
Додаток 1 
до наказу Міністерства охорони 
здоров’я України «Про державну 
реєстрацію (перереєстрацію) 
лікарських засобів (медичних 
імунобіологічних препаратів) та 
внесення змін до реєстраційних 
матеріалів» 
від 29 липня 2022 року № 1352    

 

ПЕРЕЛІК 
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ 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.  АВІГАН таблетки по 200 мг; 
по 10 таблеток у 
блістері, по 10 
блістерів у пакеті з 
алюмінієвої фольги; 
по 1 пакету в коробці  

Д-р Редді'с 
Лабораторі

с Лтд 
 

Індія ТОЯМА ФЕКТОРІ 
ФУДЖИФІЛЬМ 
Тояма Кемікал 

Ко., Лтд 
 

Японія Реєстрація на 5 років 
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/19562/01/01 

2.  АМБІТ® таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, по 10 мг, 
по 10 таблеток у 
блістері, по 1 або 10 
блістерів у пачці 

АТ 
"Фармак" 

 

Україна АТ "Фармак" 
 

Україна реєстрація на 5 років 
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/19563/01/01 

3.  БАКТАФУЗ крем по 20 мг/г, по 15 
г у тубі у картонній 
упаковці 

Манкайнд 
Фарма 
Лімітед 

 

Індія Енк’юб Етікалз 
Пвт. Лтд.  

 

Індія реєстрація на 5 років 
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 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/19564/01/01 



  2           Продовження додатка 1 

 
№ 
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 

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. 

4.  ДИМЕТИЛСУЛ
ЬФОКСИД 

рідина для 
зовнішнього 
застосування, по 50 
мл або 100 мл у 
флаконах скляних, 
укупорених пробками 
та кришками 
полімерними або 
ковпачками 
алюмінієвими з 
ущільнюючою 
прокладкою; по 50 мл 
або 100 мл у 
флаконах 
полімерних, 
укупорених пробками 
та кришками 
полімерними 

ТОВ 
"МЕДЛЕВ" 

 

Україна ТОВ "МЕДЛЕВ" 
 

Україна Реєстрація на 5 років 
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/19566/01/01 

5.  ЗОЛАФРЕН 
ФАСТ 

таблетки, що 
диспергуються в 
ротовій порожнині, по 
10 мг, по 7 таблеток у 
блістері, по 4 
блістери у картонній 
коробці 

АТ "Адамед 
Фарма" 

 

Польща виробництво "in 
bulk", первинне 

та вторинне 
пакування: АТ 

"Адамед Фарма", 
Польща; 

виробник, 
відповідальний 

за випуск та 
контроль серії: 

АТ "Адамед 
Фарма", Польща 

 

Польща Реєстрація на 5 років 
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/19567/01/01 

6.  ЗОЛАФРЕН 
ФАСТ 

таблетки, що 
диспергуються в 
ротовій порожнині, по 
20 мг, по 7 таблеток у 
блістері, по 4 
блістери у картонній 
коробці 

АТ "Адамед 
Фарма" 

 

Польща виробництво "in 
bulk", первинне 

та вторинне 
пакування: АТ 

"Адамед Фарма", 
Польща; 

виробник, 
відповідальний 

за випуск та 
контроль серії: 

АТ "Адамед 
Фарма", Польща 

Польща Реєстрація на 5 років 
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 

за 
рецептом 

Не 
підлягає  

UA/19567/01/02 



  3           Продовження додатка 1 

 
№ 
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 

 безпеки.  

7.  КАБАСТІН краплі очні, розчин, 
0,05 %, по 5 мл у 
флаконі з дозатором 
та кришкою, по 1 
флакону у картонній 
коробці 

ТОВ 
«БАУШ 
ХЕЛС»  

 

Україна Лабораторія 
Шовен 

 

Франція реєстрація на 5 років 
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/19568/01/01 

8.  КВЕТИКСОЛ 
XR  

таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, 
пролонгованої дії, по 
400 мг, по 10 
таблеток у блістері; 
по 3 блістери в 
картонній пачці  

ЗАТ 
«Фармліга» 

 

Литовська 
Республік

а 

контроль якості, 
первинне та 

вторинне 
пакування, випуск 

серії: Меркле 
ГмбХ, Німеччина; 

виробництво 
нерозфасованої 

продукції: Меркле 
ГмбХ, Німеччина 

 

Німеччина реєстрація на 5 років 
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/19569/01/05 

9.  КВЕТИКСОЛ 
XR  

таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, 
пролонгованої дії, по 
300 мг, по 10 
таблеток у блістері; 
по 3 блістери в 
картонній пачці  

ЗАТ 
«Фармліга» 

 

Литовська 
Республік

а 

контроль якості, 
первинне та 

вторинне 
пакування, випуск 

серії: Меркле 
ГмбХ, Німеччина; 

виробництво 
нерозфасованої 

продукції: Меркле 
ГмбХ, Німеччина 

 

Німеччина Реєстрація на 5 років 
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/19569/01/04 

10.  КВЕТИКСОЛ 
XR  

таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, 
пролонгованої дії, по 
200 мг, по 10 
таблеток у блістері; 
по 3 блістери в 
картонній пачці  

ЗАТ 
«Фармліга» 

 

Литовська 
Республік

а 

контроль якості, 
первинне та 

вторинне 
пакування, випуск 

серії: Меркле 
ГмбХ, Німеччина; 

виробництво 
нерозфасованої 

продукції: Меркле 

Німеччина Реєстрація на 5 років 
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 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/19569/01/03 



  4           Продовження додатка 1 

 
№ 
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 

ГмбХ, Німеччина України від 26 вересня 2016 року № 996), 
становить: згідно зі строками, зазначеними у 

періодичності подання регулярних звітів з 
безпеки. 

