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ДЕРЖЛIКСЛУЖБА

, ДЕРЖАВНА СЛУЖБАЗ ЛIКАРСЪКИХ ЗАСОБIВ ТА
КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У ПОЛТАВСЬШЙ ОБЛАСТI

вул. Горбанiвська,2, с. Розсошенцi, Полтавський р-н, Полтавська обл.,38751тел. /факс (0532) 59-04-09,

e-mail: dls.pl@dls. gоч.uаКоде,ЩРПОУ З 69029 62

На Ns

Щепартаменту охорони здоров'я
Полтавськоi ОДА

Керiвникам СГД, якi займаються
реалiзацiсю (торгiвлею),
зберiганням та використанням
лiкарських засобiв

Повiдомлення NЬ 118 вiд 27.09.2019
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii

Полтавськоi областi в гIорядку iнформування направляемо Вам наступнi

розпорядження Щержавноi служби Украiни з лiкарських засобiВ Та

контролю за наркотиками за перiод з26.09.2019 по 27,09.201,9.

При виявленнi зразкiв 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 iнформуемо, що з даними розпорядженнями можна

ознайомитися на сайтi Державноi служби УкраТни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками (http :/ldls. gov. uаl)

,Щоfiаток на 1-му арк. в 1 прим.

начальник
!.

Наталiя АНДРI€НКО

Олена КОБИЛКА (0532) 59-04-09
. l.]ep>KaBlra служба з lliкарських засобi0 та контролlоМ2 за наркотиками у Полтавськjй област] .
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Ресстр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом на 27,09,20l9 р,)
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27,09,20L9
725о,
001.1.U002.0/1
7-I9 ш-

пост,
заборона

UA/15060/0
U01

ДОТА, порошок
(субстанцiя) у
мiшках
полiетиленових
для
фармацевтично
го
застосування

2004l2/05
2/\В

CioHK
Фармасьютик
алс Пвт. Лтд.,
Iндiя

27,09.2019
725t-
001.1.1/002.0/1
7-19 tш

пост.
заборона

UA/9765/01
i01

ФуросЕмIд,
порошок
(субстанцiя) у
подвiйних
полiетиленових
пакетах для
|фармацевтично
1.o

I ru.ro.y"un n,

1B236HRI
I

Iпка
Лабораторiз
Лiмiтед, Iндiя

26.09.2019
72L|-
001.1.1/002.0/1
7-19

,лt V
ш,

скасув.
тимч.
заборони

UA/12049/0
U01

нАтрIю
хлориду
РОЗЧИН 0,9Оlо,

розчин для
iнфузiй 0,9 О/о

по 200 мл у
пляш ках

А265 12 18
lрАТ
'Iнфузiя"
/краТна

Скасуванн
я

розпорядж
ення вiд
20,0в.2019
N9 62вз-
001.1/002,
o/t7 -t9

26.09.2с19
721,0.
001.1.1/002.0/1
7-L9 шl

часткове
скасув,

UA/1 1вв6/0
1/о2

(ОКАРБОКСИЛ
АзА - ФортЕ,
таблетки по 50
мг по 10
таблеток у
блiсгерi; по 3

блiстери у
коробцi з
картону

0105 19,
о1111в

тов
"Фармацевти
чна компанiя
"ФарКоС",
УкраТна

Часткове
скасування
розпорядж
ення вiд
02.09.2019
Ns 65в5-
001.1/002.
ol L7 -l9

26.09.2019
72о2-
001.1.1/002.0/1
7 -79

ш.ч
пост.
заборона

coPAXONE@,
20 mg/ml

Bci cepij

АЙвЕкс
Фармачьютик
алз ЮК,
Велика
Британiя


