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Суб'ектам господарювання - заре€строваним в
установленому законодавством порядку
юридичних осiб незалежно вiд ix органiзацiйно-
правовоi форми та форми власностiо якi
провадять господарську дiяльнiсть, пов'язану зi
зберiганням, ввезенням, транспортуванням,
реалiзацiсю лiкарських засобiв, фiзичним
особам - пiдприсмцям, якi провадять зазначенi
види дiяльностi

п
Щержавна служба з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками у

Полтавсъкiй областi (надалi - Служба) нагаду€l що вiдповiдно до абз. б пункry
161 постанови КМУ УкраТни вiд 30.11 .2016 JЮ 929 <Про затвердження
ЛiЦеНЗiйних умов провадження господарськоi дiяльностi з виробництва
ЛiКаРСъких засобiв, оптовоi та роздрiбноi торгiвлi лiкарськими засобами,
iМПОРТУ лiкарських засобiв (KpiM активних фармацевтичних iнгредiентiв)>>: за
баЖаНням лiцензiат встановлюе сигнаJIьний покажчик аптечного закладу та
ЙОГО СТРУктурного пiдроздiлу, загаJIьний опис якого затверджуеться МОЗ.

Наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни J\ф 777 вiд |0.07.2017
КПРО ЗаТВерДження опису сигнаJIьного покажчика аптечного закладу та його
СТРУКТУРНого пiдроздiлу> (даrri Наказ МОЗ J\b777), затверджено опис
сигнального покажчика аптечного закладу та його структурного
пiдроздiлу.

Вiдповiдно до Наказу МОЗ Ns777:
1. СИгнальний покажчик аптечного закладу та його структурного

ПiДРОЗДiлУ е вiдмiтним символом, що вказус на належнiсть аптечного закладу
Та ЙОГО СТрУктурного пiдроздiлу до закладiв охорони здоров'я Украiни i не е

рекламою.
2. Сигналъний покажчик розмiщуеться на фасадi

розташовуються аптечний закпад та його структурний
перпендикулярно до стiни, до якоi BiH крiпитъся, i повинен мати
темний час доби.
. З. СИГНальний покажчик - рiвностороннiй хрест зеленого кольору, у центрi;,,,

ЯКОГО РОЗМiЩено зображення чашi зi змiею, яка Ti обвивае, бiлого кольору.' 4. ГабаРИтнi розмiри зовнiшнього сигнаJIьного покажчика повиннi бути не
менше 400 мм.
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