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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
АПТЕКАРСЬКИХ ТОВАРІВ ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Анотація. У статті розглянуті питання дослідження аптекарських товарів, що по-
страждали внаслідок надзвичайних ситуацій (пожежі, аварії систем водопо стачання, 
опалювання і каналізації, протікання, затоплення та ін.) які з кожним роком стають 
все більш затребуваними у  зв’язку з тим, що аптекарським мережам різних форм 
власності, майно яких постраждало внаслідок аварійних ситуацій.

Як правило внаслідок аварій частина або всі аптекарські товари, що знаходиться 
в зоні дії негативних чинників — рідин (вода, каналізаційні води, нечистоти, рідини 
систем опалювання, промивальні рідини та ін.); термічних дій (відкритий вогонь, 
підвищена температура, продукти горіння) частково або повністю втрачає свої то-
варні властивості. 

В роботі наведено алгоритм дослідження аптекарських товарів, що постраждали 
внаслідок надзвичайних ситуацій на прикладі конкретного судово-товарознавчого 
дослідження по визначенню матеріальної шкоди власнику аптеки при затоплені га-
рячою водою наслідок аварії опалювальної мережі.

Досліджено асортимент та запропоновано порядок класифікації аптекарських 
товарів на такі групи товарів: лікарські засоби, медичні вироби, вироби медичного 
призначення, парафармацевтична продукція.

Зазначено основні нормативні та законодавчі акти України, які регламентують 
вимоги до якості аптекарських товарів, а також порядок їх зберігання та обігу в Укра-
їні. Запропановано схеми товарознавчої ідентифікації лікарських засобів, медичних 
виробів.

Описано існуючі на сьогодні на ринку фальсифіковані лікарські засоби їх основ-
ні типи, а саме «Препарат-пустушка», «Препарат-імітація», «Змінені ліки», «Препа-
рат-копія» (контрафакт).

В роботі наведено алгоритм дослідження аптекарських товарів, що постраждали 
внаслідок надзвичайних ситуацій на прикладі конкретного судово-товарознавчого 
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дослідження по визначенню матеріальної шкоди власнику аптеки при затоплені га-
рячою водою наслідок аварії опалювальної мережі.

Ключові слова: судова товарознавча експертиза, лікарські засоби, товари ме-
дичного призначення, парафармацевтична продукція, медичні вироби, косметична 
продукція, фармацевтичні товари, матеріальна шкода.
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SPECIALTIES OF THE DOSLIDZHENNYA OF THE PHARMACY 
GOODS IN YAKI HAS BEEN AFFECTED IN NASLIDOC 

 OF NADZVICHAYNYH SITUATIONS

Abstract. At the statistics of the nutritional status of the pharmaceutical goods, 
which suffered from such overwhelming situations (fire, emergency water-supply systems, 
scorching and canalization, flooding, drowning and drowning everything) Merezha of 
different forms of power, which suffered in many cases of emergency situations.

As a rule, there is a rule of thumb, for all pharmacists who are in the zone of negative 
officials – ridin (water, canalization water, sewage, line of opal systems, industrial lines 
and in.); Thermal events (fire detection, temperature adjusted, mining products) will often 
increase the consumption of my commodity power.

In the robot, an algorithm has been introduced for the advancement of pharmaceutical 
goods, which suffered in many superb situations on the application of a specific ship-
to-merchandise advancement according to the value of the material to the owner of the 
pharmacy when it was flooded with hot water.

The assortment has been completed and the order of classification of pharmaceutical 
goods for such a group of goods has been propounded: likarski zasobi, medicin virobi, 
medicinal virobi, parapharmaceutical products.

The main normative and legislative acts of Ukraine have been appointed, which regulate 
the quality of pharmaceutical goods, as well as the procedure for securing and maintaining 
in Ukraine. Propanated schemes of commodity identification and identification of lykarskie 
workers, medical viruses.

Described on the current on the market falsified drugs in the main types, but the drug 
itself is a dummy, «Drug-imitation», «Drug-copy», «Drug-copy» (counterfeit).

In the robot, an algorithm has been introduced for the advancement of pharmaceutical 
goods, which suffered in many superb situations on the application of a specific ship-
to-merchandise advancement according to the value of the material to the owner of the 
pharmacy when it was flooded with hot water.

Keywords: forensic examination, medicines, medical supplies, parapharmaceuticals, 
medical devices, cosmetic products, pharmaceuticals, material damage.
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Постановка проблеми. Судо-
во-товарознавчі дослідження апте-
карських товарів, що постраждали 
внаслідок надзвичайних ситуацій (по-
жежі, аварії систем водопо стачання, 
опалювання і  каналізації, протікан-
ня, затоплення та ін.) з кожним  ро-
ком стають все більш затребуваними 
у  зв’язку з тим, що аптекарським ме-
режам різних форм власності, майно 
яких постраждало внаслідок аварій-
них ситуацій, доводиться домага тися 
відшкодування збитку в судовому по-
рядку.

Як показує вивчення матеріа-
лів цивільних справ, причини, з яких 
відбуваються аварійні ситуації, різні: 
кран, що зірвався в ре зультаті непра-
вильного монтажу, гнучке підведення 
змішувача, що лопнуло внаслідок під-
вищення тиску, або водопровідна тру-
ба, використання при монтажі устат-
кування, яке неякісно ком плектують, 
гумові прокладки, що зносилися, зас-
міченні каналіза ційні труби, загоран-
ня електропроводки та ін.

