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Щепартаменту охорони здоров' я
Полтавсько[ ОДА

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

Повiдомлення JTs 10/ЯК вИ 23.01.2020
З метою забезпеченшI контроJIю якостi лiкарсъких засобiв на територii

ПОлтазСькоi областi в порядку iнформувztннrl направJuIсмо Вам наступнi

РОЗПОРЯДЖеННrI .Щержавноi с.ryжби 'Украiни з лiкарських засобiв та

коIIтролю за наркотиками за перiод з 21.01 .2020 по 23.01 .2020,

ПРи виrlвленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних

РОЗпорядчих докр[ентах вжити заходи, що зrвначенi в них та повiдомити
:vпТеРИтОРiа-гlьниЙ орган Щержлiкслужби за мiсцем розташуваннrI про вжитi

заходи щодо виконаЁня даних розпоряджень.

одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можна

ОЗНаЙОмитися на саЙтi ,Щержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та

Ns

контроJIю за наркотиками (htф ://dls. gov. ua/)

Додаток на1 арк. в 1 прим.

!ержавна служба з лiкарських засобiв та контролю
lй2 за наркотиками у полтавськiй областi

Аrша миронюк (05 ,, ) 
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Реестр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом на 23.01.2020)
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