
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
 

Київ 
 

11.10.2019 
 

№ 2071 

 
Про затвердження переліку учасників пілотного проекту щодо маркування 
контрольними (ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу 
лікарських засобів, станом на 19 вересня 2019 року 
 
 

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 
2019 р. № 653 «Про запровадження пілотного проекту щодо маркування 
контрольними (ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу 
лікарських засобів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 
2019 р. № 301-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо 
запобігання фальсифікації лікарських засобів та затвердження плану заходів з її 
реалізації» та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 
року № 267 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити перелік учасників пілотного проекту щодо маркування 
контрольними (ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу 
лікарських засобів, станом на 19 вересня 2019 року, що додається. 
 

2. Фармацевтичному директорату (Комаріда О.О.) забезпечити 
оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті МОЗ України. 
 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Міністр          З. СКАЛЕЦЬКА 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства  
охорони здоров’я України 
11.10.2019 № 2071 

 
 
 
 

 
Перелік учасників пілотного проекту щодо маркування контрольними 

(ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу лікарських 
засобів, станом на 19 вересня 2019 року 

 
 

№ 
п/п 

Назва суб’єкту ЄДРПОУ 

1. Товариство з додатковою відповідальністю 
«ІНТЕРХІМ» 

14325705 

2. Публічне акціонерне товариство «Науково-
виробничий центр» «Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод» 

23518596 

3. Приватне акціонерне товариство 
«Фармацевтична фірма «Дарниця» 

00481212 

4. Акціонерне товариство «Фармак» 00481198 
5. Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ІВК «ЛеоКон Груп» 
38185962 

6. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ОНЛІ ОРІДЖИНАЛ» 

42054561 

7. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«РЕЦЕПТИ ЖИТТЯ» 

38358995 

8. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аптека АНЦ» 

33549639 

9. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АПТЕКА 235» 

31311824 

10. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Вента. ЛТД» 

21947206 

11. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«БаДМ» 

31816235 

12. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Система аптек «Лінда-Фарм» 

31944458 

 
 

Генеральний директор 
Фармацевтичного директорату    Олександр КОМАРІДА 


