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Країна  Якими 
законодавчими 
актами це 
передбачено 

Який розмір канабісу 
(конопель) дозволено 
зберігати та 
використовувати 
особами, нормативно-
правові акти, які це 
регулюють 

 

Відповідальність осіб за 
порушення законодавства у цій 
сфері 

Назви лікарських 
засобів, до складу 
яких входить канабіс 
(конопля) та для 
лікування яких хвороб 
їх застосовують 

Німеччина  The German narcotics law 
(Betäubungsmittelgesetz) 1 
 
Канабіс у Німеччині є 
законним для медичного 
використання, всі інші 
випадки зберігання та 
використання є 
незаконними. Однак 
володіння незначними 
обсягами наркотиків не 
завжди переслідується 
законом. 

У законодавстві ФРН є таке 
поняття, як "незначна 
кількість" – це кількість 
особистого зберігання та 
використання наркотиків, яка 
не несе за собою 
відповідальності: 
7,5 г канабiсу, 1,5 г героїну, 5,0 
г кокаїну, 4,5 г морфіну,  10 г 
амфетаміну, 30 г 
метамфетаміну та 30 г 
катінону. 
 
The German narcotics law 
(Betäubungsmittelgesetz)  

Відповідно до статті 29 The German 
narcotics law (Betäubungsmittelgesetz) 
кожен, хто торгує, культивує, виробляє, 
імпортує, експортує, продає, постачає, 
закуповує - вчиняє правопорушення. 
 
Покарання за Законом залежить від 
тяжкості злочину: 
 

 Вирощування, виготовлення, 
торгівля, купівля, постачання 
наркотиками - позбавлення волі на 
строк до п'яти років. 

 Позбавлення волі на строк не менше 
одного року, якщо злочинець діє на 
комерційній основі або ставить під 

 
10 основних захворювань, у 
лікуванні яких 
застосовують канабіс: 
 
 

1. Хвороба Альцгеймера 
2. Епілепсія 
3. Розсіяний склероз 
4. Рак 
5. Шизофренія 
6. Діабет другого типу 
7. Астма 
8. Імпотенція 
9. Артрити 
10. Гепатит С 

                                                           
1
 The German narcotics law (Betäubungsmittelgesetz) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://endriss-kollegen.de/wordpress/wp-

content/uploads/2015/06/What-you-should-know-about-German-Narcotics-Law.pdf. 
 

http://endriss-kollegen.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/What-you-should-know-about-German-Narcotics-Law.pdf
http://endriss-kollegen.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/What-you-should-know-about-German-Narcotics-Law.pdf
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загрозу здоров'я інших людей. 
 Позбавлення волі на строк не менше 

року особі старшій  21 року, яка 
незаконно постачає наркотики 
людині, яка не досягла 18 років. 

 Карається позбавленням волі на 
строк не менше двох років - хто 
вирощує, виробляє або торгує 
наркотиками, діючи як член банди; 
хто надає наркотики іншому, 
недбало викликаючи його смерть, 
або незаконно імпортує наркотики в 
незначній кількості. 

 
Лікарські засоби, до складу 
яких входить канабіс 
(див. у додатку) 
 
 
 

Австрія  «Narcotic Drugs Act», 
«Narcotic Substances Act»           
(Suchtmittelgesetz)2 
 
Канабіс в Австрії 
легальний для наукового і 
медичного використання. 
Споживання канабісу для 
особистого користування 
легальне, але комерційне 
розповсюдження є 
кримінальним 
правопорушенням.3. 

Загальний підхід австрійського 
законодавства полягає у тому, 
щоб ігнорувати покарання 
особистого використання 
наркотиків, а зосереджуватися 
на покаранні вирощування, 
виробництва та торгівлі 
наркотиками. 
 
У Кримінальному кодексі 
Австрії межа особистого 
використання наркотиків 
дорівнює 10 гр. канабісу. 
(або 2 гр. 
Тетрагідроканабінолу, ТГК — 
головний психоактивний 

Законодавство Австрії містить поняття 
«велика кількість», як розподіл критеріїв 
між дрібними та серйозними 
правопорушеннями:. 
 
