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СубОектам господарювання -
заре€строваним в установленому
закоподавством порядку юридичних осiб

незалежно вiд ix органiзацiйно-правовоi
форми та форми власностi, якi провадять
господарську дiяльнiсть, пов'язану зi
зберiганням, ввезенням, транспортуванням,

реалiзацiею, використання лiкарських
засобiв, фiзичним особам - пiдприсмцям, якi
провадять зазначенi види дiяльностi

у зв'язку iз значним пiдвищенням температури повiтря та з метою

недопущення впливу високоi темrrератури та вологостi повiтря на якiсть

лiкарсъких засобiв' ,щержавна служба з лiкарсъких засобiв та контропю за

"uрпоr"пами у Полтавськiй областi (надалi - Служба) зобов'язуе забезпечити

дотриманнЯ визначениХ виробникоМ нормативних умов зберiгання
лiкарських засобiв в аптечних закладах та лiкувально гrрофiлактичних

установах.
звертаемо Вашу увагу що, згiдно з Лiцензiйними умовами провадження

господарськоi дiяльностi з виробництва лiкарсъких засобiв, оптовоi та

роздрiбноi торгiвлi лiкарськими засобами, iмпорту лiкарських засобiв (kpiM

uпr"ъ""* фармацевтичних iнгредiентiв) (далi Лiцензiйнi умови)
затвердЖеними гIостановою КМУ вiд З0.11.2016р. Nч929, лiцензiат забезпечуе

додержаНня визначениХ виробниКом загалъних та специфiчних умов зберiгання

лiкарських засобiв на Bcix етапах опmовоi' mорziвлi, В томУ числi пiД чаС

транспортування. Перевезення лiкарсъких засобiв, що вимагають особливих

температурних умов зберiгання, здiйснюсться тiльки спецiалъно обладнаним

трансrrортом, оснащеним рефрижераторними установками, якi обладнуються

N9

пристроями для постiйного монiторинry температури, або

(г1.10З, 1З5 Лiцензiйних умов).
вимоги щодо зберiгання та транспортування лlкарських засооlв пlд час

провадження дiяЛu"о"ri з розdрiбно| mорziвлi лiкарсьКU.ц,ru засобамu викладенi
лlкарських засобiв пiд

п;165 та п.170 Лiцензiйних умов. Лiцензiат дотримусться визначених

виробником загальних та специфiчних умов зберiгання лiкарських засобiв та

п!Д чаС транспоРтуваннЯ лiкарських засобiв забезпечуе умови зберiгання

лikарських засобiв вiдповiдно до вимог, установлених виробником,

термоконтеинерами.

транспортний засiб для перевезення лiкарських засобiв повинен

вiдповiдати визначеним виробником умовам зфр,iддtsёtfl-бДilfrаRЯhБJ4Ь"ае9ЯбДfi"i"
м2 за наркотиками у Полтавськiй областi
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проведення систематичного вологого прибирання використанням
дезiнфекцiйних засобiв

Вiдповiдно до вимог роздiлу II наказу МОЗ Украiни вiд 1 6.12.200Зр. Jt
584 <Про затвердження Правил зберiгання та проведення контролю якостi
лiкарських засобiв у лiкувально - профiлактичних закладаю) освiтлення,
температура, вологlсть i вентиляцiя повиннi вiдповiдати вимогам нормативно-
технiчних документiв i не повиннi чинити несприятливого впливу на лiкарськt
засоби. У примiщеннях для зберiгання лiкарсъких засобiв повиннi

начальник
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