
Додаток 2 
до наказу Міністерства охорони 
здоров’я України «Про державну 
реєстрацію (перереєстрацію) 
лікарських засобів (медичних 
імунобіологічних препаратів) та 
внесення змін до реєстраційних 
матеріалів» 
від 22 липня 2022 року № 1294    

 
 

ПЕРЕЛІК 
ПЕРЕРЕЄСТРОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (МЕДИЧНИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ), ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ 

ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ 
 

№ 
п/
п 

Назва 
лікарського 

засобу 

Форма випуску 
(лікарська форма, 

упаковка) 

Заявник Країна 
заявника 

Виробник Країна 
виробника 

Реєстраційна процедура Умови 
відпуску 

Реклам
ування 

Номер 
реєстраційного 

посвідчення 

1.  БЕНЕФІКС ліофілізат для 
розчину для ін’єкцій 
по 250 МО; 
1 флакон з 
ліофілізатом, 1 
попередньо 
наповнений шприц 
з розчинником 
(0,234 % розчин 
натрію хлориду у 
воді для ін’єкцій) по 
5 мл, 1 адаптер 
для флакону, 1 
систему для 
інфузії, 2 тампони 
зі спиртом, 1 
пластир, 1 марлеву 
подушечку 
вкладають у 
картонну коробку 

Пфайзер 
Ейч.Сі.Пі. 

Корпорейшн 
 

США виробництво ліофілізату за 
повним циклом; контроль якості 

розчинника (крім тесту "Сила 
тертя поршня"); пакування 

розчинника у набір; контроль 
якості, зберігання, пакування та 
випуск набору; відповідальний 

за випуск серії: Ваєт Фарма С.А., 
Іспанiя; альтернативна 

лабораторія для тестування 
препарату за показником 

«Стерильність»: БіоЛаб, С.Л., 
Іспанія; виробництво та 

контроль якості розчинника (крім 
тестів "Сила для початкового 
зсуву поршня", "Сила тертя 

поршня", "Дослідження 
герметичності"): Ветер Фарма-

Фертигунг ГмбХ & Ко. КГ, 
Німеччина; виробництво та 

контроль якості розчинника (крім 
тестів "Сила для початкового 
зсуву поршня", "Сила тертя 

поршня", "Дослідження 
герметичності"): Ветер Фарма-

Фертигунг ГмбХ & Ко. КГ, 
Німеччина; візуальний контроль, 
контроль якості розчинника (крім 

тестів "Сила для початкового 
зсуву поршня", "Сила тертя 

поршня", "Дослідження 
герметичності"): Ветер Фарма-

Іспанiя/ 
Німеччина/ 

США  
 

Перереєстрація на необмежений 
термін. Оновлено інформацію в 

інструкції для медичного 
застосування лікарського засобу в 

розділах "Фармакологічні 
властивості" (редагування тексту), 

"Особливості застосування" 
відповідно до інформації стосовно 

безпеки, яка зазначена в 
матеріалах реєстраційного досьє. 
Періодичність подання регулярно 

оновлюваного звіту з безпеки, 
відповідно до Порядку здійснення 
фармаконагляду, затвердженого 

наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 27 грудня 

2006 року № 898, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 29 
січня 2007 року за № 73/13340 (у 

редакції наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 26 

вересня 2016 року № 996), 
становить: згідно зі строками, 
зазначеними у періодичності 
подання регулярних звітів з 

безпеки.  

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16134/01/01 



  2  Продовження додатка 2 

 

 

№ 
п/
п 

Назва 
лікарського 

засобу 

Форма випуску 
(лікарська форма, 

упаковка) 

Заявник Країна 
заявника 

Виробник Країна 
виробника 

Реєстраційна процедура Умови 
відпуску 

Реклам
ування 

Номер 
реєстраційного 

посвідчення 

Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ, 
Німеччина; візуальний контроль, 

контроль якості розчинника 
(лише тести "Сила для 

початкового зсуву поршня", 
"Сила тертя поршня", 

"Дослідження герметичності"): 
Ветер Фарма-Фертигунг ГмбХ & 

Ко.КГ, Німеччина; контроль 
якості розчинника (крім тестів 
"Сила для початкового зсуву 

