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Щепартаменry охорони здоров'я
ПолтавськоТ ОЩА

Керiвникам СГЩ, якi займаються
реалiзацi€ю (торгiвлею),
зберiганням та використанням
лiкарських засобiв

Повiдомлення NЪ 107 вiд 23.08.2019
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii

Ns

Полтавськоi областi в порядкУ iнформування направляемо Вам наступнi

розпорядження Дер}кавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з 22.08.20119 по 23.08.2019.

При виявленнl зразкlВ лiкарськиХ засобiВ зазначениХ У даних

розпорядчих документах вжити заходи, що зазначенi в них та повiдомити

територiальний орган Щержлiкслужби за мiсцем розташування про вжитi

заходи щодо виконання даних розпоряджень.

Одночасно iнфрмусмо, що з даними розпорядженнями можна

ознайомитися на сайтi .щержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками (http://dls.gov.ua/)

.Щодаток на 1-му арк. в 1

В.о. начальника

Державtlа служба з лiкарських засобiв та контролю
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Ресстр доцументiв шlодо якостi ЛЗ
(сrаном на 2З.08,2019 р,)

22.08.2019
бз70-
001. U002.0/1
7 -1,9 lд

пост.
заборона

UA/109B7/0
1,/02

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ
96уо, роЗчИн для
зовнiц]нього
засгосування 96 О/о

поlOлуканiсграх

SP 10
010616

Товарисгво з
обмеженбю
вiдповiдальнiсгю
"Виробнича

фармацевтична
комланiя "Бiо-
Фарма ЛТД",
Укратна

22.ов 2019
бз69-
оо1.1/002.о/1
7 -l9 Е-

ЕТIЛ, розчин 96 %
по 100 мл у
флаконах

Ет
010616,
Ет 010718

Товарисгво з
обмеженою
вiдловiдальнiсгю
"Виробнича
фармацевтична
компанiя "БIо-
ФАрмА лтд.,
Украiна

22.08.2019
бз67 -

001.1/002,0/1
-7 -19 l]ll

пост.
заборона

UA/109B7/0
1,/о2

СПИРТ ЕТИЛОВИ Й

96О/о, РОЗЧИН ДЛЯ
зовнiшнього
засгосування 96 О/о

по 100 мл у
флаконах

010715
SP
010117
SP
010718
SP
020718

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Виробнича
фармацевтична
компанiя "Бiо-
Фарма ЛТД",
Украiна

llll
UA/10987/0
1/01

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ
70Оlо, РОЗЧИН мя
зовнituнього
засгосувапйя 70 ryо

по 100 мл у
флаконах

SE
010616
SP
010718
SP
020718

Товарисtво з
обмеженою
вiдповiдальнiсrю
"Виробнича
фармацевтична
компанiя "Бiо-
Фарма ЛТД",
yKpaiHa

22.08.2019
бзбз_
001.1/002.0/1
7 -19 ш-

скасув.
Iимч.
заборони

Uл/46t7/оlI
01

БрустАн,
таблетки, вкритi
плiвковою
оболонкою, N9 10
(10х1) в блiстерах

2967446

сан
Фармасьютикал
Iндастрiз
лiмiтед, Iндiя

Скасування
розпорядхе
ння вiд
06,06.2019
N9 436з-
001.1/002.0
/l7-19


