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f, епартаменту охорониздоров' я

Полтавськоi ОЩА

Суб'сктам господарювання, якi
займаються
виготовленням (виробництвом),

реалiзачiсю (торгiвлею), зберiганням,
транспортуванням та використання
лiкарських засобiв

Повiдомлення ЛЪ б3lЯК вiд 23.07.2020

з метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii Полтавськот

областi в порядку 1Еiнформування направляемо Вам роэпорядження Дерщавноi служби

аrни з л котиками за перiол з 21.07.2020р. по

2З.07.2020р.
При виявленнi

документах необхiдно
орган Щержлiкслужби

лъ

l,/

зразкiв лiкарських засобiв, зазначених У даних розпорядчих
вжити заходи, що зазначенi в них та повiдомити територiальний

за мiсцем розташування про вrкитi заходи щодо виконання даних

розпоряджень.
Одночасно iнформусмо, Iцо з даними розпорядженнями можна ознайомитися на

сайтi ,щержавнот служби Украiни з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками в

роздiлi <Розпоряdсrcення Держлiкслужбu> за посиланням http://pub-

контролЮ .u ,nup* у ПолтавСькiй областi У роздiлi <ПовidолtЛення do СГД)

>кПовiDо,+tлlення l1p0 Цý, tцознахоdяmься на фepltcctBHo.M|l коН

Додаток на 1арк.

начальник Наталiя АНДРI€НКО

лкА (0532-59-04_09)
flержавна служба з лiкарських засобiв та контролю

пz]2 за наркотиками у Полтавськiй областi
N9372-01 .1 l02l05,17 -20 вiд 23,07.2020
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Серiя Nе
.:. 'l,,HiitgBa ,. ,l

биро6-ййка;
. , l.КРЁt'iна, l:

22,о7,2о2а
5460-
001.з/002.
o/t7-2o

тимч. заборана UА/l4з52i01l0
1

ПАНКРЕАТИН,
гранули
(субстанцiя) у
м|шках
полiетиленових
подвiйних для
ви робн и цтва
нестерил ьних
лiкарських форм

190вOв
Деянг Сiнозiм
Фармасьютi кал
Ко, ЛТД, Китай

22,о7,2а2а
545в-
001.2/002,
1/L7-zo

тимч, заборона UА/в4зв/01/01

НАТРIЮ ХЛОРИД,
розчин для
iнфузiй, 9 мгlмл
по 200 мл у
пляшцi

1000420

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiс
тю фiрма
"Новофарм-
Бiосинтез",
YKpaiHa

2L.o7.2p20
539з-
001.1/002,
0/|7-2о

тимч. заборона UА/в4зв/01/01

НАТРIЮ ХЛОРИД,
розчин для
iнфузiй, 9 мгlмл
по 200 мл у
пляшцi

1070420

Товариство з
обмеженою;
вiдповiдальнiст
ю ф!рма
"Новофарм-
Бiосинтез",
YKpaiHa