поршня", "Сила тертя поршня", 
"Дослідження герметичності"): 
Ваєт БіоФарма дівіжн оф Ваєт 

Фармасеутикалс ЛЛС, США 

2.  БЕНЕФІКС ліофілізат для 
розчину для ін’єкцій 
по 500 МО; 
1 флакон з 
ліофілізатом, 1 
попередньо 
наповнений шприц 
з розчинником 
(0,234 % розчин 
натрію хлориду у 
воді для ін’єкцій) по 
5 мл, 1 адаптер 
для флакону, 1 
систему для 
інфузії, 2 тампони 
зі спиртом, 1 
пластир, 1 марлеву 
подушечку 
вкладають у 
картонну коробку  

Пфайзер 
Ейч.Сі.Пі. 

Корпорейшн 
 

США виробництво ліофілізату за 
повним циклом; контроль якості 

розчинника (крім тесту "Сила 
тертя поршня"); пакування 

розчинника у набір; контроль 
якості, зберігання, пакування та 
випуск набору; відповідальний 

за випуск серії: Ваєт Фарма С.А., 
Іспанiя; альтернативна 

лабораторія для тестування 
препарату за показником 

«Стерильність»: БіоЛаб, С.Л., 
Іспанія; виробництво та 

контроль якості розчинника (крім 
тестів "Сила для початкового 
зсуву поршня", "Сила тертя 

поршня", "Дослідження 
герметичності"): Ветер Фарма-

Фертигунг ГмбХ & Ко. КГ, 
Німеччина; виробництво та 

контроль якості розчинника (крім 
тестів "Сила для початкового 
зсуву поршня", "Сила тертя 

поршня", "Дослідження 
герметичності"): Ветер Фарма-

Фертигунг ГмбХ & Ко. КГ, 
Німеччина; візуальний контроль, 
контроль якості розчинника (крім 

тестів "Сила для початкового 
зсуву поршня", "Сила тертя 

поршня", "Дослідження 
герметичності"): Ветер Фарма-

Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ, 
Німеччина; візуальний контроль, 

Іспанiя/ 
Німеччина/ 

США  
 

Перереєстрація на необмежений 
термін. Оновлено інформацію в 

інструкції для медичного 
застосування лікарського засобу в 

розділах "Фармакологічні 
властивості" (редагування тексту), 

"Особливості застосування" 
відповідно до інформації стосовно 

безпеки, яка зазначена в 
матеріалах реєстраційного досьє. 
Періодичність подання регулярно 

оновлюваного звіту з безпеки, 
відповідно до Порядку здійснення 
фармаконагляду, затвердженого 

наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 27 грудня 

2006 року № 898, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 29 
січня 2007 року за № 73/13340 (у 

редакції наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 26 

вересня 2016 року № 996), 
становить: згідно зі строками, 
зазначеними у періодичності 
подання регулярних звітів з 

безпеки.  

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16134/01/02 



  3  Продовження додатка 2 

 

 

№ 
п/
п 

Назва 
лікарського 

засобу 

Форма випуску 
(лікарська форма, 

упаковка) 

Заявник Країна 
заявника 

Виробник Країна 
виробника 

Реєстраційна процедура Умови 
відпуску 

Реклам
ування 

Номер 
реєстраційного 

посвідчення 

контроль якості розчинника 
(лише тести "Сила для 

початкового зсуву поршня", 
"Сила тертя поршня", 

"Дослідження герметичності"): 
Ветер Фарма-Фертигунг ГмбХ & 

Ко.КГ, Німеччина; контроль 
якості розчинника (крім тестів 
"Сила для початкового зсуву 

поршня", "Сила тертя поршня", 
"Дослідження герметичності"): 
Ваєт БіоФарма дівіжн оф Ваєт 

Фармасеутикалс ЛЛС, США 

3.  БЕНЕФІКС ліофілізат для 
розчину для ін’єкцій 
по 1000 МО; 
1 флакон з 
ліофілізатом, 1 
попередньо 
наповнений шприц 
з розчинником 
(0,234 % розчин 
натрію хлориду у 
воді для ін’єкцій) по 
5 мл, 1 адаптер 
для флакону, 1 
систему для 
інфузії, 2 тампони 
зі спиртом, 1 
пластир, 1 марлеву 
подушечку 
вкладають у 
картонну коробку  

Пфайзер 
Ейч.Сі.Пі. 