Внаслідок аварій частина або всі 
аптекарські товари, що знаходиться 
в  зо ні дії негативних чинників — рі-
дин (вода, каналізаційні води, не-
чистоти, рідини систем опалювання, 
промивальні рідини та ін.); термічних 
дій (відкритий вогонь, підвищена тем-
пература, проду кти горіння) частко-
во або повністю втрачає свої товарні 
власти вості.

Потреба в проведенні товарознав-
чої експертизи в  описаних вище ви-
падках виникає як у  досудовому по-
рядку (на стадії підго товки претензії), 
так і в процесі судового розгляду.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. На сьогоднішній час не існує 
методик чи методичних рекомендацій 

що до проведення дослідження ме-
дичних та фармацевтичних товарів, 
хоча сьогодні у стадії розробки знахо-
дяться «Методичні рекомендації з то-
варознавчого дослідження товарів ме-
дичного призначення» в  Донецькому 
науково-дослідному інституті судових 
експертиз [1-30].

Загальні питання судово-то-
варознавчої експертизи досліджу-
валися в  роботах Архіпова 
В.В.[12,13,14,15,16,17], Желавської 
О.О.[17], Вілкової С. А. [25], Батутіної 
А.П. [27], Коломієць Т.М.[28], Чечет-
кіної Н.М.[26], Лозового А.[18,19,20], 
але проблеми проведення судово-то-
варознавчої експертизи аптекарських 
товарів, які було пошкоджено у внаслі-
док надзвичайних ситуацій предмет-
но не розглядалися. 

Деякі загальні питання визначення 
матеріальної шкоди досліджувалися 
фахівцями Харківському науково-до-
слідному інституті судових експертиз 
ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Хар-
ківський НДІ СЕ) та опубліковані у на-
уковій роботі Судово-товарознавча 
експертиза по визначенню розміру 
матеріальної шкоди, завданої власни-
ку пошкодженого майна[20].

Сьогодні не існує єдиного мето-
дичного підходу до вирішення цієї 
проблеми, що ускладнює проведення 
якісного товарознавчого дослідження, 
так як дослідження аптекарських то-
варів мають особливості притаманні 
тільки товарам цієї групи. Тому дослі-
дження цієї теми є надзвичайно акту-
альною.

Мета статті. Дослідити асорти-
мент та класифікацію аптекарських 
товарів. Визначити нормативні та за-
конодавчі акти України, які регламен-
тують вимоги до якості аптекарських 
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товарів, а також порядок їх зберіган-
ня та обігу в  Україні. Запропонувати 
схеми товарознавчої ідентифікації 
лікарських засобів, медичних виробів, 
алгоритм дослідження аптекарських 
товарів, що постраждали внаслідок 
надзвичайних ситуацій на прикладі 
конкретного судово-товарознавчого 
дослідження по визначенню матері-
альної шкоди власнику аптеки при за-
топлені гарячою водою.

Виклад основного матеріалу. Як 
зазначає Архіпов В.В. [12,16] об’єкта-
ми судово-товарознавчої експертизи 
майна, ушкодженого в результаті над-
звичайних ситуацій є вироби різних 
товарних груп (предмети домашнього 
вжитку, одяг, культтовари, годинни-
ки, господарські товари та ін.). Іноді, 
до моменту призначення експерти-
зи, з яких-небудь причин неможли-
во надати в  розпорядження експерта 
безпосередньо зіпсовані в  результаті 
аварії вироби. У  таких випадках єди-
ним джерелом інформації для нього 
є документи, що відображають товар-
ні характеристики виробу,  рік при-
дбання, фактичний стан об’єктів, стан 
упаковки, умови зберігання, а також 
експлуатації виробу. До таких доку-
ментів, зокрема, відносяться ярлик, 
що зберігає на виробі, товарний чек, 
паспорт, сертифікат, специфікація, 
рахунок-фактура, висновки експертів, 
позовні заяви, в  яких міститься опис 
характеристик виробів, акти огляду, 
заяви, довідки та ін.

Перелічені документи є носіями 
інформації, за допомогою яких в про-
цесі дослідження експерт може склас-
ти образ об’єкта, що існував в певний 
часовий проміжок, а саме: встановити 
товарну приналежність об’єкта, його 
параметри, процеси, що відбувалися 

з ним, причини і ступінь зміни якості, 
зокрема, з урахуванням зносу і  псу-
вання товарів внаслідок аварійних си-
туацій.

Експертиза аптекарських товарів, 
які постраждали в  результаті надзви-
чайних ситуацій, складається з на-
ступних етапів дослідження:

1. Органолептичним і  вимірю-
вальним методом встановлю ються:

• товарні характеристики об’єк-
тів, представлених на огляд;

• дефекти, що виникли в резуль-
таті псування (аварії).

2. Встановлюється ринкова вар-
тість на дату проведен ня експертизи 
на підставі аналізу рівня цін і кон’юнк-
тури ринку на вироби відповідних то-
варних груп, як правило застосовуєть-
ся порівняльний методичний підхід.

3. Встановлюється ступінь зни-
ження якості і  вартості аптекарських 
товарів, наданих на огляд з урахуван-
ням зносу (коли він існує, як провило 
він може бути функціональний або 
зовнішній).

4. Встановлюється ступінь зни-
ження якості виробів в  резуль таті 
псування та їх вартість («залишкова 
вартість») з урахуванням всіх наявних 
дефектів.

5. Визначається зниження варто-
сті (матеріальна шкода) виробів, по-
шкоджених в результаті псування.

