
ДЕРЖЛIКСЛИКБА
двр)Itдвнд слу)I(Бл з лIкдрських злсоБIв тд

контролк) зл FIлрItотиItлми у полтлвськIй оьлдстr
lly,:l. Горбанiвська,2, с. РозсоItеrlt,ti, I'Iоrrтавсьrtиii p-tt, Гlо-цrавська обл., З8751 тел. iфакс (0532)59-04_09,

e-nrail: dls.ц!i]@-{1s gо\,,rlц {(tlд СДРГIОУ З6902962

НаJ\гq вlд

Суб' скт,ап{ господарськоi дiяльностi
Громадятtам

f(сржавна служба :з..:riLсарсы<1.1х засобiв ,гil ttоI{тролю за наркотиками у Полтавсьrtiй

об:tаотi io*ni - Слухtба) iнформус:, lLiO lIi} BI.IKoHaHHrt вимоГ постановИ Кабiнету MiHicTpiB

YKpaiHlr вiд 1i.Oi,2020 N9 21]t <Про запобiгантrя поширенню на територiТ УкраТни

KopoHauipycy C9VID-19>, постаI{ови Кабiнету N4iнiс,грiв УкраТни вiд 20.05.2020 РОКУ N9 З92

<lipo встановлен}{я кара}rгин)r з ме,гоIо запобiгirнт{я поширен}iя на тери,горii УкраТни гостроТ

ресгriраторноi хвороби CoVID-19. спрlr.тиiтеtтоТ коронавiрусопт SARS-CoV-2, та етапiв

1rо.r,uб,,.rrrо проiиепiдеir,лiчtли.к :захоj,Iiв> (зi зr,tiнами), вiд 22,0].2020 N9 641r кПро

вс,гаlIоIiJlеНня каран.гИну Ia заIIрова]\)Ке1II{я lIосиjтеIIиХ llротиепiдепtiчних заходiв на териr,орiТ

i:з знаttнll\,{ пошт{рентlяМ г,ооr,ро'i ресl rillaтopTloi' хвороби CovID_ 19, сприLIинеtтоТ

коротlавiрусопл SдR3-СоV-2> (зi змiнапли), нака:зiв. l{ер>rtлiкслуlкби вiд 22.05.2020 .,N9 466

uГiро.о*оди iз попередженI{я виIjIL{кlIен]]я KoportaBipl,cy COVID-19), вiд з1,08.2020 N9 799

кIIро вттесення змiн io 11о,,*у /]ер;кlIiкслl\,яtбlt в\д22.05.2020 N9 466>>, Служби вiд 25.05,2020

лгs 4в кПро заходи iз попередiltеIl]тя l]иI-{rIкне]Iня ttopoHaBipycy COVID-19), вiд З1.08.2020 N9

5З кПiэо внесення злцiн до IIака,зу !(ержавtlоi слl,rкбт,ь з лiкарсъких засобiв та контролю за

}iil]]liо1,1Iками у Полтавсьrtiй об:тасr-i вiл 25.05,2020 Ns 48> з метою недопущення llоширення

Kcrpc,rTauipl,cy COVID-19 дО зi.i0.2020 l}c,гa{i0l}.Ilelro Krlpa}ITи}I,'}l зв'язку з цuм прuйолt

zlлолtаDян пtа суб'с,кплiв zocttoOaplOBO|tltя В СЛjtзlс.ý1 11pllзyllLtHeHo,

Звертаепtо увагу про змirt1,1]ежr{\4у робоr:и С,rrу;кби, а саме:

IIонеdiлок - чеIпвЕ) з 8.00 Dо l б.4 5;

II'яmнчця з 8.00 do 15,3()

IIерерва з D.а0 Do ]2.30
С;,1бопtu, н еdiля, в tlxiOt t tt t,i

Iiz\I-A/{Y€]MO

LIa чаС дiТ каранТ"r,1, В" мо)I(е,ге IIадсиIIатИ документИ засобами електронного зв'я:]ку

на е.цеltтронну адресу : dls.pl@dls.чo].u а.

у разi "u.-rr61 iiоrр.б, Bl,i мLlс:ге ьtолt:rивiсть вирiшити бiльшiсть питань без

особис.l.лtх вiзт.lтiв, c1oplIc],aBmlJcL елек,гl]оt{I{им аrбо ,гелеltомунiкашiйним зв'язком,

FIашi коtттttкти:
т с. tedlo; г (0532) 59-04-0q
елекr:ронна адреса: dis.pl (@dls. gq11ua.
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щержавна служба з лiкарських засобiв та контролюМ2 За Н_аРкотиками у Полтавськiй областi 
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