Корпорейшн 
 

США виробництво ліофілізату за 
повним циклом; контроль якості 

розчинника (крім тесту "Сила 
тертя поршня"); пакування 

розчинника у набір; контроль 
якості, зберігання, пакування та 
випуск набору; відповідальний 

за випуск серії: Ваєт Фарма С.А., 
Іспанiя; альтернативна 

лабораторія для тестування 
препарату за показником 

«Стерильність»: БіоЛаб, С.Л., 
Іспанія; виробництво та 

контроль якості розчинника (крім 
тестів "Сила для початкового 
зсуву поршня", "Сила тертя 

поршня", "Дослідження 
герметичності"): Ветер Фарма-

Фертигунг ГмбХ & Ко. КГ, 
Німеччина; виробництво та 

контроль якості розчинника (крім 
тестів "Сила для початкового 
зсуву поршня", "Сила тертя 

поршня", "Дослідження 
герметичності"): Ветер Фарма-

Фертигунг ГмбХ & Ко. КГ, 
Німеччина; візуальний контроль, 
контроль якості розчинника (крім 

тестів "Сила для початкового 
зсуву поршня", "Сила тертя 

поршня", "Дослідження 
герметичності"): Ветер Фарма-

Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ, 
Німеччина; візуальний контроль, 

контроль якості розчинника 
(лише тести "Сила для 

Іспанiя/ 
Німеччина/ 

США  
 

Перереєстрація на необмежений 
термін. Оновлено інформацію в 

інструкції для медичного 
застосування лікарського засобу в 

розділах "Фармакологічні 
властивості" (редагування тексту), 

"Особливості застосування" 
відповідно до інформації стосовно 

безпеки, яка зазначена в 
матеріалах реєстраційного досьє. 
Періодичність подання регулярно 

оновлюваного звіту з безпеки, 
відповідно до Порядку здійснення 
фармаконагляду, затвердженого 

наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 27 грудня 

2006 року № 898, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 29 
січня 2007 року за № 73/13340 (у 

редакції наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 26 

вересня 2016 року № 996), 
становить: згідно зі строками, 
зазначеними у періодичності 
подання регулярних звітів з 

безпеки.  

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16134/01/03 



  4  Продовження додатка 2 

 

 

№ 
п/
п 

Назва 
лікарського 

засобу 

Форма випуску 
(лікарська форма, 

упаковка) 

Заявник Країна 
заявника 

Виробник Країна 
виробника 

Реєстраційна процедура Умови 
відпуску 

Реклам
ування 

Номер 
реєстраційного 

посвідчення 

початкового зсуву поршня", 
"Сила тертя поршня", 

"Дослідження герметичності"): 
Ветер Фарма-Фертигунг ГмбХ & 

Ко.КГ, Німеччина; контроль 
якості розчинника (крім тестів 
"Сила для початкового зсуву 

поршня", "Сила тертя поршня", 
"Дослідження герметичності"): 
Ваєт БіоФарма дівіжн оф Ваєт 

Фармасеутикалс ЛЛС, США 

4.  БЕНЕФІКС ліофілізат для 
розчину для ін’єкцій 
по 2000 МО; 
1 флакон з 
ліофілізатом, 1 
попередньо 
наповнений шприц 
з розчинником 
(0,234 % розчин 
натрію хлориду у 
воді для ін’єкцій) по 
5 мл, 1 адаптер 
для флакону, 1 
систему для 
інфузії, 2 тампони 
зі спиртом, 1 
пластир, 1 марлеву 
подушечку 
вкладають у 
картонну коробку  

Пфайзер 
Ейч.Сі.Пі. 