У разі неможливості представити 
на дослідження деякі об’єкти, в розпо-
рядження експерта надаються відомо-
сті (доку менти) про ці об’єкти (опис). 

Товарна приналежність виробів, 
ненаданих на огляд встановлюються 
по наданому на дослідження «опису 
майна, що постраждало в  результаті 
надзвичайних ситуацій», в  якому ви-
кладені докладні характеристики ап-
текарських товарів.
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Ступінь зниження якості (і варто-
сті) аптекарських товарів, не представ-
лених на огляд (характеристики яких 
викладені в «описі майна, що постраж-
дало в результаті надзвичайних ситуа-
цій»), встанов люється з урахуванням 
зносу(коли він існує). 

Нами було проаналізовано інфор-
мацію щодо класифікації аптекарських 
товарів, яка міститься у  навчальних 
посібниках по медичному та фарма-
цевтичному товарознавству Грідасова 
В.І. і  Винник О.В.[21], Васнецової О.А. 
[22], Дрьомової Н.В. [23], Умарова С.З. 
[24 ]. Але у  всіх вищевказаних авторів 
відсутня єдина обґрунтована класифі-
кація аптекарських товарів. 

Автором було досліджено та уза-
гальнено наведені в цих роботах про-
позиції, а також вивчено національне 
законодавство, нормативні акти та 
враховано практичний досвід судово 
експертної діяльності, що стосується 
асортименту аптек.

На нашу думку сьогодні най-
більш обґрунтована така товароз-
навча класифікація асортименту 
аптек, а саме:

1. Лікарські засоби (далі – ЛЗ).
Лікарський засіб – це будь-яка ре-

човина або комбінація речовин (од-
ного або декількох (активних фар-
мацевтичних інгредієнтів (лікарська 
речовина, діюча речовина, субстанція) 
(далі – АФІ або діюча речовина) та до-
поміжних речовин), що має властиво-
сті та призначена для лікування або 
профілактики захворювань у  людей, 
чи будь-яка речовина або комбінація 
речовин (одного або декількох АФІ та 
допоміжних речовин), яка може бути 
призначена для запобігання вагітно-
сті, відновлення, корекції чи зміни фі-
зіологічних функцій у людини шляхом 

здійснення фармакологічної, імуно-
логічної або метаболічної дії або для 
встановлення медичного діагнозу.

До ЛЗ відносяться:
1) фармакологічні засоби – речови-

ни або суміш речовин в певній лікар-
ській формі зі встановленою фарма-
кологічної активності, що є об’єктами 
клінічних випробувань;

2)  лікарські препарати  – дозовані 
ЛЗ в  адекватної для індивідуально-
го застосування лікарській формі та 
оптимальному оформленні, зі стан-
дартним складом і незмінним назвою, 
забезпечені маркуванням і анотацією 
про властивості і застосування.

2. Медичні вироби. 
Медичний виріб  – будь-який ін-

струмент, апарат, прилад, пристрій, 
програмне забезпечення, матеріал або 
інший виріб, що застосовуються як 
окремо, так і  в поєднанні між собою 
(включаючи програмне забезпечення, 
передбачене виробником для застосу-
вання спеціально для діагностичних 
та/або терапевтичних цілей та необ-
хідне для належного функціонування 
медичного виробу), призначені вироб-
ником для застосування з метою забез-
печення діагностики, профілактики, 
моніторингу, лікування або полегшен-
ня перебігу хвороби пацієнта в разі за-
хворювання, діагностики, моніторингу, 
лікування, полегшення стану пацієн-
та в разі травми чи інвалідності або їх 
компенсації, дослідження, заміни, ви-
дозмінювання або підтримування ана-
томії чи фізіологічного процесу, контр-
олю процесу запліднення та основна 
передбачувана дія яких в організмі або 
на організм людини не досягається за 
допомогою фармакологічних, імуно-
логічних або метаболічних засобів, але 
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функціонуванню яких такі засоби мо-
жуть сприяти.

3. Вироби медичного призначення, 
до яких відносяться:

1) вата і вироби з вати;
2) марля та вироби з марлі;
3) неткані матеріали та вироби з них;
4)  перев’язувальні матеріали з 

клейкою поверхнею;
5) вироби санітарії і предмети до-

гляду за хворими.
4. Парафармацевтична продукція – 

це харчові та аналогічні товари, що 
містять біологічно активні речовини 
і  володіють лікувально-профілактич-
ним ефектом, підтвердженим фарма-
кологічним висновком. До парафар-
мацевтичної продукції відносяться:

1)  лікувально-косметичні товари, 
не призначені для декоративних цілей;

2) санітарно-гігієнічні засоби;
3) мінеральні води;
4) дієтичне і дитяче харчування;
5) очкова оптика;
6) діагностикуми, реактиви для ме-

дичних, біохімічних і клінічних лабо-
раторій;

7) засоби для захисту рослин від 
хвороби і шкідників;

8) засоби санітарії та гігієни для 
тварин.