«Велика кількість» вважається від: 
20 гр. ТГК, 5 гр. героїну, 15 гр. кокаїну, 10 гр. 
амфетаміну. 
 

 Будь-хто, хто купує, володіє, 
виробляє, імпортує, експортує, 
доставляє або постачає наркотичні 
засоби «великої кількості», може 
бути засуджений до 6 місяців 
тюремного ув'язнення або до 
виплати штрафу. 

 

                                                           
2
 Suchtmittelgesetz [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011040. 

 
3
 Legal status of cannabis in Austria [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://sensiseeds.com/en/blog/legal-status-of-cannabis-in-austria/. 

 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011040
https://sensiseeds.com/en/blog/legal-status-of-cannabis-in-austria/
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компонент канабісу).  
 
Кримінальний кодекс                             
(Criminal Code of the Republic 
of Austria)4 
 

 Особа буде засуджена до трьох років 
позбавлення волі, якщо він/вона 
продав наркотичні засоби 
неповнолітнім. 

 Ув’язнення на 2 роки, якщо злочин 
було скоєно в комерційних цілях, або 
якщо ця особа є членом злочинного 
угруповання5.  

 
«Narcotic Substances Act» 
(Suchtmittelgesetz) 
 

Канада   Access to Cannabis for 
Medical Purposes 
Regulations (ACMPR)6 
 
У Канаді канабіс є 
законним лише в медичних 
цілях. Використання 
канабісу в Канаді є 
правовим тільки за 
наявності ліцензії, які 
видає Health Canada 
(Департамент охорони 
здоров’я Канади)7.  

У Канаді фармацевтичні 
компанії для використання 
канабісу мають отримати 
дозвіл у Health Canada. 
 
Для індивідуального 
використання канабісу хворим 
у медичних цілях також 
потрібно отримати ліцензію. 
 
Особи, які мають медичну 
потребу у канабісі, отримують 
дозвіл від лікаря та ліцензію 

Доступ до канабісу в медичних цілях 
дозволяється лише на умовах, встановлених 
нормами.  
Будь-яка особа, зареєстрована для 
одержання обмеженої кількості конопель 
для себе, не може продавати, забезпечувати 
або дарувати коноплі іншим особам. 
 
Компанії, які мають дозвіл на вирощування, 
використання канабісу, не мають права 
рекламувати використання коноплі. 
 
 

 

                                                           
4
 Criminal Code of the Republic of Austria [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/User/Downloads/Austria_CC_1974_am2015_de%20(1).pdf. 

 
5
 Legal status of cannabis in Austria [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://sensiseeds.com/en/blog/legal-status-of-cannabis-in-austria/. 

 
 
6
 Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2016-230/. 

 
7
 Cannabis in Canada [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_in_Canada. 

 

javascript:void();
javascript:void();
https://en.wikipedia.org/wiki/Access_to_Cannabis_for_Medical_Purposes_Regulations_(ACMPR).
https://en.wikipedia.org/wiki/Access_to_Cannabis_for_Medical_Purposes_Regulations_(ACMPR).
https://en.wikipedia.org/wiki/Access_to_Cannabis_for_Medical_Purposes_Regulations_(ACMPR).
file:///C:/Users/User/Downloads/Austria_CC_1974_am2015_de%20(1).pdf
https://sensiseeds.com/en/blog/legal-status-of-cannabis-in-austria/
http://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2016-230/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_in_Canada
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від Health Canada. Доступ до 
канабісу хворі отримують у 
такі способи:  купують канабіс 
у ліцензованих компаній, 
отримують дозвіл на 
вирощування канабісу у Health 
Canada або можуть 
зареєструвати когось іншого, 
щоб вирощували канабіс для 
них. 
 
Незалежно від того, у який 
спосіб особи отримують 
канабіс, вони мають право на 
володіння ним 30 днів та у 
кількості не більше 150 гр. 
сухої марихуани8. 

