
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 05 серпня 2022 року № 1421    

 

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.  БРОНХО 
ПЛАНТАГО 
ГЛОБУЛІ 
ВЕЛАТІ 

гранули гомеопатичні по 
20 г у флаконі; по 1 
флакону в коробці з 
картону 

ВАЛА 
Хайльміттель 

ГмбХ 
 

Німеччина ВАЛА 
Хайльміттель 

ГмбХ 
 

ВАЛА 
Хайльмітте

ль ГмбХ 
 

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/15544/01/01 

2.  ДОЦЕТАКСЕЛ порошок (субстанція) у 
пляшках скляних для 
фармацевтичного 
застосування 
 

ТОВ "Юрія-
Фарм" 

 

Україна ІНДЕНА С.П.А. 
 

Італія Перереєстрація на необмежений 
термін 

- Не 
підлягає 

UA/16394/01/01 

3.  Л-ОПТИК 
РОМФАРМ 

краплі очні, розчин, 5 
мг/мл по 5 мл у флаконі; 
по 1 флакону в картонній 
коробці 

К.Т. 
РОМФАРМ 
КОМПАНІ 

С.Р.Л. 
 

Румунiя К.Т. РОМФАРМ 
КОМПАНІ С.Р.Л. 

 

Румунiя Перереєстрація на необмежений 
термін. Оновлено інформацію в 

інструкції для медичного застосування 
лікарського засобу у розділах 

"Особливості застосування", "Побічні 
реакції" відповідно до інформації 
референтного лікарського засобу 

(Офтаквікс®, краплі очні, 5 мг/мл ).  
Періодичність подання регулярно 

оновлюваного звіту з безпеки, 
відповідно до Порядку здійснення 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16307/01/01 



  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 

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.  

 

4.  МАГНІЮ 
АСПАРАГІНАТ 

порошок (субстанція) у 
подвійних 
поліетиленових мішках 
для фармацевтичного 
застосування 
 

ПАТ 
"Галичфарм" 

 

Україна ПАТ "Галичфарм" 
 

Україна Перереєстрація на необмежений 
термін 

- Не 
підлягає 

UA/15922/01/01 

5.  ПРЕГАБАЛІН-
ДАРНИЦЯ 

капсули по 150 мг; по 7 
капсул у контурній 
чарунковій упаковці; по 2 
або по 3, або по 4, або 
по 8 контурних 
чарункових упаковок у 
пачці 

ПрАТ 
"Фармацевти

чна фірма 
"Дарниця" 

 

Україна ПрАТ 
"Фармацевтична 
фірма "Дарниця" 

 

Україна 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", "Побічні 
реакції" відповідно до інформації 
референтного лікарського засобу 

(Лірика, капсули по 50 мг, по 75 мг, по 
150 мг, по 300 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/16414/01/02 

6.  ПРЕГАБАЛІН-
ДАРНИЦЯ 

капсули по 75 мг; по 7 
капсул у контурній 

ПрАТ 
"Фармацевти

Україна ПрАТ 
"Фармацевтична 

Україна Перереєстрація на необмежений 
термін. Оновлено інформацію в 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16414/01/01 



  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 

чарунковій упаковці; по 2 
або по 3, або по 4, або 
по 8 контурних 
чарункових упаковок у 
пачці 

чна фірма 
"Дарниця" 

 

фірма "Дарниця" 
 

інструкції для медичного застосування 
лікарського засобу у розділах 
"Фармакологічні властивості", 

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

"Особливості застосування", "Побічні 
реакції" відповідно до інформації 
референтного лікарського засобу 

(Лірика, капсули по 50 мг, по 75 мг, по 
150 мг, по 300 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. 

 

7.  ПРЕГАБАЛІН-
ДАРНИЦЯ 

капсули по 300 мг по 7 
капсул у контурній 
чарунковій упаковці, по 2 
або по 3 контурні 
чарункові упаковки в 
пачці 

ПрАТ 
"Фармацевти

чна фірма 
"Дарниця" 

 

Україна ПрАТ 
"Фармацевтична 
фірма "Дарниця" 

 

Україна 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", "Побічні 
реакції" відповідно до інформації 
референтного лікарського засобу 

(Лірика, капсули по 50 мг, по 75 мг, по 
150 мг, по 300 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 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/16414/01/03 



  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 

України від 26 вересня 2016 року № 
996), становить: згідно зі строками, 

зазначеними у періодичності подання 
регулярних звітів з безпеки. 