В Україні вимоги до якості та без-
печності, правила зберігання апте-
карських товарів регулюються наступ-
ними основними законодавчими та 
нормативними документами, а саме:

1.Законами України:
• Про загальну безпечність не-

харчової продукції[1];
• Про основні принципи та ви-

моги до безпечності та якості харчо-
вих продуктів[2];

• Про лікарські засоби[3];
• Про захист прав споживачів[4];

• Про вилучення з обігу, пере-
робку, утилізацію, знищення або по-
дальше використання неякісної та не-
безпечної продукції[5];

2. Постановами Кабінету Міністрів 
України:

• Про затвердження Технічно-
го регламенту щодо медичних виро-
бів[8];

• Про затвердження Технічного 
регламенту щодо медичних виробів 
для діагностики in vitro[9];

• Про затвердження Технічного 
регламенту щодо активних медичних 
виробів, які імплантують[10];

• Про затвердження Технічного 
регламенту на косметичну продук-
цію[11];

3. Наказами Міністерства охорони 
здоров’я України:

• Про організацію зберігання 
в  аптечних закладах різних груп лі-
карських засобів і  виробів медичного 
призначення[6];

• Про затвердження Інструкції 
про порядок контролю якості лікар-
ських засобів під час оптової та роз-
дрібної торгівлі[7].

На сьогоднішній день на ринку 
України часто виявляються і  фальси-
фіковані лікарські засоби.

Статтею №2 Закону України «Про 
лікарські засоби» [3]дається визна-
чення, що фальсифікований лікар-
ський засіб – це лікарський засіб, який 
умисно промаркований неідентично 
(невідповідно) відомостям (одній або 
декільком з них) про лікарський засіб 
з відповідною назвою, що внесені до 
Державного реєстру лікарських засобів 
України, а так само лікарський засіб, 
умисно підроблений у  інший спосіб, 
і не відповідає відомостям (одній або 
декільком з них), у тому числі складу, 
про лікарський засіб з відповідною 
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назвою, що внесені до Державного ре-
єстру лікарських засобів України.

Як правило, при фальсифікації за-
звичай піддається підробці одна чи 
кілька характеристик товару, тому ви-
діляють наступні види фальсифікації:

• асортиментна (видова);
• якісна;
• кількісна;
• вартісна;
• інформаційна.
Серед існуючих сьогодні на ринку 

фальсифікованих лікарських засобів 
виділяють наступні типи:

1. «Препарат-пустушка», в  ньому 
не міститься діючої лікарської суб-
станції;

2. «Препарат-імітація», в  ньому 
діюча речовина замінено на більш де-
шеве і менш ефективне;

3. «Змінені ліки», в  них міститься 
ту саму діючу речовину, але в більших 
або менших кількостях;

4. «Препарат-копія» (контрафакт), 
в них міститься таж сама речовина, що 
в оригіналі, і в таких же кількостях, але 
немає ніякої гарантії контролю якості 
( «якісні підробки»), так як невідомий 
виробник.

Як правило фальсифіковані лікар-
ські засоби можна виявити наступни-
ми методами, а саме:

• візуальний контроль зовніш-
нього вигляду лікарського засобу (упа-
ковка, маркування та ін.);

• спрощені (базові) тести (скри-
нінгові оцінки);

• метод тонкошарової хромато-
графії (ТШХ).

Спираючись на наявний досвід су-
дово – товарознавчої експертизи різ-
них груп аптекарських товарів нами 
пропонуються наступні схеми това-
рознавчих досліджень:

1. Схема товарознавчої ідентифіка-
ції медичних виробів

1. Назва.
2. Класифікаційна група.
3. Призначення.
4. Товарні види, типорозміри.
5. Сировина.
6. Конструктивні особливості.
7. Технічні вимоги (перевірка якості).
8. Упаковка.
9. Маркування.
10. Зберігання, транспортування.
11. Стерілізація, дезінфекція.
12.Вартість.
2. Схема товарознавчої ідентифіка-

ції лікарських засобів
1. Назва.
2. Фармакотерапевтична група.
3. Основна фармакологічна дія, за-

стосування.
4. Код за ОКП.
5. Види лікарських форм.
6. Упаковка.
7. Маркування.
8. Зберігання, транспортування.
9. Перевірка якості:
а) під час отримання оптовою 

установою;
б) під час отримання до установи 

роздрібної мережі.
10. Вартість.
11. Правила продажу з аптеки.
Як показує наш експертний досвід 

найбільше судово-товарознавчих екс-
пертиз аптекарських товарів проводи-
тися з метою визначити матеріальну 
шкоду власнику майна, яке постраж-
дало від надзвичайних обставин.

Розглянемо на конкретному при-
кладі експертне товарознавче дослі-
дження по визначенню матеріальної 
шкоди власнику аптеки, майно якого 
постраждало внаслідок залиття гаря-
чою водою.
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На вирішення перед судовим екс-
пертом – товарознавцем були постав-
лені наступні питання:

1. Яка матеріальна шкода, внас-
лідок залиття гарячою водою та впли-
ву дії високої температури на дату 
ХХ.ХХ.ХХХр., завдана майну Товари-
ства з обмеженою відповідальністю 
«ААА», а саме: товарно-матеріальним 
цінностям, які знаходилися в приміщен-
ні аптеки №4 ТОВ «ААА»?

2. Чи можлива подальша реаліза-
ція товарів та лікарських засобів після 
впливу дії високої температури та за-
лиття гарячою водою ХХ.ХХ.ХХХр.?

Об’єктами дослідження є лікарські 
засоби, товари медичного призначен-
ня та інші товари, які постраждали 
внаслідок затоплення приміщення ап-
теки гарячою водою з міської теплової 
мережі.

