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Реєстрація аптечного закладу 

Щоб зареєструвати аптечний заклад в загальноукраїнській системі охорони здоров’я, 
необхідно підготувати: 

• Доступ до мережі Інтернет з комп’ютера або ноутбука; 

• Інформацію про заклад (ЄДРПОУ, КВЕДи, юридичну адресу та контакти); 

• Дані керівника закладу (паспортні дані, РНОКПП, контактний телефон, адресу 
електронної пошти); 

• Ліцензію та акредитацію; 

• КЕП керівника закладу (Ви його використовуєте для подання податкових звітів). 

 

Зареєструвати заклад у eHealth найзручніше через систему Helsi, для цього потрібно: 

1. Зайти на сайт https://reform.helsi.me/apteka ; 

2. Натиснути кнопку Зареєструвати аптеку; 

3. В модальному вікні обрати Аптечний заклад, ввести код ЄДРПОУ в поле реєстрації та 
натиснути на кнопку Зареєструвати. 

Реєстрація займає до 10 хвилин та розподілена на декілька кроків. 

https://reform.helsi.me/apteka
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Крок 1. Основні дані закладу 

Наголошуємо, що поля позначені зіркою – обов’язкові до заповнення! 

Після вводу коду ЄДРПОУ інформація про заклад буде частково передзаповнена. 

Перевірте дані та, за потреби, відредагуйте їх. 

Зверніть увагу! Внесена інформація повинна співпадати з даними, які зазначені в ЄДР 

(Єдиний державний реєстр). 

 

В контактній інформації додайте: 

• Номер контактного телефону (1) та Адреса електронної пошти (2) заповнені 
автоматично. 

• Інтернет сторінка організації (3) вказується за бажанням. 

• Код одержувача/розпорядника бюджетних коштів для Казначейства (4)- 
зазначається номер розрахункового рахунку. 

• Інформація про власника закладу (5) зазначте назву аптеки. 

• Дата внесення в архів (6) та Місце знаходження архіву (7). 

Зверніть увагу! Поля 4-7 заповнюються у разі, якщо аптечний заклад є комунальним і 

фінансується за кошти з державного бюджету. 

Для переходу на наступний крок натисніть Далі. 
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Крок 2. Ліцензія 

На другому кроці заповніть інформацію про ліцензію. Дані вносяться власноруч, якщо 
аптека в eHealth реєструється вперше: 

• Номер ліцензії (1) - дане поле не є обов’язковим до заповнення, його потрібно 
залишити пустим або, за бажанням, прописати в ньому б/н (без номеру). 

Зверніть увагу! Поле Номер ліцензії обов’язкове до заповнення тільки за наявності 
цих даних. 

• Номер наказу (2) вказується номер наказу МОЗ. 

• Тип ліценції (3) підтягується автоматично. 

• Ким видано (4) вказується, яким державним органом була видана ліцензія. 

• Дата видачі (5) та Дата дії з (6) – заповнюються обов’язково. 

• Термін дії до (7) поле не обов’язкове до заповнення, зазначається лише при 
наявності дати закінчення ліцензії. 

• Що ліцензовано (8) вкажіть - Роздрібна торгівля лікарськими засобами. 

 

Якщо раніше заклад вже був зареєстрований в ЕСОЗ, дані про ліцензію підтягнуться 

автоматично, перевірте їх. Для зміни інформації натисніть Редагувати. 
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Зверніть увагу! Інформацію про ліцензію аптечного закладу можна переглянути в 

особистому кабінеті Суб'єкту Господарської Діяльності (СГД) на сайті Державної служби 

України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.  

Для переходу на наступний крок оберіть Далі. 

 

Крок 3. Керівник (офіційний підписант) 

На третьому кроці потрібно ввести інформацію про керівника аптеки, а саме: 

• Прізвище (1), Ім'я (2), По батькові (3). 

• ІПН (4), зараз РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків). 

• Дата народження (5) та Стать (6) підтягнуться автоматично після внесення 
РНОКПП. 

• Посада (7) обирається з переліку та має відповідати даним зі статуту. 

• Тип паспорту (8) обирається з переліку. 

• Серія та номер (9) вказується у відповідності до обраного типу паспорту. 

• Ким виданий (10) та Коли виданий (11) поля не обов’язкові до заповнення. За 
потреби вказуються дані у відповідності до обраного типу паспорту. 

• Адреса електронної пошти (12) вказується особиста пошта керівника. За цією 
адресою керівник зможе авторизуватись в системі та продовжити роботу з аптекою. 

Після вводу електронної пошти на неї буде надіслано запрошення від Helsi з 
чотирьохзначним кодом для верифікації пошти. Введіть його у запропонованій формі та 
натисніть Підтвердити. 

https://www.dls.gov.ua/
https://www.dls.gov.ua/
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• Номер мобільного (13) вказується особистий номер телефону керівника, як 

контактний. 