Корпорейшн 
 

США виробництво ліофілізату за 
повним циклом; контроль якості 

розчинника (крім тесту "Сила 
тертя поршня"); пакування 

розчинника у набір; контроль 
якості, зберігання, пакування та 
випуск набору; відповідальний 

за випуск серії: Ваєт Фарма С.А., 
Іспанiя; альтернативна 

лабораторія для тестування 
препарату за показником 

«Стерильність»: БіоЛаб, С.Л., 
Іспанія; виробництво та 

контроль якості розчинника (крім 
тестів "Сила для початкового 
зсуву поршня", "Сила тертя 

поршня", "Дослідження 
герметичності"): Ветер Фарма-

Фертигунг ГмбХ & Ко. КГ, 
Німеччина; виробництво та 

контроль якості розчинника (крім 
тестів "Сила для початкового 
зсуву поршня", "Сила тертя 

поршня", "Дослідження 
герметичності"): Ветер Фарма-

Фертигунг ГмбХ & Ко. КГ, 
Німеччина; візуальний контроль, 
контроль якості розчинника (крім 

тестів "Сила для початкового 
зсуву поршня", "Сила тертя 

поршня", "Дослідження 
герметичності"): Ветер Фарма-

Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ, 
Німеччина; візуальний контроль, 

контроль якості розчинника 
(лише тести "Сила для 

початкового зсуву поршня", 
"Сила тертя поршня", 

Іспанiя/ 
Німеччина/ 

США  
 

Перереєстрація на необмежений 
термін. Оновлено інформацію в 

інструкції для медичного 
застосування лікарського засобу в 

розділах "Фармакологічні 
властивості" (редагування тексту), 

"Особливості застосування" 
відповідно до інформації стосовно 

безпеки, яка зазначена в 
матеріалах реєстраційного досьє. 
Періодичність подання регулярно 

оновлюваного звіту з безпеки, 
відповідно до Порядку здійснення 
фармаконагляду, затвердженого 

наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 27 грудня 

2006 року № 898, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 29 
січня 2007 року за № 73/13340 (у 

редакції наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 26 

вересня 2016 року № 996), 
становить: згідно зі строками, 
зазначеними у періодичності 
подання регулярних звітів з 

безпеки.  

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16134/01/04 



  5  Продовження додатка 2 

 

 

№ 
п/
п 

Назва 
лікарського 

засобу 

Форма випуску 
(лікарська форма, 

упаковка) 

Заявник Країна 
заявника 

Виробник Країна 
виробника 

Реєстраційна процедура Умови 
відпуску 

Реклам
ування 

Номер 
реєстраційного 

посвідчення 

"Дослідження герметичності"): 
Ветер Фарма-Фертигунг ГмбХ & 

Ко.КГ, Німеччина; контроль 
якості розчинника (крім тестів 
"Сила для початкового зсуву 

поршня", "Сила тертя поршня", 
"Дослідження герметичності"): 
Ваєт БіоФарма дівіжн оф Ваєт 

Фармасеутикалс ЛЛС, США 

5.  БЕНЕФІКС ліофілізат для 
розчину для ін’єкцій 
по 3000 МО; 
1 флакон з 
ліофілізатом, 1 
попередньо 
наповнений шприц 
з розчинником 
(0,234 % розчин 
натрію хлориду у 
воді для ін’єкцій) по 
5 мл, 1 адаптер 
для флакону, 1 
систему для 
інфузії, 2 тампони 
зі спиртом, 1 
пластир, 1 марлеву 
подушечку 
вкладають у 
картонну коробку  

Пфайзер 
Ейч.Сі.Пі. 

Корпорейшн 
 

США виробництво ліофілізату за 
повним циклом; контроль якості 

розчинника (крім тесту "Сила 
тертя поршня"); пакування 

розчинника у набір; контроль 
якості, зберігання, пакування та 
випуск набору; відповідальний 

за випуск серії: Ваєт Фарма С.А., 
Іспанiя; альтернативна 

лабораторія для тестування 
препарату за показником 

«Стерильність»: БіоЛаб, С.Л., 
Іспанія; виробництво та 

контроль якості розчинника (крім 
тестів "Сила для початкового 
зсуву поршня", "Сила тертя 

поршня", "Дослідження 
герметичності"): Ветер Фарма-

Фертигунг ГмбХ & Ко. КГ, 
Німеччина; виробництво та 

контроль якості розчинника (крім 
тестів "Сила для початкового 
зсуву поршня", "Сила тертя 

поршня", "Дослідження 
герметичності"): Ветер Фарма-

Фертигунг ГмбХ & Ко. КГ, 
Німеччина; візуальний контроль, 
контроль якості розчинника (крім 

