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ДЕРЖЛIКСЛУЖБА 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ 
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ 

У МИКОЛАIВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
вул. Погранична, 22/ lA, м. Миколаi·в , 54020, тел/факс : 47-56-06 

e-mail: dls.mk@dls .gov.l1a Код €ДРПОУ 37031610 

№ ---- - - - -------

' 

На№ юд - - ----- '--- --- --

Керiвнин:ам суб' сктiв господарювання, 

якi займаються реалiзацiсю (торгiвлею) 

зберiганням i застосуванням лiкарських 
засобiв в Мш..:олаi'всы..:iй областi 

Державна служба з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками у Миколаi"вськiй 

областi надае iнформацiю щодо встановлення Державною службою Украi·ни з лiкарських 

засобiв та контролю за наркотиками (далi - Держлiкслужба) поновлення обiгу лiкарських 

засобiв. 

У вiдповiдностi до Положения про Державну службу У краi"ни з лiкарських засобiв та 
контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi"ни вiд 

12.08.2015 № 647, п. 3.3.2 "Порядку встановлення заборони (тимчасовоi" заборони) та 

поновлення обiгу лiкарських засобiв на територii" Украi"ни" , затвердженого наказом МОЗ 

Украi"ни вiд 22.11.2011 за № 809 (зi змiнами), зареестрованого Мiнiстерством юстиц11 

Украi"ни вiд 30.01.2012 за № 126/20439, 
ДОЗВОЛЯ€ТЬСЯ поновлення обiгу лiкарського засобу: 

► HATPIIO ХЛОРИД, розчин для iн'скцiй, 9 мг/мл; по 5 мл в ампулi; по 5 ампул 
у контурнiй чарунковiй упа~<овцi, по 2 контурнi чарунковi упа1..:овки в пачцi, cepii' 
СК270/1-1, виробництва ТОВ "Юрiя-Фарм", Украi'на, пiдставi позитивних результатiв 

додатко:вого дослiдження cepi"i СК270/1-1 лiкарського засобу HATPIIO ХЛОРИД, розчин для 
iн'екцiй, 9 мг/мл; по 5 мл в ампулi; по 5 ампул у контурнiй чарунковiй упаковцi, по 2 
контурнi чарунковi упаковки в пачцi , виробництва ТОВ "Юрiя-Фарм" , Украi"на, проведеного 

Державною науково-дослiдною лабораторiею з контролю якостi лiкарських засобiв 

Державноi" установи "Iнститут громадського здоров'я iм . О.М. Марзссва НАМН УкраУни" за 

всiма показниками МКЯ (сертифiкат аналiзу вiд 10.08.2021 № 1812) /Лист Дер:жлiкслу:жби 

№ 6807-001.2/002.О/17-21 6iд 19.08.20211 
РозшJрядження Державно"~" служб и У краУни з лiкарських засобiв та контролю за 

наркотиками вiд 06.07.2021 № 5520-001.3/002.О/17-21 про ТИМЧАСОВУ ЗАБОРОНУ 

реалiзацii" та застосування лiкарського засобу, вiдкликасться. 

Iнформацiя щодо заборони обiгу вищевказаного лiкарського засобу надавалась в листi 

Державноi" служби з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками у Миколаi·вськiй областi 
вiд 06.07.2021 №238-01.1/02/05.15 -21 (51). 

УВАГА! З текстом розпоряджепь та листiв Дер:нсавиоi· служби Украi"ии з лiкарських 
засобiв та контролю за ·1шркотикаJИU Ви моJ1сете озиайо.митись 1ш офiцiйuОJну сайтi 

Держлiкслужби ltttp:llwww.dls.gov.ua в роздiлi «РозпорядJ1сеттДерJ1слiкслуJ1сби». 

Начальник служби 

Тетяна Серьогiна (0512) 47 56 07 
Державна служба э лiкарських э 

м2 за наркотиками у Микола"fвськiй 

№289-01.1/010/05.15-21 д 20.08.2021 
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Юрiй Г АЛЬ ЧЕНКО 


