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Суб'сктам господ
г о с п од ар с 

" ", o',.il,T.1] Н# #Т :ёiJ',нrlркотичних засобiв, психотро""Ь речовин iпрекурсорiв

fiеРЖаВНа 
'"УТб1 З ЛiКаРСЪК"Iлji!:бi" та контролю за наркотиками у _[lолтавсъкiй

Ё:i#gЁi##'*жrf :З:;"п:";:iж,.J"Iо",о,"йЁ;;;;;,отриматилiцензiю
речовини), ма€ подати до органу iiu.п.уй";;; ;:!;'?.Ё:JJ:,"[aЪ;#ъ*;*Члlкарських засобiв

до Hei ооо#ff'Н::,::i:аРКОтикам" uiо.,оuiонузаяву,До Hei додають документи:1:#НИ 
ВtЛПОВiЛНу заяву,

використаннЯ об'ектiв i пр"ri.цеr", призначених . дозвiЛ НацiональноТ полiцii на

Ж:;:%;';:iЁ;;:У;-:'il;{У":;:;;^i"#:i:;iУ;#__","";{:fui,;яз
15'02'1995 М oolgs-bP d;.; :-;;-он м баg5);; ,. 6 ,тiцензiйнuх 

i прекурсораll BidzоспоDарськоi' diяльносmi , оупiiовування, росл.tlн, вкцlочен.LLy оо /*ou 
проuоЪrп"ппп

у!{{!;!i'?;:,;:::?;;Н:у.:;::;!;::,ж"i!::о,"оiч,,o-unp;#:::-i";:::#HПРuDбаННЯ, РеЬПiЗаЦi riП"y"^il,"'uurrnono ,io -ioo-i{i'Y;';;;;,u::'::n"", перевезення,
Y^KPai'Ha, 

.ВuКОРuсmання, ,nuiqnn,r" наркоmuчпu*'О.r'#.{Х":::^{::*rння з mерumорii,
прекурсорiв, включеrtuх do ,;,;;;;;;;";:;:::,:,|,ч_.!_!rоб!п, псuхоmропнаж реч,ован. ioo,ol,z_oioMzBz (o*:-i,ir"n*,",;";:r:'i"!i;i: ЗаmВеРDlrc'п^ iо{*ановою кму BidНацiональна полiцiя -";;;;;.;
1t Зацолу_лл оо)qs '"- ----'Л На ПlДСТаВi РеЗУЛЬТаТiв перевiрки вiдповiдно до cTaTTi

:jT"*r*""rк*x" I}Tl",ixH:" ;Ж'"-'u""II|.iT,)l,]":_ j,...]-* буду,, зберiгатиzAjй^,, л-.-- - ,.зdiйснення diinbHocmi з обizу ;;;::,r"#"n"u;:;#:"'y:-:#";:":y;:x;:!;j"y:незаконноzо обiz
SZ 1аалi -ь;,!rr#;;.з'собiв 

i реч,овutt, u\o ,о-uiрdэrcенi ltаказо,rп л4Вс Bid 29.0I.2018 м
1ЪОЦеДУРУ видачi дозволу юридичним особам
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ЗаmВеРdlrcеНuй посmановою KnIy Bit lз.оц.zоt't й";;;ff;:Yо:;'uZ::k o'uo|.oon 

ocopiB,
1. {ОКУМенти, якi потрiбнi дrrо orp"*,u;;;;";;"r,
!ля отримання цозвопу .опruд охорони здоров'я_llодае вiдловiцну заяву представникуструктурного пiдроздiлу ,ер"rорiаiьного op.uny Нацiональноi полiцli з питань .,роr"дiiнаркозлочинностi.
заяву можна Подати особисто або через уповноважений юридичною особою орган чи

особу.

,До заяви необхiдно додати докумеrrтUl пfo за:]нач(
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, копiТ документiв, IцО пiдтвердЖують праВо власноСтi на об'сктИ чи примitцення,
призначенi для провад}кення дiяльностi, пов'язаноi з обiгом пiдконтрольних речовин, або
договору оренди об'екта чи примiшення;

, план-схему об'скта чи примirцення з обов'язковим зазначенням безпосереднiх мiсць
провадження дiяльностi, пов'язаноi з обiгом пiдконтроJIьних реtIовин;

, копiТ договору про охорону об'скта чи примirцення та докумеrттiВ, Що пiдтверджують
обладнання примiщення засобами охоронноТ та пожежноТ сигнапiiачii;

, витяг з наказу про допуск до роботи з пiдконтрольними речовинами осiб (iз
зазначеннЯм прiзвиrца, iптенi, по батьковi, року народження, мiсця проживання i посади) та
особи (осiб). вiдповiдальтlоI за Тх зберiгання i використання.

2. IIорялок вlлда.лi Нацiональною полiцiею дозво;lу.
териr,орiальнi органи Т{ацiоrтальнот полiтliт видаlоть дозвiл ,u цiglцем розташування

юридиIlноТ особи та складають його за формоlо згiдно з dоDппжо.ц dо ПоряDку Jф 469. Якщо
дiяльнiсr,ь. пов'язатl5, з обiгом пiдкотlтрольних реtiовиI{, провадять t{e за алресою юридичноi
особи, Нацiональтта полiцiя видас дозвiл за п,тiсцем провадження такоТ дiяльнос.гi.

НацiоналЬна полiцiЯ оформлюе до:звiЛ У двоХ примiрниках, Кожен з них засвiдчуе
пiдцписоМ керiвниК територiапьногО органУ Нацiона,тьноi полiцiТ (за його вiдсlтностi
зас,гупник керiвника або особа, яка виконус його обов'язки) i скрiплюс печаткою такого
органу.