 

Якщо раніше заклад вже був зареєстрований в ЕСОЗ, дані про керівника будуть 

передзаповнені автоматично. Для їх редагування натисніть Змінити. 

Зверніть увагу! При редагуванні персональних даних керівника система сповістить 

про необхідність оновити договір із НСЗУ. 
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Після внесення всіх даних ознайомтесь з обробкою своїх персональних даних та 

поставте галочку в полі Я прочитав та згоден з публічною офертою, натисніть Далі. 

 

Крок 4. Підписання 

Перед підписанням перевірте внесені дані. При виявлені помилки натисніть Назад та 

поверніться на відповідний крок для виправлення інформації. Якщо все вказано вірно, 

оберіть Надіслати. 

 

Підпишіть форму реєстрації КЕП (кваліфікований електронний підпис) керівника 

закладу. З переліку оберіть потрібний тип ключа, натисніть Підписати. 
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Якщо всі дії виконано вірно на екрані буде наступне привітання:  

 

Далі відкрийте електронну пошту керівника, яка була вказана на третьому кроці 

реєстрації закладу. На пошту надійде лист від eHealth із запрошенням на реєстрацію 

керівника в загальноукраїнській системі охорони здоров’я. 

Для реєстрації потрібно: 

• Відкрити лист та перейти за посиланням (термін дії посилання 30 діб); 
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• На сторінці, що відкриється, зазначити двічі пароль. За вимогами eHealth пароль 
потрібно змінювати через кожні 90 діб. Пароль має складатись з щонайменше 12 
символів та містити в собі великі та маленькі латинські літери і цифри, наприклад 
AptekaOne123 

Зверніть увагу! Якщо електронна пошта вже була зареєстрована в ЕСОЗ, необхідно 

вказати пароль, який був створений для неї раніше. 

• Надати згоду на обробку персональних даних, після чого натиснути Далі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після вдалої реєстрації система привітає Вас. 
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Реєстрація підрозділу 

 

Для реєстрації підрозділу необхідно підготувати: 

1. Доступ до мережі Інтернет з комп’ютера або ноутбука; 

2. Інформацію про підрозділ (назва, контактний телефон, електронна пошта, 

координати підрозділу); 

 

Після авторизації на сайті https://reform.helsi.me/apteka на Домашній сторінці оберіть 

розділ Аптечні пункти. 

 

Для реєстрації нового підрозділу натисніть Новий підрозділ. 

 

Зверніть увагу! Внесена інформація повинна відповідати даним реєстру ДЛС. 

Інформацію про ліцензію аптечного закладу можна переглянути в особистому кабінеті 

Суб'єкту Господарської Діяльності (СГД) на сайті Державної служби України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками. 

https://reform.helsi.me/apteka
https://www.dls.gov.ua/
https://www.dls.gov.ua/
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Під час реєстрації підрозділу вкажіть: 

• Внутрішній номер (1) заповнюється за потреби, якщо підрозділ його має. 

• Назва підрозділу (2) заповнюється згідно ліцензії. 

• Тип підрозділу (3) обирається з переліку. 

 

Далі зазначте Адресу фактичного знаходження підрозділу: 

• Область (1) обирається з переліку; 

• Район (2) не обов’язковий до заповненя; 

• Населений пункт (3) для пошуку достатньо прописати перші три літери назви 

населеного пункту та обрати потрібне з переліку; 

• Тип вулиці (4) обирається з переліку; 

• Назва вулиці (5), будинок (6), квартира (7), Індекс (8) заповнюється власноруч. 

• Номер контактного телефону (9) зазначається тел. підрозділу; 

• Адреса електронної пошти (10) зазначається пошта підрозділу. 

 

Додайте Графік роботи підрозділу. 

Графік роботи можна вказати для кожного дня тижня окремо. Для цього оберіть 

потрібний день, додайте робочі години та перерви (якщо підрозділ працює без перерв 

залиште поле пустим) і натисніть Додати правило. 
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Зверніть увагу! Якщо підрозділ працює цілодобово робочі години потрібно вказати з 

00:00 по 23:59. 

Доданий графік можна видалити, натиснувши на хрестик. 

Для додавання нового графіку, повторіть дії описані вище. 

Зверніть увагу! Дні тижня, які підсвічені сірим кольором повторно обрати неможливо. 

 

Додайте Координати підрозділу. 

Ці дані потрібні для відображення аптечного пункту на мапі України. Координати 
можна переглянути на сайті https://www.google.com.ua/maps натиснувши на будівлю 
підрозділу. 

https://www.google.com.ua/maps
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Після внесення всіх даних Надішліть інформацію. При надсиланні КЕП 

використовувати не потрібно. 