США У США наркотичні засоби є 
незаконними на 
державному рівні (але 
легальні на рівні штатів: 
Алясці, Каліфорнії, 
Колорадо, Мен, 
Массачусетс, Невада, 
Орегон і Вашингтон)9 
 
У США Федеральний уряд 
не визнає жодних законних 

В залежності від законодавства 
штату, канабіс дозволяється 
для особистого чи медичного 
використання. 
 
У деяких штатах дозволяється 
вирощувати від 6 до 12 рослин 
коноплі для власного 
використання. Вирощування 
більшої кількості коноплі 
дозволяється за наявності 

Кожен штат встановлює власні межі 
використання канабісу, які притягають до 
відповідальності. 
 
У штаті Айдахо особисте використання та 
володіння до 85 гр.  канабісу є 
правопорушенням, яке карається до 1 року 
позбавлення волі або штрафом  до 1000 
доларів США.  Якщо кількість перевищує 85 
гр. - це є кримінальним злочином, який 
карається терміном до 5 років позбавлення 

 

                                                           
8
 Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2016-230/. 

9
 Legality of cannabis by U.S. jurisdiction [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis_by_U.S._jurisdiction. 

 

http://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2016-230/
https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis_by_U.S._jurisdiction
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підстав для використання 
марихуани. При цьому з 
1996 року Аляска, 
Каліфорнія, Колорадо, 
Гаваї, Мен, Невада, Орегон і 
Вашингтон прийняли 
закони, що дозволяють 
використання марихуани в 
якості лікарського засобу. 
У деяких штатах США 
(Меріленд, Нью-Мексико, 
Род Айленд, Вермонт) це 
дозволено з різними 
застереженнями.  

ліцензії (Аляска, Каліфорнія, 
Колорадо, Мен, Массачусетс, 
Орегон, Теннессі, Вашингтон). 
 
У деяких штатах зберігання 
наркотичних речовин від 28 до 
57 гр. не несе за собою 
відповідальності (Аляска, 
Каліфорнія, Колорадо, Мен, 
Массачусетс, Орегон, 
Вісконсін). 
 
 
 

волі або штрафом до 10 000 доларів США, 
або і тим і іншим10. 
 
У штаті Монтана особисте вживання 
марихуани в кількості 60 г і менше - це 
правопорушення, яке карається до 6 місяців 
позбавлення волі та штраф у розмірі від 100 
до 500 доларів США. Друге правопорушення 
карається терміном до 3 років позбавлення 
волі або штрафом до 1000 доларів, або й 
тим і іншим. Володіння більше 60 грамів - 
це злочин, який карається терміном до 5 
років ув'язнення або штрафом до 50 000 
доларів США, або обома.  Продаж 
наркотичних засобів  карається терміном 
до 20 років ув'язнення або штрафом до 50 
000 доларів США, або обома11.  
 
У штаті Небраска володіння до 28 гр. 
конопель вважається цивільним 
правопорушенням, карається штрафом до 
300 доларів США. Друге правопорушення 
карається штрафом у розмірі до 500 доларів 
США та терміном до п'яти днів у в'язниці, а 
третє правопорушення карається штрафом 
у розмірі 500 доларів США та максимум 
один тиждень у в'язниці12. 

                                                           
10

 "Idaho Laws & Penalties". Norml.org. Retrieved 2015-03-02. 
 
11

 "Montana Laws & Penalties". Norml.org. Retrieved 2015-03-02. 
‘ 
12

 "Nebraska". Marijuana Policy Project. 6 July 2012. Retrieved 9 November 2012. 
 

http://norml.org/laws/item/idaho-penalties
http://norml.org/laws/item/montana-penalties-2
http://www.mpp.org/states/nebraska/


7 
 

У штаті Вісконсін перше правопорушення, 
пов'язане із зберіганням марихуани - 
карається штрафом у розмірі 1000 доларів 
США або позбавленням волі до 6 місяців, 
або обома. Друге правопорушення 
карається штрафом до 10 000 доларів США 
або позбавленням волі на строк до 3,5 років, 
або обома13. 

Греція  LAW NO. 1729 Combat 
against the spread of 
drugs, protection of youth 
and other provisions14. 
 