Під час дослідження було встанов-
лено згідно інформації, яка містилася 
в наступних документах:

1. Акт фіксації обставин події від 
ХХ.ХХ.ХХХХр.;

2. Службова записка заступника 
виконавчого директора ТОВ «ААА» від 
ХХ.ХХ.ХХХХр;

3. Службова записка адміністра-
тора-фармацевта аптеки №4 ТОВ 
«ААА» від ХХ.ХХ.ХХХХр;

4. Акт обстеження на предмет 
залиття аптеки №4 «ААА» від ХХ.ХХ.
ХХХХр

5. Лист ТОВ «ВВВВВ» (вих.№56 
від ХХ.ХХ.ХХр.);

6. Копія журналу показань гігро-
метра а/к №4, що ХХ.ХХ.ХХр.); при-
близно 00годин 30 хвилин в результаті 
прориву міської теплової мережі було 
залиття приміщення аптеки № 4 ТОВ 
«ААА» (загальна площа якого 137,90 
кв. м) в ТЦ «ХХХ» за адресою: м. Київ, 

ХХХХХХХ. В 11годин 00 хвилин ХХ.ХХ.
ХХХХр. заступником виконавчого ди-
ректора ТОВ «ААА» в присутності зав. 
Аптекою №4, разом с співробітника-
ми сусідньої торговельної точки СПД 
«ХХХХХ» зафіксували наступне:

• Пошкодження керамічної 
плитки, підлоги у вигляді відшаруван-
ня від полу плитки, а також пошко-
дження вказаної плитки в окремих ча-
стинах підлоги (тріщини, відсутність 
утримання на підлозі, тощо) загаль-
ною площею 33 кв. м.;

• Пошкодження дерев’яних 
меблів у  вигляді набухання ниж-
ніх частин конструкцій шаф, дверей, 
поличок, тумбочок,(стелажі)  – відк-
леювання їх частин, набухання, трі-
щини в стінах шухлядок, стінках шаф, 
тощо на відстані 15- 25 см. від підло-
ги; набухання дерев‘яних конструкцій 
в  результаті вологості спостерігалося 
по всьому приміщенню.

• На нижніх частинах стін спо-
стерігалися сліди залиття, вологості 
(відстань близько 20 см.), а також змі-
ни відповідні (пов’язані з затоплен-
ням та набуханням) кольору та форми 
стіни, лущення фарби. 

• Залиття електронного облад-
нання та внутрішніх електронних ме-
реж, а саме: 7 розеток, 7 подовжувачів, 
4 системних блока ПЕВМ., яке призве-
ло до виключення холодильного об-
ладнання, в яких зберігалися ліки. На 
блоках ПЕВМ залишилися сліди води, 
ПЕВМ вологі. 

• Пошкодження товару у  вигля-
ді залиття водою, розбухання упаков-
ки, потрапляння вологи в  середину 
упаковки, дії високої температури, та 
гарячої водяної пари. На нижніх по-
лицях стелажів в  торгівельному залі 
було повне залиття водою,. на верхніх 
полицях, товар був вологий за рахунок 
вологого водяного пару. 
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• Скляні стінки холодильників, 
в  яких зберігалися ліки, скляні стіни 
загородження аптеки були вологими, 
на поверхні спостерігається конден-
сат води (водяні крапельки). Зі стелі, 
з фанкойлу капала вода на товар, що 
знаходився на верхніх полицях стела-
жів.

• В приміщенні відчувалася 
дуже висока температура та вологість, 
видно було водяну пару. При огляді 
медичних ртутних термометрів, які 
знаходилися в  торговому залі аптеки 
№ 4 ТОВ «ААА», були зафіксовані по-
казники температури з позначкою + 
43 градусів по Цельсію, тобто які мо-
жуть зазначати такі прилади на мак-
симальній відмітці шкали темпера-
турного відліку. Показання гігрометру, 
яким згідно ліцензійних вимог облад-
нана аптека, відзначали максимальну 
вологість, а саме: 91% та максимальну 
температуру + 40 градусів по Цельсію. 

Згідно запису Журналу показників 
гігрометру ХХ.ХХ.ХХр. на початок ро-
боти аптеки було зафіксовано темпе-
ратуру повітря 40°С та вологість 91%, 
на кінець робочого дня температуру 
повітря 30°С та вологість 89%. 

Згідно інформації яка містилася 
у листі – відповіді Українського гідро-
метеорологічного центру від ХХ.ХХ.
ХХр. № ХХ було встановлено, що тем-
пература ХХ.ХХ.ХХХХр. у м. Києві ста-
новила у ночі 3,1°С морозу, тоді згідно 
температурному графіку нормативні 
параметри теплоносія в міській тепло-
вій мережі повинні бути більше 80°С , 
тобто температура води якою було за-
лиття приміщення аптеки ймовірно 
дорівнювала 80°С.

Під час дослідження було вста-
новлено що аптека №4 ТОВ «ААА» 
здійснює роздрібну торгівлю лікар-
ськими засобами, товарами медично-
го призначення та іншими супутніми 

товарами асортимент яких дозволено 
реалізувати в  аптечних закладах. На 
право проведення роздрібної торгів-
лі лікарськими засобами товариство 
має діючу ліцензію. Аптечний заклад 
регулярно перевіряється на дотри-
мання Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами Дер-
жавною інспекцією з контролю якості 
лікарських засобів в  м. Києві. Інспек-
цією під час останньої перевірки було 
встановлено:

• в аптеці є в  наявності всі до-
кументи які фіксують закупівлю, збе-
рігання, транспортування, торгівлю 
лікарськими засобами;

• лікарські засоби, які не зареє-
стровані в Україні чи не мають дозволу 
на реалізацію, відсутні;

• лікарські засоби, термін при-
датності яких минув, відсутні:

• лікарські засоби без сертифі-
ката якості виробника, відсутні;

• лікарські засоби без сертифі-
ката аналізу лабораторії, наявність 
якого передбачена чинним законодав-
ством, відсутні;

• лікарські засоби, заборонені до 
реалізації відповідним приписом чи 
розпорядженням Державної інспекції 
з контролю якості лікарських засобів, 
відсутні;

• лікарські засоби не відповіда-
ють вимогам аналітично – норматив-
ної документації за показниками, що 
визначаються візуально відсутні(зов-
нішній вигляд, упаковка, маркування 
тощо), відсутні;

• лікарські засоби, умови збері-
гання яких порушено, відсутні.

