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Керiвникам СГД, якi займаються
реаJIiзацiсю (торгiвлею),
зберiганням,I,a використанням
jIiKapcbKиx засобiв

ПовiдомлеIIня ЛЪ 5/ЯIКвi:r 14.01.2020
З метою забезпеt{еFIня контролIо якос,гi лiкарських засобiв на територi'

полтавськот областi l] порядку iнфсIрмуваFIIIrI направляемо Вам наступн

розпорядження Щержавlrот служби Украiltи з лiltарських засобiв та контролю з,

наркотиками за перiод з 13.01.2020 по l4.0 \.2020,

ПРИ виявлегIнi зрitзкiв лiкарських засобiв зазначених у даних розпорядчи>

ДОКУМеНТаХ ВЖИТИ ЗаХОllИ, ЩО ЗаЗllа'lеtti в l{1,1x Ttl повiдомити територiальлrиЙ орга}

ЩеРжлiкслУжби за мiсцсл,t розташування про в)(итi заходи щодо виконання дани)

розпоряджень.

Одночасно iнфОрмусмо, шIо з даними розпорrIдженнями можна ознайомитисl

На СаЙтi Щержавноi служби Украiни з лiкарсLких засобiв та контролю зi

наркотиками (http ://dis. gov.tra/)

Щодаток на1 арк. в 1 прим.
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Ресстр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом на l4,01,2020)
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