 
У Греції використання 
канабісу є незаконним, але 
володіння невеликою 
кількістю наркотиків 
декриміналізується в суді.  
Використання канабісу 
також дозволений у 
медичних цілях.  
 
 
 

Володіння канабісом у 
кількості до 0,5 гр. виключно 
для власного використання 
декриміналізується в суді.  
 
LAW NO. 1729 Combat against 
the spread of drugs, protection 
of youth and other provisions. 

Незаконне володіння наркотиками тягне за 
собою арешт від 10 днів до 5 років або 
штраф. 
 
LAW NO. 1729 Combat against the spread of 
drugs, protection of youth and other 
provisions. 

 

Чехія У Чехії володіння канабісу 
є незаконним. Володіння 
до 15 гр. 

У законодавстві Чехії 
встановлена межева кількість 
володіння наркотиками, яка не 

Володіння до 15 гр. сухих конопель тягне за 
собою адміністративну відповідальність – 
штраф 15 000 CKZ. 

 

                                                           
13

 "Wisconsin Laws & Penalties - NORML.org - Working to Reform Marijuana Laws". norml.org. Retrieved 2016-07-05. 
 
14

 LAW NO. 1729 Combat against the spread of drugs, protection of youth and other provisions. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.emcdda.europa.eu/topics/law/drug-law-texts?pluginMethod=eldd.showlegaltextdetail&id=881&lang=en&T=2. 
 

http://norml.org/laws/item/wisconsin-penalties-2
http://www.emcdda.europa.eu/topics/law/drug-law-texts?pluginMethod=eldd.showlegaltextdetail&id=881&lang=en&T=2
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декриміналізується. 
Дозволяється 
використання канабісу 
для медичних цілей15. 
 
The full wording Act No. 
167/1998 Coll., on 
dependency producing 
substances and on 
amending certain other 
acts, as follows from 
amendments brought by 
Act No. 354/1999 Coll., Act, 
No. 117/2000 Coll., Act No. 
132/2000 Coll., Act No. 
57/2001 Coll., Act No. 
185/2001 Coll., Act No. 
407/2001 Coll., Act No. 
320/2002 Coll., Act No. 
223/2003 Coll., and Act No. 
362/2004 Coll., Act No. 
228/2005 Coll., Act No. 
74/2006 Coll., Act No. 
124/2008 Coll., Act No. 
141/2009 Coll., Act No. 
291/2009 Coll., Act No. 
41/2009 Coll., Act No. 
281/2009 Coll., Act No. 
106/2011 Coll., Act No. 
341/2011 Coll., Act No. 

веде до кримінальної 
відповідальності. 
 
Героїн - 10 доз ( 1000 мг) 
Кокаїн - 10 доз ( 500 мг) 
Амфетамін / метамфетамін - 10 
доз (500 мг) 
Марихуана - 20 сигарет. 
 
Criminal Code (Act No. 
140/1961)  
 
Criminal Procedure Code (Act 
No. 141/1961) 
 
Act on Violations (Act No. 
200/1990, Section 30) 
 
 
 
 
 

 
Володіння більшою кількістю наркотиків – 
ув’язнення терміном до 1 року. 
 
Торгівля наркотичними засобами 
трактується, як тяжкий  злочин, 
максимальне покарання - 18 років. 
 
Criminal Code (Act No. 140/1961)  
 
Criminal Procedure Code (Act No. 141/1961) 
 
Act on Violations (Act No. 200/1990, Section 
30) 
 

                                                           
15

 Zdravotnictví prochází změnou. Léčba konopím je nyní legální [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.lidovky.cz/ve-zdravotnictvi-nabyva-ucinnosti-
rada-zmen-lecba-konopim-legalni-104-/zpravy-domov.aspx?c=A130401_124139_ln_domov_hm. 
 

https://www.lidovky.cz/ve-zdravotnictvi-nabyva-ucinnosti-rada-zmen-lecba-konopim-legalni-104-/zpravy-domov.aspx?c=A130401_124139_ln_domov_hm
https://www.lidovky.cz/ve-zdravotnictvi-nabyva-ucinnosti-rada-zmen-lecba-konopim-legalni-104-/zpravy-domov.aspx?c=A130401_124139_ln_domov_hm
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375/2011 Coll., Act No. 
167/2012 Coll., Act No. 
18/2012 Coll., Act No. 
50/2013 Coll., Act No. 
167/2012 Coll., Act No. 
273/2013 Coll16. 
 

