
ДЕРЖЛIКЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБАЗ ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ ТА

КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У ПОЛТАВСЪШЙ ОБЛАСТI
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Щепартаменту охорони здоров'я
Шолтавськоi ОДА

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

Повiдомлення ЛЪ 31/ЯК вiд 16.03.2020
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii

ПолтавськоТ областi в порядку iнформування направлясмо Вам наступнi

роЗпорядження ЩержавноТ служби Украiни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з 11.03.2020 по 13.03.2020.

Пр" виrlвленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних

РОЗПОРЯДЧИх ДОкУМенТаХ ВЖиТи ЗахоДи, що з€вначенi в них та повiдомити

територiальниЙ орган ,Щержлiкслужби за мiсцем розташування про вжитi

заходи щодо виконання даних розпоряджень.

Одночасно iнформусмо, що з даними розпорядженнями можна

ознаЙомитися на саЙтi Щержавноi служби Украiни з лiкарсъких засобiв та

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

Щодаток на1 арк. в 1 прим.

В.о. нdчальника

Ольга lСВЛСВА (05З2) 59*tЛ9"r. служба з контролю
п/2 за наркотиками у Полтавськiй областi

N9194-01,1.1l02l05.17-20 вiд 16.03.2020
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ОЛЬГа САФРОНОВА



Ресстр документiв щодо якостi ЛЗ
(сталом на 16.03.2020)
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