
Додаток 1 
до Правил видачі ветеринарних рецептів 

(абзац п'ятий пункту 3 розділу II) 

Журнал 

реєстрації ветеринарних рецептів виданих на рецептурних бланках форми 
№ 1 (ф-1) для виписування тваринам ветеринарних лікарських засобів 

_____________________________________________________________________________________________ 
(найменування ліцензованого закладу ветеринарної медицини, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) ліцензованого ветеринарного лікаря

 

_____________________________________________________________________________________________ 
або іншого спеціаліста ветеринарної медицини, у випадках, визначених законом)

 

____________________________________________________________________ 
(найменування населеного пункту, району)

 

№ 
п/п 

Найменування / 
прізвище, ім'я, по 

батькові (за 
наявності) 

доглядача або 
власника 

(утримувача) 
тварини (тварин) 

Вид тварини 
(тварин), 

ідентифікаційн
ий номер, 
кличка (за 
наявності) 

Кількість 
тварин 
(гол.) 

Діагноз 

Дата 
видачі 

рецепта 

Номер 
рецепта 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові (за 
наявності) 
спеціаліста 

ветеринарної 
медицини, що 
видав рецепт 

Підпис 
спеціаліста 

ветеринарно
ї медицини, 
що видав 

рецепт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

 

 

  



Додаток 2 
до Правил видачі ветеринарних рецептів 

(абзац п'ятий пункту 3 розділу II) 

Журнал 

реєстрації ветеринарних рецептів виданих на спеціальних рецептурних 
бланках № 2 (ф-2) для виписування тваринам ветеринарних лікарських 

засобів, що містять отруйні, сильнодіючі, наркотичні засоби, психотропні 
речовини або їх прекурсори та тих, що застосовуються для евтаназії тварин 

_____________________________________________________________________________________________ 
(найменування ліцензованого закладу ветеринарної медицини, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) ліцензованого ветеринарного лікаря 

_____________________________________________________________________________________________ 
або іншого спеціаліста ветеринарної медицини, у випадках, визначених законом)

 

____________________________________________________________________ 
(найменування населеного пункту, району)

 

№ 

п/п 

Найменування / 
прізвище, ім'я, по 

батькові (за 
наявності) 

доглядача або 
власника 

(утримувача) 
тварини (тварин) 

Вид тварини 
(тварин), 

ідентифікаційн
ий номер, 
кличка (за 
наявності) 

Кількість 
тварин 
(гол.) 

Діагноз 

Дата 
видачі 

рецепта 

Серія та 
номер 

рецепта 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові (за 
наявності) 
спеціаліста 

ветеринарної 
медицини, що 
видав рецепт 

Підпис 
спеціаліста 

ветеринарно
ї медицини, 
що видав 

рецепт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

 

 

  



Додаток 3 
до Правил видачі ветеринарних рецептів 

(абзац сьомий пункту 7 розділу III) 

Рецептурні скорочення 

Скорочення 
латинською мовою 

Повне написання Переклад 

1 2 3 

   ana кожного (у рівних кількостях) 

ac., acid. acidum кислота 

aѐrosol. aѐrosolum аерозоль 

amp. ampulla ампула 

aq. aqua вода 

aq. destill. aqua destillata вода дистильована 

aq. pro inject. aqua pro injectionibus вода для ін'єкцій 

aq. purific. aqua purificata очищена вода 

aspers. aspersio присипка 

but. butyrum масло (тверде) 

caps. capsula капсула 

ch. cer. charta cerata вощений папір 

clysm. clysma клізма 

caps. gelat. capsulae gelatinosae капсули желатинові 

comp., cps., cp. compositus складний 

concentr. concentratus концентрований 

cort. cortex кора 

crem. cremor (cream) крем 

D. Da; Detur; Dentur 
Видай. Нехай буде видано. Нехай будуть 

видані 

D. S. Da Signa; Detur Signetur 
Видай. Познач. Нехай буде видано, 

позначено. Видати, позначити 

D. t. d. Da (Dentur) tales doses Видай (Видати) такі дози 

dec. decoctum відвар 

dil. dilutus, a, um розведений 

Div. in. p. aeq. Divide in partes aequales Розділи на рівні частини 

dr. dragee драже 

empl. emplastrum пластир 

emuls. emulsio, emulsum емульсія 

extr. extractum екстракт, витяжка 

f. fiat (fiant) нехай утвориться (утворяться) 

flor., fl. flores, flos квіти, квітка 

fluid. fluidus рідкий 

fruct., fr fructus плід 

fol. folium лист 

gel. gelum гель 

glob. globulus кулька 

gtt., (gtts.) gutta, guttae (guttas) крапля, краплі (краплі) 

gran. granulum, granula гранули 

gr, g gramma грам 

h. hora година 

hb., herb. Herba трава 

in amp., in lag, in 
tab.; in caps. 

in ampullis, in lagenis in 
tabullettis, in capsulis 

в ампулах, у флаконах, у таблетках; у 
капсулах 

inf. infusum настій 

lag. lagena флакон, пляшка 

lin., linim. linimentum рідка мазь, лінімент 

liq. liquor рідина 

M. Misce, Misceatur Змішай. Нехай буде змішано. Змішати 



mg miligramma міліграм 

mcg microgramma мікрограм 

ml millilitrum мілілітр 

membran. membrana плівка 

mucil. mucilago слиз 

nebul. nebula небула, зрошення 

N. numero числом 

obd. obductus вкритий оболонкою 

ol. oleum олія 

oleos. oleosus олійний 

ophthalm. ophthalmicus очний 

past. pasta паста 

pess. pessarium, pessaria песарій, песарії 

praec., ppt. praecipitatus осаджений 

pro inject. pro injectionibus для ін'єкцій 

p. aeq. partes aequeles рівні частини 

pulv. pulvis порошок 

q. s. quantum satis скільки буде потрібно, скільки необхідно 

rad., r. radix корінь 

rect. rectalis ректальний 

rectif. rectificatus очищений, ректифікований 

Rp. Recipe Візьми 

Rep. Repete, Repetatur Повтори. Нехай буде повторено 

rhiz. rh. rhizoma кореневище 

S. Signa, Signetur Познач. Нехай буде позначено 

sem. semen насіння 

sicc. siccus сухий 

simpl. simplex простий 

sir. sirupus сироп 

spec. species збір 

spir. spiritus спирт 

spirit. spirituosus спиртовий 

spiss. spissus густий 

sol. solutio розчин 

solv. 
solvella, (tabuletta effervescens, 

spargens) 
сольвелла або швидкорозчинна таблетка 

Steril.! Ster.! Sterilisa!; Sterilisetur! Простерилізуй! Простерілізувати! 

subtiliss. (subtss.) subtilissimus найдрібніший 

supp. suppositorium свічка, супозиторій 

susp. suspensio суспензія 

tab. tabuletta таблетка 

tab. retard. tabuletta retardata (retard) таблетка сповільненого вивільнення 

tinct., t-ra., tct. tinctura настойка 

ung. unguentum мазь 

vagin. vaginalis вагінальний 

vitr. vitrum склянка 
 

 