 

8.  РЕФЕКС порошок для розчину 
для інфузій по 2 г /0,25 г, 
по 1 флакону порошку у 
картонній коробці 

ТОВ "Юрія-
Фарм" 

 

Україна Лабораторія Реіг 
Джофре, С.А. 

 

Іспанія Перереєстрація на 5 років 
Оновлено інформацію в інструкції для 
медичного застосування лікарського 
засобу у розділах "Фармакологічні 

властивості", "Показання" (уточнення), 
"Протипоказання", "Взаємодія з 

іншими лікарськими засобами та інші 
види взаємодій", "Особливості 

застосування", "Застосування у період 
вагітності або годування груддю", 

"Спосіб застосування та дози", 
"Передозування", "Побічні реакції", 

"Несумісність" відповідно до 
інформації референтного лікарського 
засобу (Tazocin, 2 g/0.25 g, powder for 

solution for infusion). 
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/16279/01/01 

9.  РЕФЕКС порошок для розчину 
для інфузій по 4 г / 0,5 г; 
по 1 флакону порошку у 
картонній коробці 

ТОВ "Юрія-
Фарм" 

 

Україна Лабораторія Реіг 
Джофре, С.А. 

 

Іспанія Перереєстрація на 5 років 
Оновлено інформацію в інструкції для 
медичного застосування лікарського 
засобу у розділах "Фармакологічні 

властивості", "Показання" (уточнення), 
"Протипоказання", "Взаємодія з 

іншими лікарськими засобами та інші 
види взаємодій", "Особливості 

застосування", "Застосування у період 
вагітності або годування груддю", 

"Спосіб застосування та дози", 

за 
рецептом 

не 
підлягає 

UA/16279/01/02 



  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 

"Передозування", "Побічні реакції", 
"Несумісність" відповідно до 

інформації референтного лікарського 
засобу (Tazocin, 4 g/0.5 g, powder for 

solution for infusion).  
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. 

 

10.  РЕФЕКС порошок для розчину 
для інфузій по 2 г /0,25 г, 
in bulk: 50 флаконів в 
картонній коробці 

ТОВ "Юрія-
Фарм" 

 

Україна Лабораторія Реіг 
Джофре, С.А. 

 

Іспанія Перереєстрація 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. 

 

- не 
підлягає 

UA/16609/01/01 

11.  РЕФЕКС порошок для розчину 
для інфузій по 4 г / 0,5 г; 
in bulk: 50 флаконів в 
картонній коробці 

ТОВ "Юрія-
Фарм" 

 

Україна Лабораторія Реіг 
Джофре, С.А. 

 

Іспанія Перереєстрація 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 

- не 
підлягає 

UA/16609/01/02 



  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 

України від 26 вересня 2016 року № 
996), становить: згідно зі строками, 

зазначеними у періодичності подання 
регулярних звітів з безпеки. 

 

12.  ТАНТІВЕРТ спрей для ротової 
порожнини, 1,5 мг/мл, по 
30 мл у флаконі зі скла 
або з пластику, по 1 
флакону зі спрей-
дозатором у коробці 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю 

"Фармацевти
чна фірма 
"Вертекс" 

 

Україна випуск серії: 
Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Фармацевтична 
фірма "Вертекс", 
Україна; всі стадії 

циклу 
виробництва крім 
контролю якості: 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Фармацевтична 
фірма "Вертекс", 
Україна; всі стадії 

циклу 
виробництва, 
крім випуску 

серії: Товариство 
з обмеженою 

відповідальністю 
"Фармацевтична 

компанія 
"Здоров'я", 

Україна 
 

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/16355/02/01 

 

 

 

В.о. Генерального директора Директорату  
фармацевтичного забезпечення                                     

 

Іван ЗАДВОРНИХ 
 

 

 


