адреса (-и) місця (-ь) провадження діяльності; 

6. Копії документів, що підтверджують право власності або право користування на об'єкти чи 
приміщення, призначені для провадження діяльності, пов'язаної з обігом підконтрольних 
речовин; 

7. Найменування об’єктів і приміщень, де провадитиметься господарська діяльність з обігу 
підконтрольних речовин; 

8. Для закладів охорони здоров’я – документ, виданий уповноваженим органом, що підтверджує 
відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних 
груп населення; 

9. Нотаріально завірена копія статуту юридичної особи із зазначенням видів діяльності, 
пов'язаної з обігом підконтрольних речовин, що провадиться юридичною особою; 

10. План-схема об'єкта чи приміщення з обов'язковим зазначенням безпосередніх місць 
провадження діяльності, пов'язаної з підконтрольних речовин; 

11. Копія договору про охорону об'єкта чи приміщення; 

12. Копія договору спостереження за системою пожежної сигналізації, системою оповіщення про 
пожежу; 

13. Витяг з наказу про допуск до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і 
прекурсорами осіб (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця 
проживання і посади) та особи (осіб), відповідальної за їх зберігання і використання (Додаток 1);  

14. Наказ від __  _______ 20__ р. № ____ "Про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів"; 

15. Довідки МВС про відсутність судимості за злочин, пов’язаний із незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 

16. Довідки про відсутність у працівників психічних розладів, пов'язаних із зловживанням 
наркотичними засобами чи психотропними речовинами;  
УВАГА! Довідки повинні бути видані тільки відповідним державним або комунальним 
закладом охорони здоров'я.  

 



17. Інформація про осіб, які допущені до роботи з підконтрольними речовинами 

Прізвище, ім’я та по 
батькові, дата народження Найменування посади Освіта, спеціальність 

   

   

 

18. Для перевезення підконтрольних речовин – свідоцтво про право власності на транспортний 
засіб та посвідчення водія; 
УВАГА! Водій також обов’язково повинен мати Довідку про відсутність судимості та  
Довідку від нарколога; 

19. Копія диплому керівника юридичної особи, якщо немає фахової освіти то начальника 
підрозділу – завірена із вказівкою назви посаді, особистому підпису особи, що засвідчує 
копію, його ініціалів і прізвища, з відміткою "Згідно з оригіналом", дати завірення копії; 

20. Дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для 
провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів;  

21. Акт Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для 
провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів. 

Примітка. У разі отримання Дозволу та Акту Національної поліції власноруч, пункти 9, 10, 
11, 12, 13 надавати виконавцю не потрібно. 

 

 

Після вивчення наданого пакету документів, виконавець може запитати додаткові 
документи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

Довідка за місцем вимоги 

№ ___ від «__» __________ 202__ року 

 

 

Витяг  
з наказу №___ від «__» __________ 202__ року " Про порядок обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів" 
 

 

СПИСОК 
медичних працівників ____________________________________________________, 

(найменування суб’єкта господарювання) 

як допущені до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами та 
прекурсорами або їх аналогами 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, по  
батькові працівника 

Посада Дата 
народження 

Місце проживання 

1     

2     

 
 
 

ОСОБА ВІДПОВІДАЛЬНА 
за придбання, отримання, зберігання, відпуск, знищення наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів 
у ____________________________________________________________________, 

   (найменування суб’єкта господарювання, місце знаходження) 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, по  
батькові працівника 

Посада Дата 
народження 

Місце проживання 

1     

 
_____________________________                    ______________________                     ___________________________  
       (найменування посади керівника             (підпис)          (ім'я та прізвище) 
                  юридичної особи) 
                                    

 

 


