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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

Зербакса 1 г/0,5 г порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 
цефтолозан / тазобактам 

 
 

Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж приймати лікарський засіб, оскільки 
він містить важливу для Вас інформацію. 

- Необхідно зберегти цей листок-вкладиш, щоб у разі потреби мати змогу прочитати його 
ще раз. 

- Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до Вашого лікаря або фармацевта. 
- Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні ефекти, зверніться до свого лікаря або фармацевта. 

Це також стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не вказаних в цьому листку-
вкладишу. Див. розділ 4.  

 
Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
 
1. Що таке препарат Зебракса і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете приймати препарат Зебракса  
3. Як застосовується препарат Зебракса 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Зебракса 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке препарат Зебракса і для чого він застосовується 
Зебракса – препарат, який використовується для лікування ряду бактеріальних інфекцій. Він 
містить дві діючі речовини: 
- цефтолозан, антибіотик, який належить до групи «цефалоспоринів» і здатний вбивати певні 
бактерії, які можуть викликати інфекцію; 
- тазобактам, який блокує дію певних ферментів, що називаються бета-лактамазами. Ці ферменти 
роблять бактерії стійкими до цефтолозану, розщеплюючи антибіотик, перш ніж він почне діяти. 
Блокуючи їх дію, тазобактам робить цефтолозан більш ефективним щодо знищення бактерій. 
 
Препарат Зебракса застосовується у дорослих для лікування ускладнених інфекцій черевної 
порожнини, інфекцій нирок і сечовидільної системи, а також інфекції легенів, що називається 
«пневмонією». 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Зебракса  
Препарат Зебракса не слід застосовувати: 
- якщо у Вас алергія на цефтолозан, тазобактам або будь-які інші компоненти цього препарату 
(перелічені у розділі 6). 
- якщо у Вас алергія на лікарські засоби, відомі як «цефалоспорини». 
- якщо у Вас була тяжка алергічна реакція (наприклад, сильне лущення шкіри; набряк обличчя, 
рук, ніг, губ, язика або горла; або утруднення ковтання або дихання) на деякі інші антибіотики 
(наприклад, пеніциліни або карбапенеми). 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Порадьтеся зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати препарат Зебракса, якщо Ви 
знаєте, що у Вас алергія на цефалоспорини, пеніциліни або інші антибіотики або у Вас раніше 
була алергія на цефалоспорини, пеніциліни або інші антибіотики. 
 
Поговоріть зі своїм лікарем або фармацевтом, якщо під час застосування препарату Зебракса у 
Вас з’явилася діарея. 
 
Інфекції, спричинені бактеріями, які не є чутливими до препарату Зебракса, або викликані 
грибком, можуть виникнути під час або після лікування препаратом Зебракса. Повідомте лікаря, 
якщо Ви думаєте, що у Вас може бути інша інфекція. 
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Лікування препаратом Зебракса іноді викликає вироблення антитіл, які вступають в реакцію з 
Вашими еритроцитами. Якщо Вам повідомили, що Ваш аналіз крові має відхилення від норми 
(так званий тест Кумбса), повідомте лікаря, що Ви застосовуєте або недавно вживали препарат 
Зебракса. 
 
Діти та підлітки 
Цей препарат не слід призначати дітям віком до 18 років, оскільки немає достатньої інформації 
щодо його  застосування у цій віковій групі. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Зебракса 
Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо Ви приймаєте, нещодавно приймали або плануєте 
приймати будь-які інші лікарські засоби. 
 
Деякі лікарські засоби можуть взаємодіяти з цефтолозаном і тазобактамом. До них належать: 

- пробенецид (засіб від подагри). Це може збільшити час, необхідний для виведення 
тазобактаму з організму. 

 
Вагітність та грудне вигодовування 
Якщо Ви вагітні, годуєте груддю, або плануєте вагітність, зверніться за порадою до лікаря або 
фармацевта, перш ніж застосовуати цей препарат. Ваш лікар порадить Вам, чи слід застосовувати 
препарат Зебракса під час вагітності. 
 
Якщо Ви годуєте груддю, Ваш лікар порадить Вам, чи варто припинити годування груддю, або 
відмінити чи не призначати лікування препаратом Зебракса, враховуючи користь грудного 
вигодовування для дитини та користь терапії для Вас. 
 
Керування транспортними засобами й робота з механізмами 
Препарат Зебракса може викликати запаморочення, що може вплинути на Вашу здатність 
керувати автомобілем та іншими механізмами. 
 