11.  КВЕТИКСОЛ 
XR  

таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, 
пролонгованої дії, по 
150 мг, по 10 
таблеток у блістері; 
по 3 блістери в 
картонній пачці  

ЗАТ 
«Фармліга» 

 

Литовська 
Республік

а 

контроль якості, 
первинне та 

вторинне 
пакування, випуск 

серії: Меркле 
ГмбХ, Німеччина; 

виробництво 
нерозфасованої 

продукції: Меркле 
ГмбХ, Німеччина 

 
 

Німеччина Реєстрація на 5 років 
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/19569/01/02 

12.  КВЕТИКСОЛ 
XR  

таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, 
пролонгованої дії, по 
50 мг, по 10 таблеток 
у блістері; по 3 
блістери в картонній 
пачці  

ЗАТ 
«Фармліга» 

 

Литовська 
Республік

а 

контроль якості, 
первинне та 

вторинне 
пакування, випуск 

серії: Меркле 
ГмбХ, Німеччина; 

виробництво 
нерозфасованої 

продукції: Меркле 
ГмбХ, Німеччина 

 
 

Німеччина Реєстрація на 5 років 
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/19569/01/01 

13.  КЕТАМІНУ 
ГІДРОХЛОРИД 

порошок (субстанція) 
у подвійних 
поліетиленових 
пакетах для 
фармацевтичного 
застосування 

ТОВАРИСТ
ВО З 

ОБМЕЖЕН
ОЮ 

ВІДПОВІДА
ЛЬНІСТЮ 

"КОДИМСЬ
КА 

ТОРГІВЕЛЬ
НА 

КОМПАНІЯ" 
 

Україна БНМ Органікс 
Прайвет Лімітед 

 

Індія реєстрація на 5 років - Не 
підлягає 

UA/19577/01/01 

14.  КСИЛОНЕКС спрей назальний, 
розчин дозований, 1 
мг/мл, по 10 мл у 
полімерному флаконі 
з розпилювачем; по 1 
флакону в пачці з 
картону 

ТОВ 
"Мікрофарм

" 
 

Україна ТОВ "Мікрофарм" 
 

Україна Реєстрація на 5 років 
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 

без 
рецепта 

підлягає UA/19571/01/01 



  5           Продовження додатка 1 

 
№ 
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 

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. 

15.  ОРНІСТИЛ розчин для інфузій, 
500 мг/100 мл, у 
контейнері по 100 мл, 
по 1 контейнеру в 
коробці 

Ананта 
Медікеар 

Лтд. 
 

Велика 
Британія 

Євролайф 
Хелткеар Пвт. 

Лтд. 
 

Індія реєстрація на 5 років 
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/19572/01/01 

16.  ПАРАФАСТ капсули м'які, 500 мг 
по 10 капсул у 
блістері; по 1 або по 
2 блістери в 
картонній коробці 

Євро 
Лайфкер 
Прайвіт 
Лімітед 

 

Індія Олів Хелскер  
 

Індія реєстрація на 5 років 
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/19573/01/01 

17.  РІНГЕРА 
РОЗЧИН 

розчин для інфузій 
по 200 мл або по 400 
мл у пляшках, по 250 
мл або по 500 мл у 
пакетах 

Товариство 
з 

обмеженою 
відповідаль
ністю фірма 
"Новофарм-
Біосинтез" 

 

Україна Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
фірма 

"Новофарм-
Біосинтез" 

 

Україна реєстрація на 5 років 
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/19574/01/01 

18.  ТОБРАМІЦИН порошок (субстанція) 
у подвійних 
поліетиленових 
пакетах для 

ТОВ 
"ФАРМЕКС 

ГРУП" 
 

Україна Лівзон Нью Норт 
Рівер 

Фармасьютікал 
Ко., Лтд. 

Китайська 
Народна 

Республіка 

реєстрація на 5 років - Не 
підлягає 

UA/19575/01/01 



  6           Продовження додатка 1 

 
№ 
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 

 

19.  ТОЛПЕРІЛ-
ЗДОРОВ'Я 

розчин для ін'єкцій, 
по 1 мл в ампулі; по 5 
ампул у картонній 
коробці з 
перегородкою; по 5 
ампул у блістері; по 1 
блістеру у коробці з 
картону 

Товариство 
з 

обмеженою 
відповідаль

ністю 
"Фармацевт

ична 
компанія 

"Здоров'я"  
 

Україна Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Фармацевтична 

компанія 
"Здоров'я" 

 

Україна реєстрація на 5 років 
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/19576/01/01 

20.  ФЕНІЛЕФРИНУ 
ГІДРОХЛОРИД 

порошок (субстанція) 
у подвійних 
поліетиленових 
пакетах для 
фармацевтичного 
застосування 

АТ 
"Фармак" 

 

Україна Шенжен Оріентал 
Фармасьютикал 

Ко., Лтд. 
 

Китай реєстрація на 5 років - Не 
підлягає 

UA/19578/01/01 

 

 

 

В.о. Генерального директора Директорату  
фармацевтичного забезпечення                                                                                                 Іван ЗАДВОРНИХ 
 

 

 
 

 

 

 

 


