
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 29 липня 2022 року № 1352    

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.  АЛЬБЕНДАЗОЛ таблетки жувальні по 
400 мг; по 3 таблетки 
у блістері; по 1 
блістеру в пачці з 
картону 

ТОВ 
"Тернофарм" 

 

Україна ТОВ 
"Тернофарм" 

 

Україна Перереєстрація на необмежений термін 
Оновлено інформацію в інструкції для 

медичного застосування лікарського засобу 
у розділах "Фармакотерапевтична група. 

Код АТХ" (уточнення інформації без зміни 
коду АТХ), "Фармакологічні властивості" 

(внесені уточнення), "Показання" (внесені 
уточнення), "Протипоказання", "Взаємодія з 
іншими лікарськими засобами та інші види 
взаємодій", "Особливості застосування", 

"Застосування у період вагітності або 
годування груддю", "Спосіб застосування та 
дози" (редаговано текст), "Діти" (редаговано 

текст), "Передозування", "Побічні реакції" 
відповідно інформації щодо безпеки 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.  

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16563/01/01 

2.  АМЛОСАРТАН таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, 5 мг/80 
мг; по 10 таблеток у 
блістері; по 3 або 5, 

АТ "Фармак"  
 

Україна АТ "Фармак"  
 

Україна Перереєстрація на необмежений термін. 
Оновлено інформацію в інструкції для 

медичного застосування лікарського засобу 
у розділах "Взаємодія з іншими лікарськими 

засобами та інші види взаємодій", 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16392/01/01 
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або 6 блістерів у 
пачці 

"Застосування у період вагітності або 
годування груддю", "Побічні реакції" 

відповідно до інформації референтного 
лікарського засобу (ЕКСФОРЖ, таблетки, 
вкриті плівковою оболонкою, 5 мг/80 мг; 5 

мг/160 мг; 10 мг/160 мг).  
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.  

3.  АМЛОСАРТАН таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, 5 мг/160 
мг, по 10 таблеток у 
блістері; по 3 або 5, 
або 6 блістерів у 
пачці з картону 

АТ "Фармак"  
 

Україна АТ "Фармак"  
 

Україна Перереєстрація на необмежений термін. 
Оновлено інформацію в інструкції для 

медичного застосування лікарського засобу 
у розділах "Взаємодія з іншими лікарськими 

засобами та інші види взаємодій", 
"Застосування у період вагітності або 
годування груддю", "Побічні реакції" 

відповідно до інформації референтного 
лікарського засобу (ЕКСФОРЖ, таблетки, 
вкриті плівковою оболонкою, 5 мг/80 мг; 5 

мг/160 мг; 10 мг/160 мг).  
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/16393/01/01 

4.  АМЛОСАРТАН таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, 10 мг/160 
мг; по 10 таблеток у 
блістері; по 3 або 5, 
або 6 блістерів у 
пачці 

АТ "Фармак"  
 

Україна АТ "Фармак"  
 

Україна Перереєстрація на необмежений термін. 
Оновлено інформацію в інструкції для 

медичного застосування лікарського засобу 
у розділах "Взаємодія з іншими лікарськими 

засобами та інші види взаємодій", 
"Застосування у період вагітності або 
годування груддю", "Побічні реакції" 

відповідно до інформації референтного 
лікарського засобу (ЕКСФОРЖ, таблетки, 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16392/01/02 
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вкриті плівковою оболонкою, 5 мг/80 мг; 5 
мг/160 мг; 10 мг/160 мг).  

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.  

5.  БЕТАЙОД ПЛЮС обполіскувач для 
горла, концентрат, по 
50 мл у флаконі зі 
скла, закритому 
кришкою; по 1 
флакону зі стаканом 
мірним у коробці з 
картону 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

"Фармацевти
чна компанія 

"Здоров'я" 
 

Україна Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

"Фармацевти
чна компанія 

"Здоров'я" 
 

Україна Перереєстрація на необмежений термін 
Оновлено інформацію в інструкції для 

медичного застосування лікарського засобу 
у розділах: "Протипоказання", "Особливості 

застосування","Здатність впливати на 
швидкість реакції при керуванні 

автотранспортом або іншими механізмами", 
"Передозування", "Побічні реакції" 

відповідно до інформації щодо медичного 
застосування референтного лікарського 
засобу (ЙОКС, обполіскувач для горла, 

концентрат). 
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/16473/02/01 

6.  БЕТАЙОД ПЛЮС  спрей для ротової 
порожнини по 30 мл 
у флаконі зі скла з 
оральним 
розпилювальним 
пристроєм та 
запобіжним 
ковпачком в 
комплекті; по 1 
флакону з оральним 
розпилювальним 
пристроєм і 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

"Фармацевти
чна компанія 

"Здоров'я" 
 

Україна Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

"Фармацевти
чна компанія 

"Здоров'я" 
 

Україна Перереєстрація на необмежений термін. 
Оновлено інформацію в інструкції для 

медичного застосування лікарського засобу 
у розділах: "Протипоказання", "Особливості 

застосування","Здатність впливати на 
швидкість реакції при керуванні 

автотранспортом або іншими механізмами", 
"Передозування", "Побічні реакції" 

відповідно до інформації щодо медичного 
застосування референтного лікарського 

засобу (ЙОКС, спрей для ротової 
порожнини ). 

без 
рецепта 

підлягає UA/16473/01/01 
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запобіжним 
ковпачком у коробці з 
картону 

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. 

