ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держлікслужби України
19.12.2014 № 1487
ПЛАН ПЕРЕВІРОК
суб’єктів, що здійснюють господарську діяльність з промислового виробництва лікарських засобів,
на І квартал 2015 року
№
з/п

Назва суб’єкта
господарюваня

№ ліцензії
АВ598056

Дата початку дії
ліцензії
26.02.2013

Ідентифікаційний код
25589583

1.

Товариство з
обмеженою відповідальністю
"Наукововиробнича компанія "Екофарм"

2.

Товариство з
обмеженою відповідальністю
"ХФК "Біокон"

АВ598068

12.11.2013

21672519

Місцезнаходження
04073, м. Київ,
Оболонський
район, Московський проспект, будинок
9-В

08320, Київська обл., Бориспільський рн, с. Велика
Олександрівка,
вул. Борис-

Адреса провадження діяльності
03045, м. Київ,
вулиця Набережно-Корчуватська,
будинок 136-Б

08320, Київська
обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, вул. Бориспільська, 9

Виробництво лікарських засобів
(зазначити форми)
у формі: лікарських
засобів рослинного
походження, активних фармацевтичних інгредієнтів
(АФІ, субстанцій,
діючих/лікарських
речовин); проведення фізичних/хімічних випробувань контролю якості; зберігання сировини,
зберігання матеріалів, зберігання готової продукції
у формі: вторинного пакування (додаткове маркування на вторинній
упаковці); зберігання матеріалів;

Строк проведення перевірки
з 19.01.2015
по 21.01.2015

з 26.01.2015
по 30.01.2015

№
з/п

3.

4.

5.

Назва суб’єкта
господарюваня

№ ліцензії

Дата початку дії
ліцензії

Ідентифікаційний код

Клінічна лікарня "Феофанія"
Державного
управління
справами
Товариство з
обмеженою відповідальністю
"ВАЛАРТІН
ФАРМА"

АВ578996

01.11.2011

05415792

АВ598076

31.01.2014

38466809

Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів
Інституту біоор-

АВ578989

25.08.2011

01527703

Місцезнаходження
пільська, буд.
9
03680, м. Київ,
вулиця Академіка Заболотного, будинок
21
08130, Київська обл., КиєвоСвятошинський район,
село Чайки,
вулиця Грушевського,
будинок 60

02099, м. Київ,
вулиця Зрошувальна, будинок 15-А

Адреса провадження діяльності
03680, м. Київ,
вулиця Академіка Заболотного,
будинок 21
08130, Київська
обл., КиєвоСвятошинський
район, село Чайки, вулиця Грушевського, будинок 60

Виробництво ліСтрок прокарських засобів
ведення пе(зазначити форми)
ревірки
зберігання готової
продукції
у формі: розчинів
з 02.02.2015
для ін’єкцій
по 04.02.2015

у формі: капсул
твердих желатинових, таблеток, порошків; лікарських
засобів рослинного
походження; первинного пакування
(капсул твердих
желатинових); вторинного пакування;
проведення фізичних/хімічних випробувань контролю якості; зберігання сировини,
зберігання матеріалів, зберігання готової продукції
02099, м. Київ,
у формі: розчинів,
вулиця Зрошува- рідин, настойок,
льна, будинок 15- сиропів, олій, маА
зей, паст, субстанцій

з 09.02.2015
по 12.02.2015

з 18.02.2015
по 20.02.2015

№
з/п

6.

7.

8.

Назва суб’єкта
господарюваня
ганічної хімії та
нафтохімії НАН
України"
Командитне товариство "ТОВ
"Запорізький
автогенний завод" і компанія"
Державне підприємство "Коростишівський
спиртовий комбінат"

Дочірнє підприємство "Ензим"

№ ліцензії

Дата початку дії
ліцензії

Ідентифікаційний код

Місцезнаходження

АВ598041

07.08.2012

00204777

69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вулиця Іванова, будинок 20

69068, Запорізька у формі: кисню
обл., місто Запо- медичного рідкого
ріжжя, вулиця
та газоподібного
Іванова, будинок
20

з 03.03.2015
по 04.03.2015

АВ598015

28.02.2012

00374634

12501, Житомирська обл.,
Коростишівський район,
місто Коростишів, вулиця
Гвардійська,
будинок 46

13400, Житомирська обл., Андрушівський район, місто Андрушівка, вулиця
Клубна, будинок
41
12501, Житомирська обл., Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця
Гвардійська, будинок 46
24321, Вінницька
обл., місто Ладижин, вулиця
Хлібозаводська,
будинок 2

з 10.03.2015
по 12.03.2015

АВ578988

09.08.2011

32813696

24321, Вінницька обл., місто Ладижин,
вулиця Хлібозаводська, будинок 2

Адреса провадження діяльності

Виробництво лікарських засобів
(зазначити форми)

у формі: розчинів
(субстанцій)

Строк проведення перевірки

у формі: розчинів
(субстанцій)

у формі: ліофілізованих порошків,
порошків для приготування розчинів
для ін'єкцій, субстанцій, вторинного
пакування таблеток

з 16.03.2015
по 18.03.2015

№
з/п
9.

10.

Назва суб’єкта
господарюваня

№ ліцензії
АВ598025

Дата початку дії
ліцензії
03.04.2012

Ідентифікаційний код
20119003

Дочірнє підприємство "Ладижинський завод
"Екстра" Державної акціонерної компанії
"Укрмедпром"
Публічне акціонерне товариство "Чернігівське Хімволокно"

Адреса провадження діяльності
24321, Вінни24321, Вінницька
цька обл., міс- обл., місто Лато Ладижин,
дижин, вулиця
вулиця Леніна, Леніна, будинок
будинок 118
118

Виробництво лікарських засобів
(зазначити форми)
у формі: розчинів
(субстанцій)

Строк проведення перевірки
з 19.03.2015
по 20.03.2015

АВ578990

25.08.2011

00204048

14001, Чернігівська обл.,
місто Чернігів,
вулиця Щорса,
будинок 78

у формі: кисню
медичного газоподібного

з 24.03.2015
по 25.03.2015

Начальник Управління ліцензування,
сертифікації виробництва та контролю
за дотриманням ліцензійних умов

Місцезнаходження

14001, Чернігівська обл., місто
Чернігів, вулиця
Щорса, будинок
78

Н.О. Тахтаулова