 

Реєстрація співробітників 

 

Після реєстрації підрозділу перейдіть до реєстрації співробітників. Для реєстрації 

співробітника знадобиться: 

• Адреса електронної пошти та номер телефону працівника; 

• РНОКПП працівника (за наявності); 

• Дані про освіту та спеціальність; 

• Документ, що посвідчує особу. 

 

Для цього поверніться на Домашню сторінку та оберіть розділ Співробітники. 
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Зверніть увагу! Перед реєстрацією співробітника, переконайтесь, що він має діючий 

КЕП (кваліфікований електронний підпис). За допомогою нього працівник буде відпускати 

лікарські засоби. 

Для реєстрації нового співробітника натисніть Новий співробітник. 

Зверніть увагу! При переході аптеки з іншої МІС/АІС до МІС «Helsi» співробітників та 

підрозділи реєструвати НЕ ПОТРІБНО. Достатньо обрати Синхронізувати співробітників та 

аптечні пункти і пройти процес синхронізації. 
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Під час реєстрації співробітника вкажіть: 

• Роль співробітника (1): 

▪ Для працівників, що будуть відпускати ліки за рецептами оберіть роль 

Фармацевт. 

▪ Для працівників, які будуть редагувати, вносити в систему інших 

співробітників/підрозділи оберіть роль Відділ кадрів. 

• Підрозділ (2) обирається з переліку; 

• Посада (3) обирається з переліку; 

• Зазначте загальний Стаж роботи (4) співробітника; 

• Дата з якої працює (5); 

• Прізвище, Ім’я, По батькові (6); 

• За потреби додайте Інформацію про фармацевта (7). 

 

Далі заповніть паспортні та контактні дані співробітника: 

• Вкажіть ІПН (1); 

▪ Якщо у співробітника відсутній ІПН, відзначте це у відповідному полі. 

• Після вказання ідентифікаційного номеру, поля - Дата народження (2) та Стать (3) 

будуть заповнені автоматично; 

• Оберіть Тип документу (4) з переліку; 

• Вкажіть Серію та номер документу (5); 

• За потреби додайте Ким виданий (6) та Коли виданий (7) документ; 
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• Зазначте Номер телефону співробітника (8), а також активну Адресу електронної 

пошти (9) (дана пошта використовується співробітником для авторизації в системі). 

 

Далі внесіть інформацію про освіту: 

• Країна навчального закладу (1) обирається з переліку; 

• Місто навчального закладу (2) та Навчальний заклад (3) пропишіть власноруч; 

• Вкажіть Дату закінчення (4) начвання; 

• Додайте Серію та номер диплому (5); 

• Ступінь (6)оберіть з переліку; 

• Пропишіть Спеціальність за дипломом (7). 

 

За потреби можна додати ще одну освіту натиснувши відповідну кнопку. 
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Перейдіть до заповнення спеціальності: 

• Спеціальність (1), Рівень спеціальності (2) та Кваліфікація (3) обирається з 

переліку; 

• Вкажіть Орган, що видав сертифікат (4); 

• Зазначте Номер сертифікату (5); 

• Додайте Дату отримання (6) та Дату дії до (7) сертифікату. 

За потреби можна Додати ще один сертифікат натиснувши на відповідну кнопку. 

Якщо співробітник має Наявні курси по підвищенню кваліфікації або Наукове 

звання, додайте цю інформацію, обравши відповідну дію. 

Внесену інформацію можна Зберегти як чернетку або Надіслати. 
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Підтвердіть реєстрацію співробітника накладанням КЕП (кваліфікований 

електронний підпис). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після надсилання співробітник буде знаходитись у вкладці Заявки – Очікує. 
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Для завершення реєстрації працівник має відкрити електронну пошту, яка була 

вказана в контактних даних та знайти лист від eHealth. Далі необхідно виконати наступні 

кроки: 

• Відкрити лист та перейти за посиланням; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• На сторінці, що відкриється зазначити двічі пароль. За вимогами eHealth пароль 
потрібно змінювати через кожні 90 діб. 

Зверніть увагу! Пароль має складатись з щонайменше 12 символів та містити в собі 

великі та маленькі латинські літери і цифри, наприклад AnnaOne12345. 
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• Надати згоду на обробку персональних даних, після чого натиснути Далі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Надати згоду на дотримання порядку функціонування Електронної системи охорони 
здоров’я (ЕСОЗ), після чого натиснути Прийняти запрошення. 
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Після прийняття запрошення, система сповістить співробітника про завершення 

реєстрації наступним повідомленням: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активний працівник буде відображатись у розділі Співробітники – Активні. 

 


