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Щепартаменту охорони здоров'я
ПолтавськоТ ОДА

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

Повiдомлення ЛЬ 15б вiд 23.12.20|9
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii

Полтавсъкоi областi в порядкУ iнформувачня направляемо Вам настугtнi

розпорядження Щержавrrоi служби Украiни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками за перiод'з21.I2.2019 по 2з.|2.2о19.

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 fiержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та

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

Щодаток на1 арк. в 1 прим.

начальник Натачriя АНДРI€НКО

вlд

Оtrylо""лкА(0 5 3 2) 5 9 -04 - 09 щержавна служба з лiкарських засобiв та контролю
М2 за наркотиками у Полтавськiй областi

Ns600/2-1 9 вiд 23.12,2019
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Ресстр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом на 23. t2.20J 9)

2з,l2,2а19
ди],иJ1IIl_дАрI-1иця.

tч1.1ц lulя iH'c:Krtiй. 20 мг/м;r

5 мл в ампулi
YKpairra

2з.|2.2019 tJA/5794/0 l /0 l

]1.1БАЗ()l l, рOзчtlн дjlя
tt'c:Kttiй_ 5 плl,/лt;l t,ttl 2 lrll в

"li, по 5 a;riпy.ll в б.riстерi,
ro 2 бrtiс,r^сри в коробlti з

l'O[J "Харttiвсыtс:

пlлпрl,iсNrOтво

'lзlюрOt}'я lrapo;ry"

Yt<paitra

23.12,2019 L]д/4076ю l i0 1

'l4J1lI l-БlОJllК. розчин
я tH'cKttil''i. 20 л,lt /M.lt ltir 5 M,,lr

в ап.tпу"пiу пitl{Kilx
-БIоJllк ",

YKpaTrta

2з,12,2019
1 .1 /002.0/l 7_ 1 9

tJдз928/0lю1

Al'POI {lI t"ЛАРI lИЦЯФ),

розчин ltllя irl't,Kltir.j" l пtl,/м:l

по I мл в ашtпу.пi; по l0 ампул

у коробui: lto 5 aN,1I]yJl у
KorlrypHi й чарун ковi Ёл

уttаковцi; по 2 KOHl'ypHi

чаруttкtlвi уtlаtttlвки в пачLli

AD309 l 8

IlpA'I'
"Фtrр b,l allcB,l,tt чпа

,}iplra "/{aplrпrm",

2з.|2.20|9
9630-
001 , l/002.0/1 7-19

тиN'' LI.

:]аборона
1]д/l 5з23ю Iл}l

ФEl1l,Al tlJl ](AJlцЕкс,
розчиtl lцlя iH'c,KrliЁl, 0,05

пtг/пtл по 2 мл в апrпулi; по 5

aNlllyJ| в коrп,урr.riй чаруrrковiй
yпliKclBrrr (пiдцоrli); пtl 2

tct'lH,typHi чарунltовi упаковl(и
(lri;цrонll) у lIачrli iз Kap,],olly

l04I7

Bcl стадll
виробшлlчоr,о

проtlесу, KpiM

виrIуску cepii:
"ХБМ Фарма

с,р,0,", Словач.Iина
виробник. якпtI

вiлпtlвiлас за

KOH,Il]OJlb

сер ii7ви пробуван ня

: А'I' "l'рillдеttс",
Jlагвiя виробник,
якrtй BiшtoBi]tac за
tsипуск cepii: АТ'

"KiltLteKo", Лаrвiя.
]ловаччllна,/JlaTBiя

2з.12.20|.)
зl-
1.1/002.0/17_19

1.Iд/l3801ю Iюl

z\l' Рч\ ]( У Р i }i М - НО В О.

,ll-гlя iH'cltttlй, l0 мtг/,lлл.

tto 2.5 пt;t } флаконr; rro 5

otliB у Kotlгyptliй
чаруlrriовiii упаковlti; по l

lKlH,typHiii чарунковiй

упаковlti у пачtti з картону

I'tlвариство з

в l j(l l()B lllaj I bIl lc,I,1{)

фiрпла "llовофарlr-
Бit,tсttн,гез", Украiна

2I.|2,20l.9
00l. l/002.0/1 7-19

tJА/lзll0lю lю l

дтрдкурlум-ново,
розчllн дllt iн'скцiii. l0 Ml/Mrr

lto 5 Mll у (lзtaKtltlax

'Говарtlсlво з

oбMc;ttcltclKl

в iлtlовlдzulьнiс,rю
c[iipMa "HoBorPapM-

iоолlнтез", Украiпа

21 .12.2{\1{) tJA/8465ю lю l

ГРОУТРОПlН" Розчиlt 1цlя

ilr'cKrtiii. 8 MO/M"I, по 2 rrл (16

/5.34 пrг) у (l:raKoHi; по l0
акопiв у Kap,trlttttiй коробцi

[опг-Д C'I' l(o.,

ltд, Корея