Фінляндія  
Criminal Code of Finland 
 
Канабіс у Фінляндії є 
незаконним. У 
Кримінальному кодексі 
зазначено, що торгівля, 
володіння, 
транспортування, 
користування 
наркотиками є злочином і 
тягне за собою 
відповідальність. 
 
Винятком є лише 
використання канабісу у 
медичних цілях17. 
  
 

Обмежена кількість медичних 
користувачів має право 
купувати морфологічні 
препарати у аптекарів, які 
мають ліцензію на продаж18. 
 
 

Володіння до 10 грамів гашишу або 15 
грамів марихуани вважається особистим 
використання  і карається штрафом.  
 
Торгівля, транспортування, імпорт, експорт 
– карається ув’язненням терміном до 10 
років. 
 
 Criminal Code of Finland 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
16

 the Addictive Substances Act (Act No. 167/1998). [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/User/Downloads/Act_167-1998_Coll.pdf. 
17

 "National Report on the Drugs Situation in Finland" 
18

  "Nämä 27 apteekkia ovat myyneet lääkekannabista". Itä-Savo. Retrieved 28 July 2015. 

file:///C:/Users/User/Downloads/Act_167-1998_Coll.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_34736_EN_NR2001Finland.pdf
http://www.ita-savo.fi/uutiset/kotimaa/n%C3%A4m%C3%A4-27-apteekkia-ovat-myyneet-l%C3%A4%C3%A4kekannabista-180772
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Додаток 

