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2.8.	МЕТОДИ	
ФАРМАКОГНОЗІЇ

2.8.N.1.	ЗБЕРІГАННЯ	
ЛІКАРСЬКОЇ	РОСЛИННОЇ	
СИРОВИНИ

Ця загальна стаття встановлює рекомендації щодо 
зберігання лікарської рослинної сировини (далі — ЛРС) 
у складських приміщеннях. 

Цю загальну статтю рекомендується застосовува-
ти разом із положеннями чинних настанов із належ-
них практик. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила зберігання ЛРС	у складських приміщен
нях	мають гарантувати, що:

— умови зберігання відповідають таким, що за
декларовані й враховують температуру, відносну 
вологість повітря та захищеність від попадання со
нячного світла;

— умови зберігання ЛРС забезпечуються постій
но; 

— діє система моніторингу (контролю, реєстрації та 
перевірки за дотриманням) умов зберігання ЛРС;

— вжиті заходи щодо запобігання перехресній кон
тамінації;

— має місце відповідна система складського обігу 
ЛРС. 

Мають пройти кваліфікаційні випробування що
до дотримання умов зберігання за всім об’ємом 
складcьких приміщень.

ПРИМІЩЕННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ

ЛРС має зберігатися в спеціально обладнаних при
міщеннях. Приміщення для зберігання ЛРС мають 
бути спроектовані та оснащені так, щоб забезпе
чувати їх ефективне очищення від пилу та бруду; 
забезпечувати максимальний захист від проник
нення комах, тварин, особливо гризунів, а також 
запобігати перехресній контамінації. 

Зони приймання та відвантаження ЛРС мають бути 
захищені від впливу погодних умов. 

Для відбору проб ЛРС з метою проведення контро
лю якості можуть використовуватися спеціально 
призначені приміщення або окремі зони, що від
повідним чином ідентифіковані. 

Мають бути окремі приміщення для цілей: 

— карантинного зберігання ЛРС;

— основного зберігання ЛРС; 

— роздільного зберігання різних груп ЛРС; 

— тимчасового зберігання ЛРС, зараженої кома
хами; 

— тимчасового зберігання відбракованої, рекламо
ваної, повернутої ЛРС. 

Місця зберігання зазначеної ЛРС мають бути чітко 
ідентифіковані. 

Конструкція приміщення для зберігання ЛРС та 
обладнання мають забезпечувати необхідну темпе
ратуру та вологість повітря, захищати від попадан
ня сонячного світла. 

Приміщення для зберігання ЛРС мають бути добре 
вентильованими. 

Приміщення для зберігання ЛРС мають бути до
статньо освітленими. 

Приміщення для зберігання ЛРС мають бути об
ладнані приладами для реєстрації кліматичних па
раметрів повітря — термометрами, гігрометрами 
або електронними термогігрометрами тощо.	Пока
зання цих приладів мають щоденно реєструватися. 
Дані реєстрації мають зберігатися не менше одного 
року після останнього запису. 

Контролюючі прилади мають підлягати державній 
повірці у встановленому законодавством порядку. 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

ЛРС має зберігатися в умовах, що визначені для 
певного виду сировини з урахуванням фізико
хімічних властивостей самої сировини та діючих 
речовин, що входять до її складу. 

Мають бути створені умови щодо запобігання роз
множенню мікроорганізмів та ферментації. До 
ознак ураження ЛРС мікроорганізмами належить 
наявність плясняви, пожовтіння, білого нальоту, 
плямистості, черні, опіків, деформації органів рос
лини, пухлин, мозаїки листя тощо. Використання 
такої ЛРС заборонене. 

ЛРС зберігають у чистій та сухій упаковці.

Роздільно (по групах) в ізольованих приміщеннях 
зберігають: 

— ЛРС, що містить ефірні олії; 

— ЛРС, що містить отруйні та сильнодіючі речо
вини. 

Іншу ЛРС зберігають у приміщеннях основного 
зберігання. 

За потреби можуть бути виділені інші групи ЛРС 
для зберігання в окремих приміщеннях. 
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ЛРС зберігають у штабелях (з використанням під
донів), на стелажах, у контейнерах стелажного ти
пу. ЛРС має зберігатися так, щоб була забезпечена 
вільна циркуляція повітря в приміщенні. 

Кожний штабель або контейнер стелажного типу 
споряджують етикеткою, яка має містити таку ін
формацію: 

— назву ЛРС;

— назву або код постачальника/заготівельника;

— номер партії. 

За потреби етикетка може містити додаткову ін
формацію, але не обмежуватися цим: 

— рік і місяць заготівлі;

— район заготівлі для дикорослої ЛРС;

— дату надходження;

— термін зберігання; 

— номер або номер та дату протоколу аналізу.

ЛРС необхідно щорічно перекладати, звертаючи 
увагу на наявність комах та забруднень тваринного 
походження. Має бути програма щодо контролю 
наявності комах і гризунів. Речовини для боротьби 
з комахами та гризунами мають бути безпечними; 
слід виключити ризик контамінації ними ЛРС. 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЛРС

ЛРС має підлягати контролю якості за всіма показ
никами відповідно до затверджених специфікацій.