тестів "Сила для початкового 
зсуву поршня", "Сила тертя 

поршня", "Дослідження 
герметичності"): Ветер Фарма-

Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ, 
Німеччина; візуальний контроль, 

контроль якості розчинника 
(лише тести "Сила для 

початкового зсуву поршня", 
"Сила тертя поршня", 

"Дослідження герметичності"): 
Ветер Фарма-Фертигунг ГмбХ & 

Іспанiя/ 
Німеччина/ 

США  
 

Перереєстрація на необмежений 
термін. Оновлено інформацію в 

інструкції для медичного 
застосування лікарського засобу в 

розділах "Фармакологічні 
властивості" (редагування тексту), 

"Особливості застосування" 
відповідно до інформації стосовно 

безпеки, яка зазначена в 
матеріалах реєстраційного досьє. 
Періодичність подання регулярно 

оновлюваного звіту з безпеки, 
відповідно до Порядку здійснення 
фармаконагляду, затвердженого 

наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 27 грудня 

2006 року № 898, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 29 
січня 2007 року за № 73/13340 (у 

редакції наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 26 

вересня 2016 року № 996), 
становить: згідно зі строками, 
зазначеними у періодичності 
подання регулярних звітів з 

безпеки.  

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16134/01/05 



  6  Продовження додатка 2 

 

 

№ 
п/
п 

Назва 
лікарського 

засобу 

Форма випуску 
(лікарська форма, 

упаковка) 

Заявник Країна 
заявника 

Виробник Країна 
виробника 

Реєстраційна процедура Умови 
відпуску 

Реклам
ування 

Номер 
реєстраційного 

посвідчення 

Ко.КГ, Німеччина; контроль 
якості розчинника (крім тестів 
"Сила для початкового зсуву 

поршня", "Сила тертя поршня", 
"Дослідження герметичності"): 
Ваєт БіоФарма дівіжн оф Ваєт 

Фармасеутикалс ЛЛС, США 

6.  ДІАПЕНЕМ порошок для 
розчину для 
ін`єкцій та інфузій 
по 500 мг, по 1 
флакону або 10 
флаконів у пачці з 
картону 

М. БІОТЕК 
ЛІМІТЕД 

 

Велика 
Британiя 

виробник готового лікарського 
засобу, що здійснює 

виробництво, первинне та 
вторинне пакування, контроль 

якості та випуск серій: АНФАРМ 
ХЕЛЛАС С.А., Греція; виробник 
проміжного продукту лікарського 

засобу - стерильної суміші 
меропенему тригідрату і натрію 

карбонату (in bulk): ЕйСіЕс 
ДОБФАР С.П.А., Італія; 

виробник проміжного продукту 
лікарського засобу - стерильної 
суміші меропенему тригідрату і 

натрію карбонату (in bulk): 
САВІОР ЛАЙФТЕК 

КОРПОРЕЙШН, Тайвань 
 

Греція/ 
Італія/ 

Тайвань 
 

Перереєстрація на необмежений 
термін. Оновлено інформацію в 

інструкції для медичного 
застосування лікарського засобу у 

розділах: "Фармакологічні 
властивості", "Показання", 

"Взаємодія з іншими лікарськими 
засобами та інші види взаємодій", 

"Особливості застосування", 
"Застосування у період вагітності 
або годування груддю", "Здатність 
впливати на швидкість реакції при 

керуванні автотранспортом або 
іншими механізмами", "Спосіб 
застосування та дози", "Побічні 

реакції" відповідно до інформації 
щодо медичного застосування 

референтного лікарського засобу 
(МЕРОНЕМ, порошок для розчину 

для ін’єкцій або інфузій). 
Періодичність подання регулярно 

оновлюваного звіту з безпеки, 
відповідно до Порядку здійснення 
фармаконагляду, затвердженого 

наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 27 грудня 

2006 року № 898, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 29 
січня 2007 року за № 73/13340 (у 

редакції наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 26 

вересня 2016 року № 996), 
становить: згідно зі строками, 
зазначеними у періодичності 
подання регулярних звітів з 

безпеки.  