Згідно ліцензійних вимог примі-
щення обладнані гігрометрам пси-
хометричним, який пройшов ме-
трологічну перевірку, а вологість та 
температура у  приміщенні аптеки 
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кожній день на початок і кінець робо-
чого дня фіксуються в  спеціальному 
журналі.

Надані на дослідження лікарські 
засоби були отримані по прибутковим 
накладним від постачальників(копії 
накладних були надані експерту) де 
вказана ціна придбання, яка експер-
том використовувалася для подаль-
ших розрахунків при визначені розмі-
ру шкоди заподіяної власнику майна 
внаслідок залиття гарячою водою. 

На всі лікарські засоби в наявності 
були Сертифікати якості виробників, 
які були надані для огляду експерту 
керівником відділу управління аптеч-
ними закладами ТОВ «ААА» . 

Під час дослідження експертом 
були встановлені основні постачаль-
ники аптеки.

На момент залиття аптеки гаря-
чою водою за даними бухгалтерського 
обліку ТОВ «ААА» в приміщенні апте-
ки знаходилося лікарських засобів та 
товарів інших груп на суму 848 605,80 
грн. в закупівельних цінах.

До реалізації та зберіганню лікар-
ських засобів пред’являються особливі 
вимоги, які в Україні регламентуються 
Законом України «Про лікарські засо-
би»[3], Наказами МОЗ України «Про 
організацію зберігання в аптечних за-
кладах різних груп ЛЗ і виробів медич-
ного призначення», «Про затверджен-
ня Інструкції про порядок контролю 
якості лікарських засобів під час опто-
вої та роздрібної торгівлі»[6,7]. 

Лікарські засоби як правило явля-
ють со бою синтетичні хімічні сполуки 
і речовини тваринного або рослинно-
го походження з певною фармаколо-
гічною дією, повинні мати високий 
рівень чистоти і за якістю цілком від-

повідати вимогам Державної фарма-
копеї (ДФ).

Державна Фармакопея України, це 
правовий акт, який містить загальні 
вимоги до лікарських засобів, фар-
макопейні статті, а також методики 
контролю якості лікарських засобів[3].

Тому для лікарських засобів не-
обхідно створювати такі умови їх па-
кування, зберігання, за яких вони не 
втрачатимуть якість, закладену при 
розробці й виготов ленні.

Більшість лікарських препаратів, 
що випускаються про мисловістю, до-
ходить до споживача як товар — у го-
товому для використання вигляді. 
Тому готовим лікарським пре паратом 
вважається комплекс, що складається 
із самого лікарського препарату й до-
поміжних речовин у  вигляді пев ної 
форми (агрегатного стану), упаковки 
та нормативних ві домостей про нього.

Умови і правила зберігання лікар-
ських засобів регла ментовані ДФ, НТД 
на лікарські засоби, що не увійшли до 
ДФ, і  наказом МОЗ України №  44 від 
16.03.93 р[6].

Загальними правилами зберігання 
лікарських засобів передбачено, що:

• Лікарські засоби слід зберігати 
тільки у відповідній тарі й упаковці,

• Тара, в  якій зберігають лікар-
ські засоби, повинна бути добре заку-
порена.

• На упаковці мають бути чіткі 
написи з фармакопейної номенклату-
ри.

• Таблетки і  драже зберігають 
ізольовано від інших лі карських форм 
у  заводській упаковці. Зберігання по-
винно здій снюватися в сухому і, якщо 
це необхідно, захищеному від світла 
місці.

• Лікарські засоби для ін’єкцій та 
очні краплі необхідно зберігати в про-
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холодному, захищеному від світла міс-
ці, в  окремій шафі або ізольованому 
приміщенні та з урахуванням особли-
востей тари, якщо немає інших указі-
вок на упаковці.

• Рідкі лікарські засоби (сиропи, 
настойки, соки) повинні зберігатися 
в  герметично закупореній, наповне-
ній тарі, у прохолодному, захищеному 
від світла місці.

• Плазмозаміяні та дезінтокси-
каційні розчини збері гають ізольовано, 
при температурі в межах від 0 до 40 °С 
в  захищеному від світла місці. У дея-
ких випадках допуска ється замерзан-
ня розчину, якщо це не позначається 
на яко сті лікарського засобу.

• Екстракти зберігають у  захи-
щеному від світла місці, у скляній тарі, 
закупореній кришкою, що нагвинчу-
ється, і  пробкою з прокладкою. Рідкі 
й густі екстракти зберігають при тем-
пературі 12—15°С. 

• Мазі та лініменти зберігають 
у прохолодному, захищеному від світ-
ла місці, у  щільно закупореній тарі. 
Іноді умови зберігання комбінують, 
виходячи з властивостей інгредієнтів. 
Наприклад, лікарські засоби, що міс-
тять леткі й термолабільні речо-
вини, зберігають при температурі не 
вище 10 °С.

