
 
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 серпня 2022 року № 1547    

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.  АКЛІФ крем 0,005 %; по 30 
г крему у 
контейнері; по 1 
контейнеру в 
картонній коробці 

Галдерма 
СА 

 

Швейцарія ЛАБОРАТОРІЇ 
ГАЛДЕРМА 

 

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/19623/01/01 

2.  АЛЬФА-
ЛІПОЄВА 
КИСЛОТА 
(ТІОКТОВА 
КИСЛОТА) 

порошок 
(субстанція) у 
подвійних 
поліетиленових 
пакетах для 
фармацевтичного 
застосування 

АТ 
"Фармак" 

 

Україна Сужоу Фушілай 
Фармасьютікал 

Ко. Лтд 
 

Китай реєстрація на 5 років - Не 
підлягає 

UA/19624/01/01 

3.  БАКТАФУЗ-Б  крем 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 
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/19625/01/01 



  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 

4.  ВАЗАПРОКС-
АЛЬФА 

порошок для 
розчину для 
інфузій, 20 мкг, 
флакон скляний, по 
5 флаконів у 
полімерній 
упаковці, по 2 
полімерні упаковки 
в картонній пачці 

«САФ 
ІНВЕСТ» 

ООД 

Болгарія К.Т. РОМФАРМ 
КОМПАНІ С.Р.Л. 
(виробництво, 

первинне 
пакування; 
вторинне 

пакування, 
контроль 

сировини та 
матеріалів, 
контроль 

напівпродукту, 
контроль готової 
продукції, випуск 

серії) 

Румунія 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/19643/01/01 

5.  ВАНКОМІЦИН ліофілізат для 
розчину для 
інфузій по 500 мг; 
по 1 або 10 
флаконів у 
картонній коробці 

Дженофарм 
Лтд 

 

Велика 
Британiя 

Хайнань Полі 
Фарм Ко., Лтд. 

 

Китай 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/19627/01/01 

6.  ВАНКОМІЦИН ліофілізат для 
розчину для 
інфузій по 1000 мг; 
по 1 або 10 
флаконів у 
картонній коробці 

Дженофарм 
Лтд 

 

Велика 
Британiя 

Хайнань Полі 
Фарм Ко., Лтд. 

 

Китай 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/19627/01/02 

7.  ВАНКОМІЦИН ліофілізат для 
розчину для 
інфузій по 500 мг; 
in bulk: по 100 
флаконів у 
картонній коробці 

Дженофарм 
Лтд 

 

Велика 
Британія 

Хайнань Полі 
Фарм Ко., Лтд. 

 

Китай 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 № 

- Не 
підлягає 

UA/19628/01/01 



  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 

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.  ВАНКОМІЦИН ліофілізат для 
розчину для 
інфузій по 1000 мг; 
in bulk: по 100 
флаконів у 
картонній коробці 

Дженофарм 
Лтд 

 

Велика 
Британiя 

Хайнань Полі 
Фарм Ко., Лтд. 

 

Китай 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. 

- Не 
підлягає 

UA/19628/01/02 

9.  ЕФЕЗ® таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, по 50 
мг, по 10 таблеток 
у блістері; по 3 
блістери в пачці 

ПрАТ 
"Фармацевт
ична фірма 
"Дарниця" 

 

Україна ПрАТ 
"Фармацевтична 
фірма "Дарниця" 

 

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/19629/01/02 

10.  ЕФЕЗ® таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, по 25 
мг, по 10 таблеток 
у блістері; по 3 
блістери в пачці 

ПрАТ 
"Фармацевт
ична фірма 
"Дарниця" 

 

Україна ПрАТ 
"Фармацевтична 
фірма "Дарниця" 

 

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/19629/01/01 

11.  КЛАФЕН  гель, 50 мг/г по 45 АНТИБІОТ Румунiя АНТИБІОТИКИ Румунiя реєстрація на 5 років без підлягає UA/19630/01/01 



  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 

г, гелю в тубі; по 1 
тубі у картонній 
пачці 

ИКИ СА 
 

СА 
 

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. 

рецепта 

12.  ЛЕКАДОЛ ХОТ 
МАКС 

порошок для 
орального розчину, 
1000 мг/12,2 мг, 
саше, що містить 
5,150 г порошку 
для орального 
розчину, картонна 
коробка, що 
містить 10 саше 

Сандоз 
Фармасьюті

калз д.д. 
 

