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ДЕРЖЛКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ ТА

КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI
вул, Горбан]вська.2. с, Розсошснlli, Поrтавсъкий р-н, Поlтавська обл. ]875] тсл, /факс (05З2)59-04-09,

-nai]: dls,Dl@]dls,go\,ua код СДР] Ioy З6902962

,;.

' Дсрпtalrна слуrкба з лiкарськИх засобiв та контролю ]а наркотика\tи у Поптавськiй

' oOnu".i iдапi - Сл,чжба) iнформ,тс. шо Еа викоlIавЕя ви\tог постановя Кабiвеrу MiHicTpiB

,;;;;r,li, 11,0i.202Ъ й'ztt ulipo запобiгання лоширевню Еа територii Укра'iни

,' '-",i""""lpy"y Covio-rq", постаЕови iабiнету N4iHicrpiB Украiви вiд 20.05.2020 року Nэ З92

' (Ilpo встаЕовлсвrtя караtlтиЕ) з AIeTolo ]атlобilанн,1 поширення на 1ериторii УкраiЕи гостро'i

. респiраrорвоi **ороб,. COVIO-t9, спричйЕеЕоi кор9:а:l_р_,\,счI SARS-CoV-2, та етапiв

- _ io"iior"ru" 
"роrпЪпiдемiчних 

захоДiвll' вiл 17'06'2020 ]чЪ 50с) (Про вЕссенвя ]\TjH Ло 'теяких

aKTiB Кабiвету MiI]icTpiB YKpaiHTrll. вiд 22,а'7,2020 J^ft 641 (Про вставовлсЕня караптину та

запровад)l{еЕl]я поси,пениt протиепiдепri'тниr зачодiв на lе1rиторii iз зЕ'rчяиi!f поltтиреЕI]я\,I

"o"ipoT 
p""nip"1op"oi хвороби t oVID-i 0, Lлгичлвено]' корон,rвlрусопt SARS-Co\r']):. Y::]:

Д"рхл]ксuужби вiл 22,05,2020 L\! 466 кПро захоли iз rtопсреджсння виrjикнсшlя KopolraBlpycy

,, . 
'с'сjrцо-rs". вiд 22,06.2020 Nl 545 <lipo вriссевЕя зviлl .ilo Еаказу ,Цержлiкслухби Bil

'_ . ' 22,05.2020 J.tq 466>, вiд 29.07,2020 N! 65j (Про внесеяпя Змiн до накrзу f{ерхлiкслужби вiд
, ;._ , , 22.06.202а -\Ь 545r, Сд-'жби вiд 25,05,2020 Nэ 48 <Про заходи iз поlrереджеЕЕя вltt{икtlеIтЕя

.'',,, корояавiрусу COviD-i9r, Bin 22,06.2020 М 49 (Itpo внесеппя зплiв до яаказу Державноi

'j 25,05,2020 Nb 48). вiд з0.07.2020,\l, 51 (Про внесення змiв до Еаказу ДеряФвтrоi с-пужби з

' ' ' ninupa"*ol< засобiв та контро,rю за варкотикаrш у Полтавськjй об;rастi вiд 25,05,2020 М 48" з

' метою ,елопуruе*ня поширеЕЕя KopoHaBip,vcy соvlD-19.до 31,08,2020 Rс,I,анов,]rено

, KapaHTпIlj у'зв'язку З цtм' прuйом'zромаiян tпсt cl'б'eKtttiB zоспоiарювання в СLtуэtсбi

прчз!пuнено.
. Звертасмо увагу про змiяу режиlrtу роботи Служби, а саме:

, : : Пo*elLno+ чеплбер з 8,00 dо 16.45;
П'яtпнttця з 8.00 io 15.30

Ns

' Перерва з 12-00 to 12,З0

. CJ)r)oпa, неdl,lя - бlL\iiнчй

IIАгАду€мо

На Л! вlд

Суб'ектам господарськоi дiяльЕос,l,i
Гро]rlадяЕам

засобамrт еtсктронвого зв'язку

ltитань без
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