До складу препарату Зебракса входить натрій 
Цей препарат містить 230 мг натрію (основний компонент кухонної солі) у кожному флаконі. Це 
еквівалентно 11,5% рекомендованого максимального добового споживання натрію для дорослої 
людини. Відновлений флакон з 10 мл 0,9% натрію хлориду (звичайний фізіологічний розчин) для 
ін’єкцій містить 265 мг натрію в кожному флаконі. Це еквівалентно 13,3% рекомендованої 
максимальної добової дози споживання натрію для дорослої людини. 
 
3. Як застосовується препарат Зебракса 
Ваш лікар або інший медичний працівник введе Вам цей препарат в одну з вен шляхом інфузії 
(крапельниці) тривалістю одну годину. Доза препарату залежить від того, чи є у Вас проблеми з 
нирками. 
 
Дорослі 
Доза залежить від типу інфекції, яка у Вас є, де саме інфекція локалізується у вашому організмі 
та наскільки  ця інфекція серйозна. Ваш лікар визначить необхідну вам дозу лікарського засобу. 
 
Рекомендована доза препарату Зебракса становить 1 г цефтолозану та 0,5 г тазобактаму або 2 г 
цефтолозану та 1 г тазобактаму кожні 8 годин, яку вводять в одну з вен (безпосередньо в кров). 
 
Лікування препаратом Зебракса зазвичай триває від 4 до 14 днів, залежно від тяжкості та 
локалізації інфекції та від того, як Ваш організм реагує на лікування. 
 
Пацієнти з проблемами нирок 
Ваш лікар може зменшити дозу препарату Зебракса або вирішить як частоту прийому препарату  
Зебракса. Ваш лікар може також перевірити Вашу   кров, щоб переконатися, що Ви отримуєте 
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відповідну дозу, особливо якщо Вам доведеться приймати цей препарат протягом тривалого 
часу. 
 
Якщо Ви отримали більше препарату Зебракса, ніж необхідно 
Оскільки цей препарат вводить лікар або інший медичний працівник, дуже малоймовірно, що ви 
отримаєте високу дозу препарату Зебракса. Однак, якщо у Вас виникли будь-які занепокоєння, 
Ви повинні негайно повідомити про це свого лікаря, медичну сестра або фармацевта. 
 
Якщо ви припините застосовувати препарат Зебракса 
Якщо Ви вважаєте, що Ви пропустили застосування дози препарату Зебракса, негайно повідомте 
про це свого лікаря або іншого медичного працівника. 
 
Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до 
свого лікаря або фармацевта. 
 
4. Можливі побічні реакції 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони виникають не 
у кожного пацієнта. 
 
Негайно повідомте лікаря, якщо у Вас з’явилися такі симптоми, оскільки Вам може 
знадобитися невідкладна медична допомога: 
- Раптовий набряк губ, обличчя, горла або язика; сильний висип; проблеми з ковтанням або 
диханням. Це може бути ознаками тяжкої алергічної реакції (анафілактичний шок) і вони можуть 
бути небезпечними для життя. 
- Діарея, яка стає тяжкою або не проходить, або кал, який містить кров або слиз під час або після 
лікування препаратом Зебракса. У цій ситуації не слід приймати лікарські засоби, які зупиняють 
або сповільнюють випорожнення. 
 
Пацієнти, які лікуються від ускладнених інфекцій черевної порожнини, нирок та сечовидільної 
системи 
Часті побічні ефекти (можуть виникати менше ніж у 1 з 10 осіб): 
Головний біль, біль у животі, закреп, діарея, нудота, блювота, підвищення рівня печінкових 
ферментів (за результатами аналізів крові), висип, лихоманка (висока температура), зниження 
артеріального тиску, зниження рівня калію (за результатами аналізів крові), збільшення кількості 
певних типів клітин крові, відомих як тромбоцити, запаморочення, занепокоєння, порушення 
сну, реакції в місці введення  інфузії 
 
Нечасті побічні ефекти (можуть виникати менше ніж у 1 зі 100 осіб): 
Запалення товстого кишечника через бактерії C. difficile, запалення шлунка, здуття живота, 
розлад травлення, надмірне газоутворення в шлунку або кишечнику, непрохідність кишечника, 
дріжджова інфекція в роті (молочниця), дріжджова інфекція жіночих статевих органів, грибкова 
інфекція сечовивідних шляхів, підвищення рівня цукру (глюкози) (за результатами аналізів 
крові), зниження рівня магнію (за результатами аналізів крові), зниження рівня фосфатів (за 
результатами аналізів крові), ішемічний інсульт (інсульт, спричинений зниженням кровотоку в 
мозку), подразнення або запалення вени в місці ін’єкції, венозний тромбоз (згусток крові у вені), 
низька кількість еритроцитів, фібриляція передсердь (швидке або нерегулярне серцебиття), 
прискорене серцебиття, стенокардія (біль у грудях або відчуття стиснення, тиск або тяжкість у 
грудях), свербіж або набряки на шкірі, кропив’янка, позитивний результат тесту Кумбса (аналіз 
крові, який шукає антитіла, що можуть боротися з вашими еритроцитами), проблеми з нирками, 
захворювання нирок, задишка 
 