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16104/01/01 

7.  ДІАПЕНЕМ порошок для 
розчину для 
ін`єкцій та інфузій 
по 1000 мг, по 1 
флакону або 10 
флаконів у пачці з 

М. БІОТЕК 
ЛІМІТЕД 

 

Велика 
Британiя 

виробник готового лікарського 
засобу, що здійснює 

виробництво, первинне та 
вторинне пакування, контроль 

якості та випуск серій: АНФАРМ 
ХЕЛЛАС С.А., Греція; виробник 

Греція/ 
Італія/ 

Тайвань 
 

Перереєстрація на необмежений 
термін. Оновлено інформацію в 

інструкції для медичного 
застосування лікарського засобу у 

розділах: "Фармакологічні 
властивості", "Показання", 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16104/01/02 



  7  Продовження додатка 2 

 

 

№ 
п/
п 

Назва 
лікарського 

засобу 

Форма випуску 
(лікарська форма, 

упаковка) 

Заявник Країна 
заявника 

Виробник Країна 
виробника 

Реєстраційна процедура Умови 
відпуску 

Реклам
ування 

Номер 
реєстраційного 

посвідчення 

картону проміжного продукту лікарського 
засобу - стерильної суміші 

меропенему тригідрату і натрію 
карбонату (in bulk): ЕйСіЕс 

ДОБФАР С.П.А., Італія; 
виробник проміжного продукту 
лікарського засобу - стерильної 
суміші меропенему тригідрату і 

натрію карбонату (in bulk): 
САВІОР ЛАЙФТЕК 

КОРПОРЕЙШН, Тайвань 
 

"Взаємодія з іншими лікарськими 
засобами та інші види взаємодій", 

"Особливості застосування", 
"Застосування у період вагітності 
або годування груддю", "Здатність 
впливати на швидкість реакції при 

керуванні автотранспортом або 
іншими механізмами", "Спосіб 
застосування та дози", "Побічні 

реакції" відповідно до інформації 
щодо медичного застосування 

референтного лікарського засобу 
(МЕРОНЕМ, порошок для розчину 

для ін’єкцій або інфузій). 
Періодичність подання регулярно 

оновлюваного звіту з безпеки, 
відповідно до Порядку здійснення 
фармаконагляду, затвердженого 

наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 27 грудня 

2006 року № 898, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 29 
січня 2007 року за № 73/13340 (у 

редакції наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 26 

вересня 2016 року № 996), 
становить: згідно зі строками, 
зазначеними у періодичності 
подання регулярних звітів з 

безпеки.  

8.  ЗОНІК капсули тверді по 
150 мг, по 14 
капсул у блістері; 
по 1 або по 2, або 
по 4, або по 6 
блістерів у 
картонній упаковці  

ТОВ 
"ГЛЕДФАРМ 

ЛТД" 
 

Україна КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД 
 

Індія Перереєстрація на необмежений 
термін. Оновлено інформацію в 

інструкції для медичного 
застосування лікарського засобу у 

розділах: "Фармакологічні 
властивості", "Взаємодія з іншими 
лікарськими засобами та інші види 

взаємодій", "Особливості 
застосування", "Застосування у 
період вагітності або годування 

груддю", "Побічні реакції" 
відповідно до інформації щодо 

медичного застосування 
референтного лікарського засобу 

(ЛІРИКА, капсули). 
Періодичність подання регулярно 

оновлюваного звіту з безпеки, 
відповідно до Порядку здійснення 
фармаконагляду, затвердженого 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16350/01/01 



  8  Продовження додатка 2 

 

 

№ 
п/
п 

Назва 
лікарського 

засобу 

Форма випуску 
(лікарська форма, 

упаковка) 

Заявник Країна 
заявника 

Виробник Країна 
виробника 

Реєстраційна процедура Умови 
відпуску 

Реклам
ування 

Номер 
реєстраційного 

посвідчення 

наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 27 грудня 

2006 року № 898, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 29 
січня 2007 року за № 73/13340 (у 

редакції наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 26 

вересня 2016 року № 996), 
становить: згідно зі строками, 
зазначеними у періодичності 
подання регулярних звітів з 

безпеки.  

