
НАКАЗ 
від 8 липня 2013 року N 583 

Про затвердження технічних описів бланків до деяких форм первинної облікової 
документації 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 11 листопада 2013 року N 966 

 

Відповідно до підпункту 6.28 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони 

здоров'я 

України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, 

наказую: 

 

1. Затвердити: 

1.1 Технічний опис бланка до форми первинної облікової документації N 1-ОМК 

"Особиста 

медична книжка", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 

липня 2002 

року N 280, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 

639/6927, що 

додається. 

 

1. Загальний вигляд бланка форми первинної облікової документації N 1-ОМК "Особиста 

медична 

книжка" (Наказ N 150) (далі - форма N 1-ОМК): 

1.1. Форма N 1-ОМК (Наказ N 150) виготовляється на аркуші паперу 210 х 148 мм, 

сфальцьованого до формату 105 х 148 мм, та складається з чотирьох сторінок. 

Папір, що має такі технічні характеристики: щільність 200 - 235 г; власна флюоресценція - 

не 

більше 3 %; наявність двох видів захисних волокон. 

1.2. Лицьовий бік задруковано чотирма фарбами офсетного друку та однією фарбою 

високого 

друку і двома захисними сітками зі змінною геометрією товщиною не більше 50 мкм. На 

першій 

сторінці регулярними сітками виконано зображення малого Державного Герба України. 

Зворотний 

бік задруковано чотирма фарбами офсетного друку. 

1.3. Текст форми N 1-ОМК (Наказ N 150) розміщується на лицьовій та зворотній сторінках 

аркуша. Формат набору з лицьового боку 135 мм х 95 мм, зі зворотного боку 125 мм х 95 

мм. 

2. Друковані елементи захисту: 

2.1. У дизайні бланка лицьової та зворотної сторін використані видимі та невидимі при 

денному 

світлі фарби, що мають свічення в УФ-випромінюванні. У дизайні бланка як елемент 

захисту 

використано мікрошрифт, який читається за допомогою оптичних приладів. 

2.2. Нумерація бланка складається з трьох літер та шести цифр, виконаних способом 

високого 

друку. 

2.3. На першій сторінці в лівому верхньому куті зображено емблема Міністерства охорони 

здоров'я України. 

4. 