Пацієнти, які лікуються від інфекції легенів під назвою «пневмонія» 
Часті побічні ефекти (можуть виникати менше ніж у 1 з 10 осіб): 
Запалення товстого кишечника через бактерії C. difficile, діарея, блювота, підвищення рівня 
печінкових ферментів (за результатами аналізів крові). 
 
Нечасті побічні ефекти (можуть виникати менше ніж у 1 зі 100 осіб): 
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Інфекція, викликана бактеріями C. difficile, позитивний тест на C. difficile (за результатами тесту 
калу), позитивна проба Кумбса (аналіз крові, який шукає антитіла, що можуть боротися з вашими 
еритроцитами) 
Повідомлення про побічні реакції 
Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні реакції, повідомте про це Вашого лікаря або фармацевта. 
Це стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому листку-вкладиші. Ви 
також можете повідомити про будь-які побічні реакції безпосередньо через національну систему 
звітності, зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, Ви можете допомогти 
отримати більше інформації про безпеку застосування цього лікарського засобу. 
 
5. Як зберігати препарат Зебракса 
Зберігайте цей препарат у недоступному для дітей місці. 
Не використовуйте цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на 
упаковці та етикетці після слів «Придатний до». Термін придатності відповідає останньому дню 
вказаного місяця. 
Нерозкриті флакони: зберігати в холодильнику (2 ºC – 8 ºC). 
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла. 
Не викидайте лікарські засоби у каналізацію чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, 
як утилізували лікарські засоби, які Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть 
захистити навколишнє середовище. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
Що входить до складу препарату Зебракса 
Діючі речовини: цефтолозан і тазобактам. 
Кожен флакон містить цефтолозану сульфат, що еквівалентно 1 г цефтолозану, та тазобактаму 
натрію, що еквівалентно 0,5 г тазобактаму. Для доз понад 1 г цефтолозану та 0,5 г тазобактаму 
використовуються два флакони. 
Інші допоміжні речовини: натрію хлорид, аргінін та лимонна кислота безводна. 
 
Зовнішній вигляд препарату Зебракса та вміст упаковки 
Препарат Зебракса — білий або злегка жовтий порошок для концентрату для приготування 
розчину для інфузій (порошок для концентрату), що поставляється у флаконі. 
Препарат Зебракса випускається в упаковках, що містять прозорий флакон зі скла типу I обємом 
20 мл із пробкою (бромбутилкаучук) і відкидною кришкою. 
Розмір упаковки: 10 флаконів. 
 
Власник реєстраційного посвідчення 
Мерк Шарп і Доум Б.В. / Merck Sharp & Dohme B.V.  
Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди/ Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, the Netherlands.  
 
Виробник 
ФАРЕВА Мірабель, Франція / FAREVA Mirabel 
Ру де Марса, Ріом 63963 Клермон-Ферран Седекс 9, Франція/ 
Route de Marsat Riom 63963, Clermont-Ferrand Cedex 9 France 
 
За інформацією про цей лікарський засіб звертайтеся до місцевого представника власника 
реєстраційного посвідчення. 
 
Бельгія 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Тел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Литва 
ЮАБ Мерк Шарп і Доум (UAB Merck Sharp & 
Dohme) 
Tел: + 370 5 278 02 47 
msd_lietuva@merck.com 
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Болгарія 
Мерк Шарп і Доум Болгарія ЄООД (Мерк Шарп и 
Доум България ЕООД) 
Тел.: +359 2 819 3737 
info-msdbg@merck.com 
 

Люксембург 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Tел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

  

Чехія 
Мерк Шарп і Доум с.р.о. (Merck Sharp & Dohme 
s.r.o.) 
Tел: +420 233 010 111  
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Угорщина 
МСД Фарма Угорщина Кфт. (MSD Pharma 
Hungary Kft.) 
Tел: +36 1 888 5300 
hungary_msd@merck.com 
 

  

Данія 
МСД Данія АпС (MSD Danmark ApS) 
Tел: + 45 4482 4000 
dkmail@merck.com 
 

Мальта 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp & 
Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 8007 4433 (+356 99917558) 
malta_info@merck.com 
 

