МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
___________

Київ

№ ________

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 01 серпня 2000 року № 188
Відповідно до примітки до статті 44 Кодексу України про
адміністративні правопорушення та примітки до статті 305 Кримінального
кодексу України
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до таблиць невеликих, великих та особливо великих
розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня
2000 року № 188, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 серпня
2000 року за № 512/4733, виклавши їх в новій редакції, що додається.
2. Внести зміни до таблиць невеликих, великих та особливо великих
розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01
серпня 2000 року № 188, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16
серпня 2000 року за № 513/4734, що додаються.
3. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної
продукції (Лясковський Т.М.) забезпечити подання цього наказу в
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установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Лінчевського О.В.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. СУПРУН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
01 серпня 2008 року № 188
(в редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
__________ 2018 року № ______)

НЕВЕЛИКІ, ВЕЛИКІ ТА ОСОБЛИВО ВЕЛИКІ РОЗМІРИ
наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу
Назва наркотичного засобу

1
Бупренорфін
Декстропропоксифен
Дезоморфін*
Канабіс - цілі або різного ступеня подрібнення
будь-які частини рослини роду коноплі або їх
суміш (за винятком власне дозрілого насіння)
незалежно від того, піддавались вони
екстракції, деструкції, гниттю чи враженню

Невеликі Великі Особливо
розміри розміри великі
(г)
(г)
розміри
(г)
2

3

4

до 0,08

від 0,8
до 8,0

8,0 і
більше

до 3

від 30 до 300 і
300
більше

до 0,01

від 0,1
до 1,0

1,0 і
більше

до 25

від 500
до 2500

2500 і
більше
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пліснявою**
Канабісу смола - суміш відділеної смоли, пилку
чи окремих подрібнених частин рослини
від 50 до 500 і
до 2,5
коноплі або їх суміш, яка містить
500
більше
тетрагідроканабінол*
Канабісу екстракти (настойки) - засіб, який
отримують з будь-яких видів і сортів конопель
або канабісу шляхом виділення (екстракції)
різними способами і який містить
тетрагідроканабінол*

до 1,5

Героїн*

до 0,3

Опій ацетильований - засіб, що містить у
своєму складі ацетильовані похідні алкалоїдів
опію (у тому числі за наявності інших
речовин)*

до 1

від 15 до 100 і
100
більше

від 3 до
30

30 і
більше

від 10 до 100 і
100
більше

Етилморфін

до 0,5

Кодеїн (основа та солі)

до 2,4

від 24 до 240 і
240
більше

до 1

від 10 до 100 і
100
більше

Кокаїн (основа та солі незалежно від наявності
наповнювачів)
Метадон (фенадон)

до 0,25

Меткатинон (ефедрон)*

до 0,01

Морфін (основа та солі)

до 1

від 5 до
50

50 і
більше

від 2,5
до 25

25 і
більше

від 3,0
до 50,0

50,0 і
більше

від 10 до 100 і
100
більше

Макова солома - цілі або різного ступеня
до 50,0 від 500,0 5000,0 і
подрібнення будь-які частини рослини виду
до
більше
"мак снотворний" або їх суміш (за винятком
5000,0
власне дозрілого насіння) незалежно від того,
піддавались вони екстракції, деструкції, гниттю
чи враженню пліснявою**
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Концентрат з макової соломи (опій
екстракційний) - засіб, що отримують із
макової соломи шляхом виділення (екстракції)
різними способами і який містить хоча б один
наркотичний алкалоїд або їх суміш (у тому
числі за наявності інших речовин)*

до 1

від 50 до 250 і
250
більше

Опій - сік снотворного маку, що згорнувся, у
тому числі медичний, який містить хоча б один
наркотичний алкалоїд або їх суміш (у тому
числі за наявності інших речовин)*

до 1

від 50 до 250 і
250
більше

Піритрамід

до 0,45

Трамадол

до 0,5

Тримеперидин
Фентаніл
Метилфентаніл* (альфа-метилтіофентаніл,
альфа-метилфентаніл, ацетилальфаметилфентаніл, бетагідрокси-3метилфентаніл, бета-гідроксифентаніл, 3метилтіофентаніл, 3- метилфентаніл)

