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територіальних державних інспекцій,
організацій, що здійснюють контроль
якості лікарських засобів

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ - ЗАПРОШЕННЯ
Повідомляємо, що 15 травня 2018 р. відбудеться науково-методичний 

семінар за результатами 14-го раунду Програми професійного тестування 
лабораторій з контролю якості лікарських засобів, що проводить 
ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» за 
підтримки Державної служби України з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками. Семінар відбудеться за адресою: вул. Госпітальна, 4, Прем’єр 
Готель Русь, м. Київ, Україна, початок о 10.00.

Для участі у семінарі запрошуються учасники 14-го раунду Програми 
професійного тестування а також особи, які цікавляться питаннями підвищення 
якості контролю лікарських засобів.

До уваги учасників семінару пропонується:
- Звіт організатора за результатами тестування лабораторій у 14-му 

раунді Програми професійного тестування;
- Виступи провідних фахівців фармацевтичної галузі стосовно 

фармакопейних вимог та вимог належної лабораторної практики 
контролю якості лікарських засобів.
Учасники семінару отримають Сертифікат учасника.
Для участі у заході необхідно заповнити Заявку на участь у семінарі та 

перерахувати організаційний вцесок у сумі 3774 грн. з ПДВ за одного учасника на 
розрахунковий рахунок: ДП «Український науковий фармакопейний центр якості 
лікарських засобів», П/р 26009282687100 в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005, 
код ЄДРПОУ 22617729, свідоцтво № 100288004, ИПН 226177220319; підприємство 
є платником податку на прибуток на загальних підставах. Призначення платежу: 
«За участь у семінарі ППТ 14».

На участь другого та наступних учасників від однієї організації надається 
знижка 10%. При собі мати копію платіжного доручення про оплату.

Заявку на участь у семінарі можна отримати на сайті ДП «Фармакопейний 
центр»: https://www.sphu.org/. Прохання надати Заявки до 5 травня 2018 р. 
факсом: (057) 3152255, 3151549 або по e-mail: ppt.phukr@gmail.com.

З повагою,
Директор проф. Гризодуб О.І.
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