ОдитТ примiрниК дозволУ структурF{ий rriдро:здiл територiального органу НацiонапьноТ
полiцiТ з питань протидii наркозлочинтtостi вилас особисто керiвник1, юридичноI особи або
його предСтавникУ (при наявностi вiдповiдно оформлеrтоТ ловiренiсть на о,lpимаFIня дозволу
та документ, u]о гtосвiд.tус особу).

Строк дiТ дозволу }{е може перевиIцувати строк дii лiцензiТ на провадження дiяльl-тостi,
пов'язаttоТ :з обiгом пiдконтрольних реtIовин.

fiругий примiрник pa]oN{ iз документал,Iи,'зазначеними у п. 4 Поряdку Ль 469,
залишаiOть у структур}{с)му пiдроздiлi r,ериторiальт{ого органу F{ацiональноi полiцii з питань
протидii нарко:]л()Чинносr,i i :зберiгаrО,гь упродоВж усьогО строк\/ дiТ лirtензii на провадження
дiяльностi, поR'я:]анОl' з обiгоп,r пi.цконтроЛыtих рЕчовиI]. та TpI.l роки пiсля закiнчЬнно строк\,
11дiт.

3. Порядоrс перевiркl,t I-Iаrцiональною полiцiсlо прlлмirцень на вiдповiдrtiсr.ь
BlI]\{oгilM N{ВС

Приптiшlення, У якиХ зберiгаютЬ пiдконr,рольнi речовини, мають бути обладнанi
ВiДПОВiДНо До TexHOJlozi,t.Httx Buшoz Лiцензiйнuх улtов М 282 mа Вuллоz Jw 52.

на вiдпотзiдrтiсть об'ектiв або примiщетrь вимогам мвс обстеженrrя здiйснюtсlть
ПРаЦiВНИКИ СТРУКТУрНого пiдроздiл), територiальног() органу Нацiогта:тьноI полiцit' з питань
протидii наркозлочинцостi. Строк обстеrкення EIe мас llеревиlцувати трьох робочих дtliв з
дати, коли закJIад подав документи, необхiднi для видачi дозволу.

об'скти чи примiщення п,Iають право обстежуваf,и Jlише у присутностi представникiв
закладy охорQни здоров'я.

За резу,lЫ,атамИ обстежетrТтя об'сктiВ .ти приптirrlень llредставники Нацiональноi полiцiI
складаiоть акr,и обстеженIIя за форпlами, затвердженими мвс. Вони за]начають в актах, чи
N,Io}KTIa викорисl,овчватIl об'ск,ги або примiIIIеI{гlя /Iля провад)I(еLrIIя лiяrlьнос-гi. поlз'язаноТ з
обiгом пiдконr-роJ Iы{их рет]овиr{.

Акти обстеяtення llацiональна полгiцirr складас У дI]ох примiрниках:
, перпrиЙ 

- видаюТь tоридиLIнiй особi або уповНоваженiй гтею особi (про що вона
ставитЬ пiлпиС в журilалi ресс,грацiТ aKTiB обстеження об'сктiв та примirцень);

.,,J!угиЙ - зберiгають У вiдповiднiй справi структурного пiдроздiлу територiального
органу Fiацiонzutьноi' пtl.lтiцii :] питат{ь протидii наркозлочинностi.

Акти обсr,ехtеттlrя пiдписl,ють працiвники стр)lктур}rогсl пi;lро:злiлу територiального
органу Нацiональнот гrолiцii з питатrь протидiт наркозjlочинностi, а тако}к юридична особа
або уповt+оважена нею особа



Акти обов'язково скрiплюtоть печаткоrо територiа,тьного оргаrrу I Iацiона.цьноТ полiцii.
Рiшення про видааIу дозволу llи вiдмову у ньому приймае центрапьний орган

управлirrня LIацiонапьноi полiцii упродовж 10 календарних лlтiв з дня, коли заклад подав
документи за перелiком, який встановлюе МВС.

Протягом трьох каце}Iдарних днiв з дня, коли прийняли вiдповiдне рiшентrя, закладу
видають дозвiл або надсилаtоть письмове повiдомлення про вiдмову у видачi доauопу, 

"якоN,Iу зазначають причини вiдмови.
4. Причини вiдмови у вида.лi дOзволу.
нацiональна полiцiя може вiдмовlrти у видачi дозволу, як]до:
. ПоДа-Ци не Bci докумеI]ти. необхiднj для одержаt{Flя лозволу;
. Вказаlrи в J(oKyMeHTaX недостовiрнi вiломостi;
, об'скти ,lи примilдення ]Ie вiдповjдають устаноВлеIIиМ мвС вимогам :згiдно з актами

обстех<ення.
ЯК i ДО:ЗВiЛ, ПИСЬХ4ОВе ПОВiдомлення про вiдмову у видачi дозволу Нацiональна полiцiя

офорп,rлюс у двох приl,tiрrтиках. Кояtен примiрник засвiдчуе пiдписом керiвник
териr,орiаль}Iого органу FIацiональнот полiцii (за його вiдсутllостi 

- заступник керiвниiа або
особа, яка виконУс йогО обов'язки) i скрiплюС пеIlаткоЮ такого органу.

Рiшенгlя про вiдмtlву у видачi дозволУ можна оскаржити в установлеIIод,{у законом
порядку. Заклад мас право повторно звернутися до структурного пiлрозлiлу територiального
органу Нацiональнот полiцii :з питань протидii наркозлоч"""о.ri, лише якщо усунулипричини, через якi Нацполiцiя вiдмовила у дозволi.

начальник фflп i IIаталiя АНДРI€НКО
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