від 4,5
до 45

45 і
більше

від 5,0 50,00 і
до 50,00 більше

від 20 до 200 і
200
більше
від 0,06
0,6 і
до 0,006
до 0,6 більше
до 2

до 0,0002 від 0,001 0,1 і
до 0,1 більше

Пентазоцин

до 2,0

від 20,0 200,0 і
до 200,0 більше

Бензилморфін*

до 0,01

від 0,1
до 1,0

1,0 і
більше

3-моноацетилморфін*

до 0,01

від 0,1

1,0 і

до 1,0

більше

від 0,1
до 1,0

1,0 і
більше

6-моноацетилморфін*

до 0,01

AB-PINACA-CHM*

до 0,015 від 0,15

1,5 і

4

до 1,5

більше

ADBICA*

до 0,015 від 0,15
до 1,5

1,5 і
більше

В-22*

до 0,015 від 0,15
до 1,5

1,5 і
більше

1. Розміри наркотичних засобів визначені на підставі існуючої практики
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та з урахуванням існуючої
міжнародної практики, що базується на визначених добових дозах для
статистичних цілей (defined daily doses for statistical purposes) (далі – C-ВДД)
за даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН.
2. До невеликих розмірів віднесені ті, що не перевищують 10 C-ВДД.
3. Великі розміри - у межах від 100 до 1000 С-ВДД.
4. Особливо великі розміри перевищують 1000 С-ВДД.
5. Розміри наркотичних засобів рослинного походження, а також
виготовлених у вигляді екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин, згідно з
існуючими методиками криміналістичних досліджень визначаються у
перерахунку на суху речовину.
6. У таблицю включені наркотичні засоби, що на сьогодні знаходяться в
Україні в незаконному обігу.
7. При виявленні ізомерів та стереоізомерів, складних і простих ефірів,
гомологів та аналогів, метаболітів наркотичних засобів, включених до
таблиці 1, невеликі, великі та особливо великі розміри застосовуються, як для
відповідних наркотичних засобів, включених до таблиці 1.
__________
* Наведені наркотичні засоби незалежно від розмірів кваліфікуються як особливо
небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено (таблиця I список № 1 Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів , затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770).
** Ці особливо небезпечні наркотичні засоби виготовляються без застосування спеціального
(лабораторного) обладнання з рослин, культивування яких дозволено для промислових цілей
за наявності спеціального дозволу (ліцензії). Кількісне визначення маси цих наркотичних
засобів здійснюється у перерахунку на суху речовину.

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності
та якості фармацевтичної продукції

Т.М. Лясковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
01 серпня 2008 року № 188
(в редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
__________ 2018 року № ______)

ЗМІНИ
до невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних
речовин, що знаходяться у незаконному обігу
1. Позицію «Бромазепам» викласти в такій редакції:
«

Бромазепам

до 0,1

від 1до 10

10 і більше
».

2. Позицію «MДMA (3,4-метилен-діоксиметамфетамін)*» викласти в
такій редакції:
«
MДMA (3,4-метилендо 1 від 10 до 100 100 і більше
діоксиметамфетамін)*
».
3. Позицію «Секобарбітал» викласти в такій редакції:
«

Секобарбітал

до 1

від 10 до 100 100 і більше
».

4. Пункт 1 після таблиці викласти в такій редакції:
«1. Розміри психотропних речовин визначені на підставі існуючої
практики боротьби з незаконним обігом психотропних речовин та з
урахуванням існуючої міжнародної практики, що базується на визначених
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добових дозах для статистичних цілей (defined daily doses for statistical
purposes) (далі – C-ВДД) за даними Міжнародного комітету з контролю за
наркотиками ООН».
5. У пунктах 2-4 після таблиці «ВДД» замінити на «С-ВДД».

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності
та якості фармацевтичної
продукції

Т.М. Лясковський