Лікарські засоби, до складу який входить канабіс 

Наркотичні засоби 
 Алілпродін 
 Альфамепродін 
 Альфаметадол 
 Альфа-метілфентаніл 
 Альфа-метілтіофентаніл 
 Альфапродін 
 Альфацетілметадол 
 Анілерідін 
 Ацетил-альфаметілфентаніл 
 Ацетилгідрокодеін 
 Ацетильований опій 
 Ацетилкодеїн 
 Ацетилметадол 
 Ацеторфін 
 БДБ [L-(3,4-метілендіоксіфеніл)-2-бутанамін] 
 Безітрамід 
 Бензетідін 
 Бензілморфін 
 Бета-гідроксі-3-метілфентаніл 
 Бета-гідроксіфентаніл 
 Бетамепродін 
 Бетаметадол 
 Бетапродін 
 Бетацетілметадол 
 Гашиш (анаша, смола канабісу) 
 Героїн (діацетілморфін) 
 Гідрокодон 
 Гідрокодона фосфат 
 N-гідроксі-МДА 
 Гідроксіпетідін 
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 Гідроморфінол 
 Гідроморфон 
 Дезоморфін 
 Діампромід 
 Діацетілморфін (героїн) 
 Дігідроморфін 
 Діменоксадол 
 N-Діметіламфетамін 
 Дімепгептанол 
 Діметілтіамбутен 
 Діметілтріптамін 
 2С-Т-7 (2,5-діметоксі-4-N-пропілтіофенетіламін) 
 Діоксафетіл бутірат 
 Діпіпанон 
 Діфеноксін 
 Діетілтіамбутен 
 ДМА (D, L-2 ,5-діметоксі-альфа-метил-феніл-етіламін) 
 ДМГП (діметілгептілпіран) 
 ДОБ (D, L-2 ,5-діметоксі-4-бром-амфетаміни) 
 ДОХ (D, L-2 ,5-діметоксі-4-хлор-амфетаміни) 
 ДОЕТ (D, L-2 ,5-діметоксі-4-етил-амфетаміни) 
 Дротебанол 
 ДЕТ (N, N-діетілтріптамін) 
 Ізометадон Кат 
 Кетобемідон 
 Клонітазен 
 Кодоксім 
 Кокаїновий кущ (див. кокаїн) 
 Аматорськи виготовлені препарати з ефедрину або з препаратів, що містять ефедрин 
 Аматорськи виготовлені препарати з псевдоефедріну або з препаратів, що містять псевдоефедрін 
 Аматорськи виготовлені препарати з фенілпропаноламіну або з препаратів, що містять фенілпропаноламін 
 Кукнар (маковий відвар) 
 Левометорфан 
 Левоморамід 
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 Леворфанол (леморан) 
 Левофенацілморфан 
 Лізергінова кислота та її похідні 
 d-Лізергід (ЛСД, ЛСД-25) 
 Листя кока 
 Макова солома 
 Олія канабісова (гашишна олія) 
 МБДБ [N-метил-1-(3,4-метілендіоксіфеніл)-2-бутанамін] 
 МДА (тенамфетамін) 
 МДМА (D, L-3 ,4-метілендіоксі-N-альфа-діметіл-феніл-етіламін) 
 3-Моноацетілморфін 
 6-Моноацетілморфін 
 Мескалін 
 Метадон 
 d-Метадон 
 L-Метадон 
 Метадону проміжний продукт (4-ціано-2-диметиламіно-4 ,4-діфенілбутан) 
 Метазоцін 
 Метамфетамін 
 Метілдезорфін 
 Метілдігідроморфін 
 3-метілтіофентаніл 
 3-метілфентаніл 
 N-метілефедрон 
 Метопон 
 Мірофін 
 Молочний сік різних видів маку, які не є опійним або олійним маком, але містять алкалоїди маку, занесені до переліку наркотичних засобів і      
психотропних речовин 
 ММДА (2-метокси-альфа-4-метил 4,5 - (метілендіоксид) - фенетіламін) 
 Мораміда, проміжний продукт (2-метил-3-морфоліном-1, 1-діфеніл-пропан-карбонова кислота) 
 Морферідін 
 Морфін метілбромід 
 Морфін-N-окис 
 МППП (1-метил-4-феніл-4-піперідінол пропіонат (ефір)) 
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 Нікодікодін 
 Нікокодін 
 Нікоморфін 
 Нораціметадол 
 Норкодеїн 
 Норлеворфанол 
 Норметадон 
 Норморфін 
 Норпіпанон 
 Оксікодон (текодін) 
 Оксіморфон 
 Опій (у тому числі медичний) - засохлий сік опійного або олійного маку 
 Опійний мак (рослина виду Papaver somniferum L) 
 Оріпавін 
 Пара-флуорофентаніл (пара-фторфентаніл) 
 Парагексіл 
 ПЕПАП (L-фенетіл-4-феніл-4-піперідінол ацетат (ефір)) 
 Петідін 
 Петідін, проміжний продукт A (4-ціано-1-метил-4-фенілпіперідін) 
 Петідін, проміжний продукт B (етиловий ефір-4-фенілпіперідін-4-карбонової кислоти) 
 Петідін, проміжний продукт C (1-метил-4-фенілпіперідін-4-карбонової кислоти) 
 Пімінодін 
 Плодове тіло (будь-яка частина) будь-якого виду грибів, що містять псілоцібін і (або) псілоцін 
 ПМА (4-метокси-альфа-метілфеніл-етіламін) 
 Прогептазін 
 Проперідін 
 Пропірам 
 Псілоцібін 
 Псілоцін 
 Рацеметорфан 
 Рацеморамід 
 Рацеморфан 
 Роліціклідін 
 2С-В (4-бром-2 ,5-діметоксіфенетіламін) 
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 СТП (ДОМ) [2-аміно-1-(2,5-діметоксі-4-метил) фенілпропан] 
 Тебакон 
 Теноціклідін 
 Тетрагідроканабінол (всі ізомери) 
 Тіофентаніл 
 ТМА (D, L-3 ,4,5-тріметоксі-альфа-метілфеніл-амін) 
 TFMPP (1 - (3-тріфлюорометілфеніл) піперазиніл) 
 Фенадоксон 
 Фенадон 
 Феназоцін 
 Фенампромід 
 Фенатін 
 Фенціклідін 
 Феноморфан 
 Феноперідін 
 Фенфлурамін 
 Фолькодін 
 Фуретідін 
 Екгонін, його складні ефіри та похідні, які можуть бути перетворені в екгонін і кокаїн 
 Екстракт макової соломи (концентрат макової соломи) 
 N-етил-МДА (D, LN-етил-альфа-метил-3, 4 - (метілендіоксі) - фенетіламіл) 
 Етілметілтіамбутен 
 Етіціклідін 
 Етоксерідін 
 Етонітазен 
 Еторфін 
 Етріптамін 
 Ефедрон (меткатінон) 