9.  МОКСИФЛОК
С-ІНФУЗІЯ® 

розчин для інфузій, 
400 мг/250 мл, по 
250 мл у пляшці, по 
1 пляшці в пачці; по 
250 мл у пакеті 
полімерному, по 1 
пакету 
полімерному в 
прозорому 
пластиковому 
пакеті та пачці 

Приватне 
акціонерне 
товариство 

"Інфузія" 
 

Україна Приватне акціонерне товариство 
"Інфузія" 

 

Україна Перереєстрація на необмежений 
термін. Оновлено інформацію в 

інструкції для медичного 
застосування лікарського засобу у 
розділах: "Спосіб застосування та 
дози", "Побічні реакції" відповідно 

до інформації щодо медичного 
застосування референтного 

лікарського засобу (АВЕЛОКС, 
розчин для інфузій) 

Періодичність подання регулярно 
оновлюваного звіту з безпеки, 

відповідно до Порядку здійснення 
фармаконагляду, затвердженого 

наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 27 грудня 

2006 року № 898, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 29 
січня 2007 року за № 73/13340 (у 

редакції наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 26 

вересня 2016 року № 996), 
становить: згідно зі строками, 
зазначеними у періодичності 
подання регулярних звітів з 

безпеки 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16553/01/01 

10.  ПЕНТОКСИФ
ІЛІН 

розчин для ін`єкцій, 
20 мг/мл, по 5 мл в 
ампулі; по 5 ампул 
розчину в контурній 
чарунковій 
упаковці; по 2 
контурні чарункові 
упаковки в пачці з 
картону 

ТОВ "Юрія-
Фарм" 

 

Україна ТОВ "Юрія-Фарм" 
 

Україна Перереєстрація на необмежений 
термін. Оновлено інформацію в 

Інструкції для медичного 
застосування лікарського засобу у 
розділах "Фармакотерапевтична 

група" (уточнення), 
"Фармакологічні властивості", 

"Протипоказання", "Взаємодія з 
іншими лікарськими засобами та 

інші види взаємодій", "Особливості 
застосування", "Застосування у 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16196/01/01 



  9  Продовження додатка 2 

 

 

№ 
п/
п 

Назва 
лікарського 

засобу 

Форма випуску 
(лікарська форма, 

упаковка) 

Заявник Країна 
заявника 

Виробник Країна 
виробника 

Реєстраційна процедура Умови 
відпуску 

Реклам
ування 

Номер 
реєстраційного 

посвідчення 

період вагітності або годування 
груддю" (уточнення інформації), 

"Передозування", "Побічні реакції" 
та оновлено інформацію в 

короткій характеристиці 
лікарського засобу у розділах 
"Фармакотерапевтична група" 
(уточнення), "Фармакологічні 

властивості", "Протипоказання" , 
"Особливості застосування", 

"Взаємодія з іншими лікарськими 
засобами та інші види взаємодій", 
Застосування під час вагітності та 

годування груддю" (уточнення 
інформації) , "Передозування", 
"Побічні реакції" відповідно до 

інформації референтного 
лікарського засобу Трентал, 
розчин для інєкцій, 20 мг/мл. 

Періодичність подання регулярно 
оновлюваного звіту з безпеки, 

відповідно до Порядку здійснення 
фармаконагляду, затвердженого 

наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 27 грудня 

2006 року № 898, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 29 
січня 2007 року за № 73/13340 (у 

редакції наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 26 

вересня 2016 року № 996), 
становить: згідно зі строками, 
зазначеними у періодичності 
подання регулярних звітів з 

безпеки.  

11.  ТЕМОЗОЛОМ
ІД 

порошок 
(субстанція) у 
подвійних 
поліетиленових 
пакетах для 
фармацевтичного 
застосування 

Екселла 
ГмбХ енд Ко. 