• Лікарські засоби в  аерозольних 
упаковках зберігають при температурі 
від -3 до +35 °С, у сухому, захищеному 
від світла місці, на відстані від вогню чи 
опалювальних приладів і  оберігають 
від ударів та механічних пошкоджень 
аерозолі треба зберігати в  закритих 
приміщеннях, захищених від впливу 
атмосферних осадів, сонячного світла, 
у певному температурному режимі, як 
визначено Державною фармакопеєю 
і  НТД на конкретні лікарські засоби. 
Необхідно здійснювати періодичний 
огляд продукції, стежити за порядком 
її розміщення і  придатністю, а також 
виконувати спеціальні вимоги до збе-

рігання отруйної, вогне- і  вибухоне-
безпечної продукції та продукції з об-
меженим терміном зберігання.

• Лікарська рослинна сировина 
повинна зберігатися в  сухому, доре 
вентильованому приміщенні, в чистій 
сухій, без сторонніх запахів та одно-
родній для кожної партії сировині 
тарі, в  аптеках – скляній, металічній, 
в  ящиках з кришкою, на складах (ба-
зах) в паках, мішках паперових багато-
шарових або тканинних, ящиках. Для 
пакування фасованої лікарської рос-
линної сировини використовуються 
пачки картонні, пакети поліетиленові, 
паперові, обгортки паперові, контурні 
сотові упаковки. Оптимальні умови 
для зберігання лікарської рослинної 
сировини температура (18-20 град.С ), 
вологість повітря – (30-40 %)

Деякі лікарські засоби потребують 
захисту від вологи. 

До лікарських засобів, яким необ-
хідний захист від впливу вологи, на-
лежать: гігроскопічні речовини (на-
приклад, калію ацетат, сухі екстракти, 
рослинна лікарсь ка сировина, що 
гідролізує речовини, солі азотної та 
азотис тої, галогеноводневої і фосфор-
ної кислот, солі алкалоїдів, натрієві 
металоорганічні сполуки, глікозиди, 
антибіотики, сухі органопрепарати, 
лікарські засоби, що характеризують-
ся як «дуже легко розчинні у  воді», а 
також лікарські засоби, вологоміст-
кість яких не повинна перевищувати 
межу, встановлену ДФ та іншою НТД.

Лікарські засоби, для яких небажа-
ний вплив атмосфер них парів повітря, 
слід зберігати у  прохолодному місці, 
в щільно закупореній тарі з матеріалів, 
непроникних для водяної нари (скло; 
метал, алюмінієва фольга й т. ін.).

Лікарські засоби з вираженими гі-
гроскопічними влас тивостями (барба-
міл, галаскорбін, димедрол, желатин 
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медич ний, імізин, солі калію (ацетат, 
йодид, карбонат, хлорид), галун, не-
одикумарин, ніктидин, пілокарпін, 
гідрохлорид) необхідно зберігати в су-
хому приміщенні, у  герметично за-
купореній тарі, залитій парафіном.

Лікарські засоби даної групи, отри-
мані в  упаковці з по лімерної плівки 
і  призначені для постачання підві-
домчої аптечної мережі, у  ЦРА збері-
гають у заводській упаковці, а в інших 
аптеках їх перекладають у скляну або 
металеву тару.

Зберігання лікарських засобів, що 
потребують за хисту від підвищеної 
температури. 

До таких лікарських засобів нале-
жать:

• група летких лікарських засо-
бів;

• легкоплавкі речовини, бакте-
рійні засоби, антибіотики, гормони, 
глікозиди, жири й олії.

Лікарські засоби, які необхідно за-
хищати від впливу під вищеної темпе-
ратури, слід зберігати при кімнатній 
(18— 20 °С) або прохолодній (12—15 
°С) температурі. У  деяких випадках 
потрібна ще нижча температура збе-
рігання (на приклад, для АТФ: 3—5 °С), 
що має бути зазначено на етикетці або 
в інструкції щодо застосування.

Бактерійні засоби, вакцини і  сиро-
ватки зберігають у  про мисловій упа-
ковці роздільно за найменуваннями 
при тем пературі, зазначеній для кож-
ного найменування на етикет ці або 
в інструкції.

Антибіотики так само слід збе-
рігати в  промисловій упаковці при 
кімнатній температурі, якщо відсутні 
інші вка зівки на етикетках.

Органопрепарати треба зберігати 
в захищеному від світла, прохолодно-
му і сухому місці при температурі 0—5 

°С, якщо немає інших вказівок на ети-
кетках або в інструкціях.

Рідину Бурова зберігають у  прохо-
лодному місці. При по мутнінні розчин 
фільтрують і перевіряють на відповід-
ність усім вимогам ДФ. Допускається 
опалесценція розчину.

Проте в  усіх згаданих випадках 
температура зберігання не повинна 
бути нижчою за 0 °С (інакше відбу-
вається замер зання і  псування, тобто 
інактивація препаратів).

Шляхом вивчення документів ТОВ 
«ААА» експертом було встановлено, 
що приблизно з 00годин 30хв. до 11го-
дин 00 хвилин ХХ.ХХ.ХХХХр. внаслі-
док залиття гарячою водою з міської 
тепломережі в  приміщенні аптеки 
температура повітря становила більш 
ніж 40°С та вологість становила 91%, 
що визначеного гігрометром та тер-
мометрами, які знаходилися в  аптеці 
та зафіксовано співробітниками апте-
ки у  акті та температурному журналі, 
який ведеться згідно ліцензійних ви-
мог. 