 р-Амінопропіофенон (РАРР) та його оптичні ізомери (антидот проти ціанідів) 
 Альфентаніл 
 Амфетаміни (фенамін) і комбіновані лікарські препарати, що містять фенамін (амфетамін) 
 Бупренорфіну 
 Глютетімід (Ноксірон) 
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 Декстроморамін 
 Декстропропоксіфен (ібупроксірон, проксівон, спазмопроксівон) 
 Дігідрокодеін 
 Дігідроеторфін 
 Діфеноксілат 
 Капсули, що містять 30 мг кодеїну і 10 мг фенілтолоксаміну 
 Кодеїн 
 Кодеїну фосфат 
 Кокаїн 
 Кокаїну гідрохлорид 
 Кодеїн N-окис 
 4-MTA (альфа-метил-4-метілтіофенетіламін) 
 Морфін 
 Морфіну гідрохлорид 
 Морфіну сульфат 
 Морфілонг 
 Оксікодон (текодін) 
 Омнопон 
 Пентазоцін 
 Проперідін 
 Пропірам 
 Просідол 
 Пірітрамід (діпідолор) 
 Реазек 
 Реміфентаніл 
 Свічки тілідіну в різних дозуваннях 
 Сомбревін 
 Суфентаніл 
 Таблетки «Алнагон» (кодеїну фосфату 20 мг, кофеїну 80 мг, фенобарбітал 20 мг, кислоти ацетилсаліцилової 20 мг) 
 Таблетки (кодеїну камфосульфонату 0025 г, сульфагваяколу калію 0100 г, густого екстракту грінделіі 0017 г) 
 Таблетки кодеїну 0,03 г + парацетамол 0500 р 
 Таблетки кодеїну фосфату 0015 р + цукру 0,25 г 
 Таблетки кодеїну 0,01 г, 0015 г + цукру 0,25 г 
 Таблетки кодеїну 0015 г + натрію гідрокарбонату 0,25 г 
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 Таблетки «Кодтерпін» (кодеїн 0015 р + натрію гідрокарбонату 0,25 г + терпінгідрату 0,25 г) 
 Таблетки від кашлю. Склад: трави термопсісу в порошку - 0,01 г (0,02 г), кодеїну - 0,02 г (0,01 г), натрію гідрокарбонату - 0,2 г, кореня солодки в 
порошку - 0,2 г 
 Тебаін 
 Тілідін 
 Трімеперідін (промедол) 
 Фентаніл 
 Етілморфін 
 Ескодол 
 Етілморфіна гідрохлорид 

 
 
 Психотропні речовини 
 Дексамфетамін 
 Катін (D-норпсевдоефедрін) 
 Катінон (L-альфа-амінопропіофенон) 
 Меклоквалон 
 Метаквалон 
 4-метіламінорекс 
 Метілфенідат (ріталін) 

 Амобарбітал (барбаміл) 
 Амфепрамон (фепранон, діетілпропіон) 
 Кетамін 
 Кетамінугідрохлорид (каліпсол, кеталар) 
 Таблетки (барбамілу0,15 г + бромізовалу 0,15 г) 
 Фенетіллін 
 Фенметразін 
 Фентермін 
 Етамінал натрію 
 Хальціон (тріазолу) 

Інформаційну довідку підготувала Оксана Савчук, аналітик ЄІДЦ 