КГ 
 

Німеччин
а 

Екселла ГмбХ енд Ко. КГ 
 

Німеччина Перереєстрація на необмежений 
термін 

- Не 
підлягає 

UA/16756/01/01 

12.  ТОРАСЕМІД порошок 
(субстанція) у 
подвійних 
поліетиленових 
мішках для 
фармацевтичного 
застосування для 

Приватне 
акціонерне 
товариство 

"Лекхім-
Харків"  

 

Україна Іпка Лабораторіс Лімітед 
 

Індія Перереєстрація на необмежений 
термін 

- Не 
підлягає 

UA/16588/01/01 
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№ 
п/
п 

Назва 
лікарського 

засобу 

Форма випуску 
(лікарська форма, 

упаковка) 

Заявник Країна 
заявника 

Виробник Країна 
виробника 

Реєстраційна процедура Умови 
відпуску 

Реклам
ування 

Номер 
реєстраційного 

посвідчення 

фармацевтичного 
застосування 

13.  ФАРІ ВЕРДЕ спрей для ротової 
порожнини 1,5 
мг/мл; по 30 мл у 
контейнері з 
кришкою в 
комплекті з 
пристроєм для 
розпилювання у 
пачці 

Спільне 
українсько-
іспанське 

підприємство 
"СПЕРКО 
УКРАЇНА" 

 

Україна Спільне українсько-іспанське 
підприємство "Сперко Україна" 

 

Україна Перереєстрація на необмежений 
термін. Оновлено інформацію в 

інструкції для медичного 
застосування лікарського засобу в 

розділах "Фармакологічні 
властивості" (уточнення 

інформації), "Взаємодія з іншими 
лікарськими засобами та інші види 

взаємодій", "Особливості 
застосування", "Застосування у 
період вагітності або годування 
груддю" (уточнення інформації), 
"Спосіб застосування та дози" 

(уточнення інформації), 
"Передозування", "Побічні реакції" 

відповідно до оновленої 
інформації референтного 

лікарського засобу (Тантум 
Верде® спрей для ротової 

порожнини 1.5 мг/мл, 
зареєстрований в Україні).  

Періодичність подання регулярно 
оновлюваного звіту з безпеки, 

відповідно до Порядку здійснення 
фармаконагляду, затвердженого 

наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 27 грудня 

2006 року № 898, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 29 
січня 2007 року за № 73/13340 (у 

редакції наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 26 

вересня 2016 року № 996), 
становить: згідно зі строками, 
зазначеними у періодичності 
подання регулярних звітів з 

безпеки. 

без 
рецепта 

підлягає UA/16539/01/01 

14.  ХЕДЕРАЛ® 
ПЛЮЩ 

сироп по 115 мл 
або по 200 мл у 
флаконі, по 1 
флакону з мірним 
стаканчиком у 
картонній коробці 

АТ 
"ВІТАМІНИ"  

 

Україна АТ "ВІТАМІНИ"  
 

Україна Перереєстрація на необмежений 
термін. Оновлено інформацію в 

короткій характеристиці 
лікарського засобу в розділах 
"Протипоказання", "Особливі 

застереження та запобіжні заходи 
при застосуванні", "Вплив на 

здатність керувати транспортними 
засобами або працювати з іншими 

автоматизованими системами", 

без 
рецепта 

підлягає UA/16495/01/01 
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№ 
п/
п 

Назва 
лікарського 

засобу 

Форма випуску 
(лікарська форма, 

упаковка) 

Заявник Країна 
заявника 

Виробник Країна 
виробника 

Реєстраційна процедура Умови 
відпуску 

Реклам
ування 

Номер 
реєстраційного 

посвідчення 

"Побічні реакції" та в інструкції для 
медичного застосування 

лікарського засобу у розділах 
"Протипоказання", "Особливості 

застосування", "Здатність 
впливати на швидкість реакції при 

керуванні автотранспортом або 
іншими механізмами", "Побічні 
реакції" відповідно інформації 

щодо безпеки застосування діючої 
та допоміжних речовин 

лікарського засобу. 
Періодичність подання регулярно 

оновлюваного звіту з безпеки, 
відповідно до Порядку здійснення 
фармаконагляду, затвердженого 

наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 27 грудня 

2006 року № 898, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 29 
січня 2007 року за № 73/13340 (у 

редакції наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 26 

вересня 2016 року № 996), 
становить: згідно зі строками, 
зазначеними у періодичності 
подання регулярних звітів з 

безпеки. 

 

 

В.о. Генерального директора Директорату  
фармацевтичного забезпечення                                   

 
Іван ЗАДВОРНИХ 

 