  

Німеччина 
МСД Шарп і Доум ГмбХ (MSD Sharp & Dohme 
GmbH) 
Tел: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0) 
e-mail@msd.de 
 

Нідерланди 
Мерк Шарп і Доум Б.В. (Merck Sharp & Dohme 
B.V.) 
Tел: 0800 9999000  
(+31 23 5153153) 
medicalinfo.nl@merck.com 
 

  

Естонія 
Мерк Шарп і Доум ОУ (Merck Sharp & Dohme 
OÜ) 
Tел: +372 6144 200 
msdeesti@merck.com 
 

Норвегія 
МСД (Норвегія) АС (MSD (Norge) AS) 
Tел: +47 32 20 73 00 
msdnorge@msd.no 
 

  

Греція 
МСД А.Ф.Б.Є.Є. (MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.) 
Τел: +30 210 98 97 300 
dpoc_greece@merck.com 
 

Австрія 
Мерк Шарп і Доум Гес.м.б.Х. (Merck Sharp & 
Dohme Ges.m.b.H.) 
Tел: +43 (0) 1 26 044 
msd-medizin@merck.com 
 

  

Іспанія 
Мерк Шарп і Доум Іспанія, С.А. (Merck Sharp & 
Dohme de España, S.A.) 
Tел: +34 91 321 06 00 
msd_info@merck.com 
 

Польща 
МСД Польща Сп. з о.о. (MSD Polska Sp. z o.o.) 
Tел: +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
 

  

Франція 
МСД Франція (MSD France) 
Tел: +33 (0) 1 80 46 40 40 
information.medicale@msd.com 
 

Португалія 
Мерк Шарп і Доум, Лда (Merck Sharp & Dohme, 
Lda) 
Tел: +351 21 4465700 
inform_pt@merck.com 
 

  

Хорватія 
Мерк Шарп і Доум д.о.о. (Merck Sharp & Dohme 
d.o.o.) 
Tел: + 385 1 6611 333 
croatia_info@merck.com 
 

Румунія 
Мерк Шарп і Доум Румунія С.Р.Л. (Merck Sharp & 
Dohme Romania S.R.L.) 
Tел: +40 21 529 29 00 
msdromania@merck.com 
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Ірландія 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Tел: +353 (0)1 2998700 
medinfo_ireland@merck.com 
 

Словенія 
Мерк Шарп і Доум, іноваційні ліки д.о.о. (Merck 
Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.) 
Tел: +386 1 5204 201 
msd.slovenia@merck.com 
 

  

Ісландія 
Вістор хф. (Vistor hf.) 
Тел: + 354 535 7000 
 

Словаччина 
Мерк Шарп і Доум, с.р.о. (Merck Sharp & Dohme, 
s. r. o.) 
Tел: +421 2 58282010 
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

  

Італія 
МСД Італія С.р.л. (MSD Italia S.r.l.)  
Tел: +39 06 361911 
medicalinformation.it@merck.com 
 

Фінляндія 
МСД Фінляндія Оу (MSD Finland Oy) 
Тел: +358 (0)9 804 650 
info@msd.fi 
 

  

Кіпр 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp & 
Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 800 00 673 (+357 22866700) 
cyprus_info@merck.com 
 

Швеція 
Мерк Шарп і Доум (Швеція) АБ (Merck Sharp & 
Dohme (Sweden) AB) 
Тел: +46 77 5700488 
medicinskinfo@merck.com 
 

  

Латвія 
СІА Мерк Шарп і Доум Латвія (SIA Merck Sharp 
& Dohme Latvija) 
Тел: + 371 67364224 
msd_lv@merck.com 
 

Велика Британія (Північна Ірландія) 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Тел: +353 (0)1 2998700 
medinfoNI@msd.com 
 

  

 
Дата останньої перевірки цього листка-вкладиша: 02.2021 
 
Інші джерела інформації 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Наступна інформація призначена лише для медичних працівників: 
 
Приготування розчинів 
Кожен флакон призначений лише для одноразового використання. 
При приготуванні інфузійного розчину необхідно дотримуватися асептичних умов. 
 
