
ДЕРЖЛ1КСЛУЖБА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ^ Л Ш А Р С Ь К И Х ЗАСОБШ ТА КОНТРОЛЮ 

ЗА НАРКОТИКАМИ У Х А Р К Ю С Ь К Ш ОБЛАСТ1 
вул. Громадянська. 25, м. Харк1в. 61057, тел/факс: (057) 7315068, 

е -таИ: с11й.к11@с115.ёОУ.иа. Код еДРПОУ 36985153 

№ На № в1д 

До вшома кер1вник1в суб'ект1в 
господарювання та 
л1кувально-11рофу1актичних установ, 
як! займаються реал1зац|ею 
(торговлею), збер1ганням та 
застосуванням л1карських засоб1в 

На П1дстав1 надходження 1нформац11 в1д Головного сл1дчого управл1ння 
Нац10нально1 пол1Ц11 УкраУни (щодо виявлення в об1гу зразк1в л1карського 
засобу СПИРТ ЕТИЛОВИИ 96%, розчин для зовн1шнього застосування 96 %о 
по 100 мл у флаконах, сер11 8Р 0101 17, виробництва/з маркуванням виробника 
ТОВ "Виробнича фармацевтична компан1я "Б1о-Фарма ЛТД", Украша, в 
к1лькост1 87 802 флакони, що значно перевищують К1льк1сть, зазначену у 
сертификат! якост! виробника - 30 373 флакони; щодо виявлення в об1гу зразк1в 
л1карського засобу ЕТ1Л, розчин 96 % но 100 мл у флаконах, сер1Т ЕТ 010718, 
виробництва/з маркуванням виробника ТОВ "Виробнича фармацевтична 
компан1Я "Б1о-Фарма Л Г/Г, УкраУна, в к1лькост1 28 268 флакон1в, що значно 
перевищують к1льк1сть, зазначену у сертиф1кат1 якост! виробника - 10 747 
флакон1в), та в1дпов1дно до чинного законодавства УкраУни, Держл1кслужба 
розпоря/дженнями № 480-001.1.1/002.1/17-19, № 481-001.1.1/002.1/17-19 вщ 
18.01.2019 тимчасово заборонила реал1зац1ю та застосування зазначених вище 
сер1й л1карських засоб1В. 

Державна служба з л1карських засоб1в та контролю за наркотиками у 
Харк1вськ1й облает! просить надати 1нформац1Ю, щодо наявност!, 
вищевказаних л1карських засоб1в. 

1нформац1ю про наявн1сть (разом з зав1реними коп1ями нрибуткових 
документ1в: наклади! на отримання, сертиф1кат якост!, тощо) зазначених 
л1карських засоб1в направити у електронному вигляд! на адресу 
1пГо(а)с11к12.кЬаг1<оу'.иа та обов'язково у нанеровому вигляд! за настунною 
формою: 

Державна служба з лжарських засо61в та контролю 
М2 за наркотиками у Харювсьий облает! 

№475/05-19 вщ 10.05.2019 
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№ Начва та адреса СТД або закладу 
охорони здоров 'я . в яких ВИЯ вили зразки 

л1карського засобу (зазначити наявну 
сер1ю л)карського засобу) 

СТД постачальник 
(№ та дата накладноУ) 

КШЬК1СТЬ 

упаковок 

1 2 - ) 

0 4 

Шдстава: лист ДержавноУ служби УкраУни з Л1карських засоб1в та контролю за 
наркотиками № 3154-002.0.1/002.0/2-19 В1Д 08.05.2019. 

В.о.начальника служби Л.М. Подорожна 

Струкова 731 13 38 