Словенія дозвіл на випуск 
серії: Салютас 
Фарма ГмбХ, 
Німеччина; 

виробництво за 
повним циклом: 
ХЕРМЕС Фарма 

Гес.м.б.Х., 
Австрія 

Німеччина/ 
Австрія 

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/19631/01/01 

13.  МЕНТАВІСТІН таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, по 20 
мг, по 10 таблеток 
у блістері, по 3 
блістери в пачці 

Містрал 
Кепітал 

Менеджмен
т Лімітед  

 

Англія виробництво 
готової лікарської 
форми, первинна 

та вторинна 
упаковка, 

контроль серії, 
випуск серії: 

Сінтон Хіспанія, 
С.Л., Іспанія;  
первинна та 

вторинна 
упаковка: 

Джі I 
Фармасьютікалс, 

Лтд, Болгарія 
 

Іспанія/ 
Болгарія 

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/19632/01/02 

14.  МЕНТАВІСТІН таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, по 10 
мг, по 10 таблеток 
у блістері, по 3 
блістери в пачці 

Містрал 
Кепітал 

Менеджмен
т Лімітед  

 

Англія виробництво 
готової лікарської 
форми, первинна 

та вторинна 
упаковка, 

контроль серії, 

Іспанія/ 
Болгарія 

 

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 № 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/19632/01/01 



  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 

випуск серії: 
Сінтон Хіспанія, 

С.Л., Іспанія; 
первинна та 

вторинна 
упаковка: Джі I 

Фармасьютікалс, 
Лтд, Болгарія 

 

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. 

15.  МОКСИФЛОКСА
ЦИН 

таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, по 400 
мг, по 5 таблеток в 
блістері, по 1 
блістеру в пачці 

ТОВ 
"АРТЕРІУМ 

ЛТД" 
 

Україна ПАТ 
"Київмедпрепара

т" 
 

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/19633/01/01 

16.  ПРОПОФОЛ 
РОМФАРМ 

емульсія для 
ін'єкцій та інфузій, 
10 мг/мл, по 20 мл 
у скляному флаконі 
з гумовою пробкою 
та ковпачком типу 
фліп-офф, по 5 
флаконів у 
картонній пачці 

ЕлЕлСі 
Ромфарм 
Компані 

Джорджия 
 

Грузія К.Т. Ромфарм 
Компані С.Р.Л. 
(приготування 

розчину, розлив у 
флакони, кінцева 

стерилізація; 
контроль якості 

вихідних 
матеріалів, 

проміжного та 
кінцевого 
продуктів, 
вторинне 

пакування, 
контроль якості 
та випуск серії) 

 

Румунія 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/19634/01/01 

17.  ПСОТРІОЛ® гель, 50 мкг/г/0,5 
мг/г, по 30 г у 
флаконі з 
крапельним 
дозатором та 
кришкою, що 
загвинчується, по 1 
флакону у пачці 

ТОВ «МІБЕ 
УКРАЇНА» 

 

Україна мібе ГмбХ 
Арцнайміттель 

 

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 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/19635/01/01 



  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 

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. 

18.  РЕКЛІН розчин для ін'єкцій, 
15 мг/1,5 мл по 1,5 
мл в ампулі, по 5 
ампул в пачці 

Вегафарм 
ТОВ 

 

Велика 
Британія 

ХЕЛП С.А. 
 

Греція 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/19636/01/01 

19.  РЕНОТОР таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, по 50 
мг, по 10 таблеток 
у блістері, по 3 
блістери у пачці з 
картону 

ТОВ НВФ 
«МІКРОХІМ

» 
 

Україна ТОВ НВФ 
«МІКРОХІМ» 

 

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/19637/01/02 

20.  РЕНОТОР таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, по 25 
мг, по 10 таблеток 
у блістері, по 3 
блістери у пачці з 
картону 

ТОВ НВФ 
«МІКРОХІМ

» 

Україна ТОВ НВФ 
«МІКРОХІМ» 

 

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/19637/01/01 

21.  СОЛІФУР таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, по 10 

Еспарма 
ГмбХ 

 

Німеччина виробництво 
нерозфасованого 

продукту, 

Індія/ 
Німеччина 

 

Реєстрація на 5 років 
Періодичність подання регулярно 

оновлюваного звіту з безпеки, відповідно до 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/19638/01/02 



  7  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 

мг, по 10 таблеток 
у блістері, по 3 
блістери у 
картонній упаковці 

первинне 
пакування, 
вторинне 

пакування, 
контроль якості: 
Ра Чем Фарма 

Лтд, Індія; 
вторинне 

пакування: 
Еспарма Фарма 
Сервісез ГмбХ, 

Німеччина; 
випуск серії: 

Еспарма ГмбХ, 
Німеччина 

 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 

22.  СОЛІФУР таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, по 5 мг, 
по 10 таблеток у 
блістері, по 3 
блістери у 
картонній упаковці 