7.  ГЛІЦЕРИН розчин для 
зовнішнього 
застосування 85 %, 
по 25 г у флаконах 

ПРАТ 
"ФІТОФАРМ" 

 

Україна ПРАТ 
"ФІТОФАРМ" 

 

Україна Перереєстрація на необмежений термін 
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/8363/01/01 

8.  ГРАНУФІНК® 
УРО  

капсули тверді по 10 
капсул у блістері; по 
5 блістерів у 
картонній упаковці; 
по 20 капсул у 
блістері; по 5 або 8 
блістерів у картонній 
упаковці 

ТОВ 
«ПЕРРІГО 
УКРАЇНА» 

 

Україна Омега Фарма 
Меньюфекче

рінг ГмбХ і 
Ко. КГ 

 

Німеччина Перереєстрація на необмежений термін. 
Оновлено інформацію в інструкції для 

медичного застосування лікарського засобу 
у розділах "Показання" (уточнення), 

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

при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами", "Побічні реакції" відповідно 
до оновленої інформації з безпеки діючої 

речовини. 
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/16225/01/01 

9.  ДІАКОБАЛ таблетки, вкриті ТОВ Україна ТОВ "КУСУМ Україна Перереєстрація на необмежений термін за Не UA/16294/01/01 
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плівковою 
оболонкою, по 500 
мкг; по 10 таблеток у 
блістері; по 3 або по 
10 блістерів у 
картонній упаковці 

"ГЛЕДФАРМ 
ЛТД" 

 

ФАРМ" 
 

Оновлено інформацію в інструкції для 
медичного застосування лікарського засобу 

у розділах: "Фармакологічні властивості" 
(інформація з безпеки), "Здатність впливати 

на швидкість реакції при керуванні 
автотранспортом або іншими механізмами", 

"Побічні реакції" відповідно до оновленої 
інформації з безпеки діючої речовини. 

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.  

рецептом підлягає 

10.  ЖИВОКОСТ мазь; по 50 г або по 
100 г у банці скляній 
або полімерній у 
пачці; по 40 г або по 
100 г у тубі в пачці 

ПрАТ 
Фармацевтич
на фабрика 

"Віола" 
 

Україна ПрАТ 
Фармацевтич
на фабрика 

"Віола" 
 

Україна Перереєстрація на необмежений термін 
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/16630/01/01 

11.  ЗЕРБАКСА® порошок для 
концентрату для 
розчину для інфузій, 
1 г/0,5 г; по 10 
флаконів з порошком 
у картонній коробці 

Мерк Шарп і 
Доум ІДЕА 

ГмбХ  
 

Швейцарія виробництво 
за повним 
циклом: 

Стері-Фарма, 
ЛЛС, США; 

альтернативн
ий виробник: 

вторинне 
пакування, 
контроль 

якості, 
відповідальни

й за випуск 
серії: 

ФАРЕВА 
Мірабель, 
Франція 

США/Франц
ія 
 

Перереєстрація на необмежений термін. 
Оновлено інформацію в інструкції для 

медичного застосування лікарського засобу 
у розділі "Показання" (редаговано текст 
розділу, додане застереження з безпеки 
застосування антибактеріальних засобів) 

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 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16362/01/01 
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 Міністерства охорони здоров'я України від 
26 вересня 2016 року № 996), становить: 

згідно зі строками, зазначеними у 
періодичності подання регулярних звітів з 

безпеки.  

12.  КАЛІЙ 
АСПАРАГІНАТ 

порошок (субстанція) 
у подвійних 
поліетиленових 
мішках для 
виробництва 
нестерильних 
лікарських форм 

ПАТ 
"Галичфарм" 

 

Україна ПАТ 
"Галичфарм" 

 

Україна Перереєстрація на необмежений термін - Не 
підлягає 

UA/15981/01/01 

13.  ОФЛОКСАЦИН 
ШТУЛЬН ЮД 

краплі очні, 3 мг/1 мл, 
по 0,5 мл у туб-
крапельниці, що 
містить одну дозу 
очних крапель 
Офлоксацин Штульн 
ЮД; по 5 туб-
крапельниць 
з'єднаних у блок; по 1 
блоку (№ 5), або по 2 
блоки (№10) в 
алюмінієвій упаковці 
або по 6 блоків (№30 
кожні 2 блоки в 
алюмінієвій упаковці) 
туб-крапельниць у 
 картонній коробці 

Фарма 
Штульн ГмбХ 

 

Німеччина Фарма 
Штульн ГмбХ 

 

Німеччина Перереєстрація на необмежений термін. 
Оновлено інформацію в інструкції для 

медичного застосування лікарського засобу 
у розділах "Фармакотерапевтична група" 

(щодо назви), "Фармакологічні властивості", 
"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", 

"Діти" (редагування), "Передозування", 
"Побічні реакції" відповідно до інформації 

референтного лікарського засобу 
(Флоксал®, краплі очні, розчин 0,3%).  

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/15986/01/01 

14.  ЮНІДОКС 
СОЛЮТАБ® 

таблетки, що 
диспергуються, по 
100 мг, по 10 
таблеток у блістері; 
по 1 блістеру у 
картонній коробці 

Астеллас 
Фарма Юроп 

Б.В. 
 

Нідерланди Астеллас 
Фарма Юроп 

Б.В. 

Нідерланди Перереєстрація на необмежений термін 
Внесено оновлену інформацію до Інструкції 

для медичного застосування лікарського 
засобу до розділу "Показання" (уточнення), 

а також до розділів "Взаємодія з іншими 
лікарськими засобами та інші види 

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

годування груддю" (безпека), "Здатність 
впливати на швидкість реакції при керуванні 
автотранспортом або іншими механізмами", 

"Спосіб застосування та дози" (безпека), 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/4694/01/01 
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В.о. Генерального директора Директорату  
фармацевтичного забезпечення                                
     

 
Іван ЗАДВОРНИХ 

 

"Діти" (безпека), "Передозування", "Побічні 
реакції" відповідно до оновленої інформації 

з безпеки діючої речовини 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. 


