
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ  СПРАВ  УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

  
  
28.10.2013 м. Київ №  1026 

  
  
  
 

Про внесення змін до 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 
  
  
Відповідно до пункту 3 Умов запобігання розкраданню рослин, включених до переліку 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1026, та з метою приведення 

нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України 
  
НАКАЗУЮ: 
  
Унести до 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, затверджених наказом МВС України від 15 
травня 2009 року № 216, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2009 

року за № 759/16775, такі зміни: 

 
У пунктах 1.1 та 1.3 розділу І слово ,,Держмитслужбою” замінити словами ,,Міністерством 
доходів і зборів України”. 
У розділі ІІ: 
у пункті 2.1: 
в абзаці першому підпункту 2.1.3 слово ,,аптеках” і слова та цифри ,,приміщення, які 

використовуються в аптеках з метою виготовлення наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів списку 1 таблиці ІV Переліку” виключити; 
    абзац перший підпункту 2.1.4 після слів та цифр ,,списку 1 таблиці IV Переліку в” 

доповнити словом ,,аптеках,”; 
       абзац четвертий підпункту 2.1.7 після слів ,,ангар (складське приміщення)” доповнити 
словами та цифрами ,,який використовується для здійснення господарської діяльності, 

пов’язаної зі зберіганням рослин, за винятком рослин роду коноплі для промислових цілей 
за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст 
тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка”; 
2) підпункт 2.2.2 пункту 2.2 після слів ,,які використовуються для здійснення 
господарської діяльності, пов’язаної з культивуванням рослин” доповнити словами та 
цифрами ,,за винятком рослин роду коноплі для промислових цілей за умови використання 

насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу 
не перевищував 0,08 відсотка”. 
У розділі ІІІ: 
у пункті 3.1: 
         в абзаці першому підпункту 3.1.3 слово ,,аптеках” і слова та цифри ,,приміщення, 

які використовуються в аптеках з метою виготовлення наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів списку 1 таблиці ІV Переліку” виключити; 
абзац перший підпункту 3.1.4 після слів та цифр ,,списку 1 таблиці IV Переліку в” 

доповнити словом ,,аптеках,”; 
         абзац другий підпункту 3.1.7 після слова “оповіщувачі” доповнити словами та 
цифрами ,,(зазначена вимога не поширюється на зберігання та знищення рослин роду 



коноплі для промислових цілей за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, 

у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка)”; 
2) у пункті 3.2: 
         підпункт 3.2.2 після слів ,,нарковмісних рослин” доповнити словами та цифрами ,,за 
винятком рослин роду коноплі для промислових цілей за умови використання насіння, 
зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не 

перевищував 0,08 відсотка”; 
         підпункт 3.2.3 після слів ,,нарковмісних рослин” доповнити словами та цифрами ,,за 
винятком рослин роду коноплі для промислових цілей за умови використання насіння, 

зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не 
перевищував 0,08 відсотка”. 
Управлінню боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України (Школьний О.М.) 

забезпечити подання цього наказу  на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України в установленому законодавством України порядку. 
Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-

лейтенанта міліції Дубовика В.Б. 
4.       Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
  
  
Міністр       
генерал внутрішньої служби України          В.Ю. Захарченко 
  
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 08.11.2013 за 
№ 1913/24445 
 