Залиття електронного обладнан-
ня та внутрішніх електронних мереж 
призвело до виключення холодиль-
ного обладнання, в  яких зберігалися 
ліки, а саме легкоплавкі речовини, 
бактерійні засоби, антибіотики, орга-
нопрепарати, жири й олії зберігалися 
при температурі вище 40°С і підвище-
ній вологості. 

Під час візуального огляду нада-
них на дослідження лікарських засобів 
було встановлено, що всі лікарські за-
соби зазнали дію волого пару, гарячої 
води, а саме на деяких лікарських ви-
робах вторинна упаковка, маркування 
та інструкції для медичного застосу-
вання препаратів були знищені, в де-
яких пошкоджені мали явні ознаки 
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підмочування, в лікарські засоби в ту-
бах під дією високої температури ви-
никло розшарування вмісту на окремі 
фракції, лікарські трави було підмоче-
но гарячою водою що призвело до їх 
псування, лікувальні свічки втратили 
форму, гігроскопічні засоби втратили 
товарний вигляд від намокання.

Відповідно Інструкції «Про поря-
док контролю якості лікарських за-
собів під час оптової та роздрібної 
торгівлі»[7], неякісними (субстандарт-
ними) лікарськими засобами є препа-
рати, виготовлені легальним вироб-
ником з правильним маркуванням, 
але які за відсутності належних умов 
виробництва, транспортування та збе-
рігання не відповідають установленим 
вимогам нормативних документів.

Так як при залитті приміщення ап-
теки ТОВ «ААА» гарячою водою місь-
кої теплової мережі було порушено 
на тривалий термін умови зберігання 
лікарських засобів(температурний ре-
жим, вологість), які знаходилися в ап-
теці №4, у багатьох було пошкоджено 
упаковку, маркування, деякі лікарські 
засоби було зіпсовано під дією води, 
тобто всі лікарські засоби в  зв’язку з 
вищезазначеними обставинами є не-
якісними. 

Стаття 21. Закону України «Про 
лікарські засоби» [3], забороняє реа-
лізацію неякісних лікарських засобів, 
тобто лікарські засоби, які постраж-
дали внаслідок порушення умов збе-
рігання (підвищеній температурі та 
вологості), втратили повністю товарну 
вартість. Матеріальна шкода заподі-
яна власнику лікарських засобів буде 
дорівнювати закупівельній вартості 
всіх лікарських засобів, які знаходи-
лися в приміщенні аптеки під час за-

лиття гарячою водою та були надані на 
дослідження. 

Матеріальну шкоду, яку заподія-
но власнику лікарських засобів ТОВ 
«ААА», що знаходилися в  аптеці №4 
під час залиття приміщення апте-
ки гарячою водою міської теплової 
мережі було визначено у  розмірі 143 
070грн. 01 коп.

Експертом також були досліджені 
парфюмерно – косметичні товари, то-
вари медичного призначення та інші 
товари аптекарського асортименту, 
які постраждали під час залиття гаря-
чою водою з міської теплової мережі 
приміщення аптеки №4 ТОВ «ААА».

Дослідження проводилася органо-
лептичним методом – зовнішнім огля-
дом наданих товарів.

При обстежені експертом визнача-
лися вид, товарні характеристики, то-
варний стан, ступінь пошкоджень.

При проведенні дослідження екс-
перт керувався «Практичними ре-
комендаціями з визначення якості 
різних груп промислових товарів» 
ДНДІСЕ[29] та методичними рекомен-
даціями «Розрахунок втрати якості 
непродовольчих товарів у  зв’язку з їх 
зносом та наявністю дефектів, який 
використовується при проведенні то-
варознавчих досліджень» КНДІСЕ [30].

Експертом встановлено, що у біль-
шості товарів під дією гарячої води 
було порушено або зовсім знищено 
первинну та вторинну упаковку, мар-
кування, наявна значна деформація 
упакування, волога в  серединні па-
кування, зміна кольору первинного 
пакування, зміна консистенції вміс-
ту, значне забруднення трикотажних 
товарів, знищення водою тестерів на 
вагітність и т.п. 
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Матеріальну шкоду, яку було за-
подіяно власнику товарів медичного 
призначення, парфюмерно  – косме-
тичних товарів та інших аптекарських 
товарів ТОВ «ААА», що знаходилися 
в  аптеці №4 під час залиття примі-
щення аптеки гарячою водою міської 
теплової мережі встановлено у розмі-
рі 85 357,36 грн.

Висновки. Було запропоновано 
порядок класифікації аптекарських 
товарів. Визначено основні норма-
тивні та законодавчі акти України, які 
регламентують вимоги до якості ап-
текарських товарів, а також порядок 
їх зберігання та обігу в  Україні. Для 
проведення судово-товарознавчих 
експертиз були запропоновані схеми 
товарознавчої ідентифікації лікар-
ських засобів, медичних виробів, що 
дозволить якісно ідентифікувати ап-
текарські товари. Наведений алгоритм 
дослідження аптекарських товарів, що 
постраждали внаслідок надзвичайних 
ситуацій на прикладі конкретного су-
дово-товарознавчого дослідження по 
визначенню матеріальної шкоди влас-
нику аптеки при затоплені гарячою 
водою дозволить вирішувати питання 
єдиного методологічного підходу при 
проведені судово-товарознавчих екс-
пертиз.
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