Приготування доз 
Порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій для кожного 
флакона розводять у 10 мл води для ін’єкцій або 9 мг/мл (0,9%) розчину натрію хлориду для 
ін’єкцій на флакон. Після розчинення флакон слід обережно струсити, щоб розчинити порошок. 
Кінцевий об’єм становить приблизно 11,4 мл на флакон. Отримана концентрація становить 
приблизно 132 мг/мл (88 мг/мл цефтолозану та 44 мг/мл тазобактаму) на флакон. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ВІДНОВЛЕНИЙ РОЗЧИН НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО 
ВВЕДЕННЯ 
 

http://www.ema.europa.eu/
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Рекомендовані режими дозування препарату Зебракса на основі показань та функції нирок див. 
у розділі 4.2 Короткої характеристики лікарського засобу. Підготовка кожної дози показана 
нижче. 
 
Для приготування дози 2 г цефтолозану / 1 г тазобактаму: витягніть весь вміст з двох відновлених 
флаконів (приблизно 11,4 мл на флакон) за допомогою шприца і додайте його в інфузійний пакет, 
що містить 100 мл 0,9% хлориду натрію (звичайний фізіологічний розчин для ін’єкцій) або 5% 
розчин глюкози для ін’єкцій. 
 
Для приготування дози 1,5 г цефтолозану / 0,75 г тазобактаму: витягніть весь вміст з одного 
відновленого флакона (приблизно 11,4 мл на флакон) і 5,7 мл з другого відновленого флакона за 
допомогою шприца і додайте його в інфузійний пакет, що містить 100 мл 0,9% хлориду натрію 
(звичайний фізіологічний розчин для ін’єкцій) або 5% розчин глюкози для ін’єкцій. 
 
Для приготування дози 1 г цефтолозану / 0,5 г тазобактаму: витягніть весь вміст (приблизно 
11,4 мл) відновленого флакона за допомогою шприца і додайте його до інфузійного пакета, що 
містить 100 мл 0,9% хлориду натрію для ін’єкцій (звичайний фізіологічний розчин для ін’єкцій) 
або 5% розчин глюкози для ін’єкцій. 
 
Для приготування дози 500 мг цефтолозану / 250 мг тазобактаму: витягніть 5,7 мл вмісту 
відновленого флакона і додайте його в інфузійний пакет, що містить 100 мл 0,9% хлориду натрію 
для ін’єкцій (звичайний фізіологічний розчин для ін’єкцій) або 5% розчин глюкози для ін’єкцій. 
 
Для приготування дози 300 мг цефтолозану / 150 мг тазобактаму: витягніть 3,5 мл вмісту 
відновленого флакона та додайте його в інфузійний пакет, що містить 100 мл 0,9% хлориду 
натрію для ін’єкцій (звичайний фізіологічний розчин) або 5% глюкози для ін’єкцій. 
 
Для приготування дози 250 мг цефтолозану / 125 мг тазобактаму: витягніть 2,9 мл вмісту 
відновленого флакона і додайте його в інфузійний пакет, що містить 100 мл 0,9% хлориду натрію 
для ін’єкцій (звичайний фізіологічний розчин для ін’єкцій) або 5% розчин глюкози для ін’єкцій. 
 
Для приготування дози 100 мг цефтолозану / 50 мг тазобактаму: витягніть 1,2 мл вмісту 
відновленого флакона і додайте його в інфузійний пакет, що містить 100 мл 0,9% хлориду натрію 
для ін’єкцій (звичайний фізіологічний розчин для ін’єкцій) або 5% розчин глюкози для ін’єкцій. 
 
Розчин для інфузій Зебракса прозорий від безбарвного до злегка жовтого кольору. 
Зміни кольору в цьому діапазоні не впливають на ефективність продукту. 
 
Після відновлення та розчинення, розчин, готовий до використання, зберігає хімічну та фізичну 
стабільність протягом 24 годин при кімнатній температурі або 4 дні при температурі від 2 до 
8 ºC. Лікарський засіб  є чутливим до дії світла і тому, якщо препарат не зберігається в заводській 
упаковці, то  його слід захищати від дії  світла. 
 
З мікробіологічної точки зору, лікарський засіб слід використовувати негайно після відновлення 
розчину. Якщо розчин не використовується відразу, то відповідальність за термін та умови 
зберігання перед використанням несе користувач; що як правило, не повинно перевищувати 24 
години при температурі від 2 до 8 ºC, за винятком випадків, коли відновлення/розчинення 
розчину  було проведено в контрольованих та затверджених асептичних умовах. 
 
Одна з діючих речовин, цефтолозан, може мати шкідливий вплив, якщо потрапляє у водне 
середовище. Не викидайте невикористаний лікарський засіб або відходи у стічні води. 
Будь-який невикористаний лікарський засіб або відходи слід утилізувати відповідно до 
місцевих вимог. Ці заходи допоможуть захистити навколишнє середовище. 