Еспарма 
ГмбХ 

 

Німеччина виробництво 
нерозфасованого 

продукту, 
первинне 

пакування, 
вторинне 

пакування, 
контроль якості: 
Ра Чем Фарма 

Лтд, Індія; 
вторинне 

пакування: 
Еспарма Фарма 
Сервісез ГмбХ, 

Німеччина; 
випуск серії: 

Еспарма ГмбХ, 
Німеччина 

 
 

Індія/ 
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/19638/01/01 

23.  ТАЙГЕЦИКЛІН 
РОМФАРМ 

ліофілізат для 
розчину для 
інфузій по 50 мг, по 
10 флаконів у 
картонній пачці 

ЕлЕлСі 
Ромфарм 
Компані 

Джорджия 

Грузія К.Т. РОМФАРМ 
КОМПАНІ С.Р.Л. 
(виробництво та 

первинне 
пакування 
лікарського 

засобу; 
вторинне 

пакування, 
контроль 
кінцевого 

продукту та 

Румунія 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 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/19642/01/01 



  8  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 

випуск серії) регулярних звітів з безпеки.  

24.  ТЕНОЛІОФ ліофілізат для 
розчину для 
ін'єкцій, по 20 мг у 
флаконі, по 1 
флакону та 1 
ампулі з 2 мл 
розчинника (вода 
для ін'єкцій) в 
контурній 
чарунковій 
упаковці, по 3 
контурних 
чарункових 
упаковки в 
картонній пачці  

ЕлЕлСі 
Ромфарм 
Компані 

Джорджия  
 

Грузія приготування 
розчину, розлив у 

флакони, 
ліофільна сушка, 
головний склад: 
К.Т. Ромфарм 

Компані С.Р.Л., 
Румунія; 

контроль якості, 
вторинне 

пакування, випуск 
серії: К.Т. 
Ромфарм 

Компані С.Р.Л., 
Румунія 

Румунія 
 

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/19388/01/01 

25.  ТРАВОПРОСТ-
ФАРМЕКС 

краплі очні, 0,04 
мг/мл, по 2,5 мл у 
флаконі, по 1 
флакону разом з 
кришкою-
крапельницею в 
коробці з картону 

ТОВ 
"ФАРМЕКС 

ГРУП" 
 

Україна ТОВ "ФАРМЕКС 
ГРУП" 

 

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/19639/01/01 

26.  ФЕСГО® розчин для ін'єкцій, 
1200 мг/600 мг, по 
15 мл у флаконі, по 
1 флакону у 
картонній коробці 

Ф.Хоффман
н-Ля Рош 

Лтд 
 

Швейцарія Ф.Хоффманн-Ля 
Рош Лтд 

 

Швейцарія 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/19640/01/02 

27.  ФЕСГО® розчин для ін'єкцій, 
600 мг/600 мг, по 
10 мл у флаконі, по 
1 флакону у 
картонній коробці 

Ф.Хоффман
н-Ля Рош 

Лтд 
 

Швейцарія Ф.Хоффманн-Ля 
Рош Лтд 

 

Швейцарія Реєстрація на 5 років 
Періодичність подання регулярно 

оновлюваного звіту з безпеки, відповідно до 
Порядку здійснення фармаконагляду, 

затвердженого наказом Міністерства охорони 

за 
рецептом 

Не 
підлягає 

UA/19640/01/01 



  9  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 

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 

28.  ФІАСП 
ФЛЕКСТАЧ 

розчин для ін'єкцій, 
100 ОД/мл; по 3 мл 
у картриджах, 
вкладених у 
попередньо 
заповненену 
багатодозову 
одноразову шприц-
ручку; одна або 
п’ять попередньо 
заповнених шприц-
ручок (ФлексТач) 
без голок в 
картонній коробці 

А/Т Ново 
Нордіск 

Данiя Випуск серії. 
Виробництво 

продукту, 
наповнення 
катриджу та 
перевірка 
картриджу 

об'ємом на 3 мл, 
контроль якості 

картриджу 
об'ємом 3 мл: А/Т 

Ново Нордіск, 
Данія; 

Комплектування, 
маркування та 

вторинне 
пакування 

готового продукту 
у шприц-ручку 
для введення 

PDS290, 
контроль якості 

картриджу 
об'ємом 3 мл, 

шприц-ручки для 
введення 

PDS290: А/Т 
Ново Нордіск, 

Данiя 

Данiя 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/19641/01/01 

 

 

В.о. Генерального директора Директорату  
фармацевтичного забезпечення                                
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