
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держлікслужби України  

20.06.2013 № 823 
  

ПЛАН ПЕРЕВІРОК 

суб’єктів, що здійснюють господарську діяльність з промислового виробництва лікарських засобів, 

на ІІІ квартал 2013 року 
  

№ 

з/п 

Назва суб'єкта 

господарюваня 

№ ліцензії Дата        

початку дії 

ліцензії 

Дата 

закінчення 

ліцензії 

Іденти-

фікацій-

ний код 

Юридична 

адреса 

Адреса 

провадження 

діяльності 

Вид господарської 

діяльності 

1 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"ЛЮМ'ЄР ФАРМА" 

АВ578997 01.11.2011 --- 36655708 м. Київ, 

проспект 

Московський, 

будинок 13 

м. Київ, 

проспект 

Московський, 

будинок 13 

у формі: маркування та 

вторинного пакування із 

"in bulk" у формі: 

капсул, таблеток, 

таблеток вкритих 

оболонкою, гранул, 

гранул вкритих 

оболонкою, розчинів для 

інфузій, розчинів для 

ін'єкцій, ліофілізованих 

порошків для 

приготування розчинів 

для ін'єкцій з 

розчинником, 

ліофілізатів для 

приготування розчинів 

для інфузій, ліофілізатів 

для приготування 

розчинів для ін'єкцій, 

порошків для 

приготування розчинів 

для ін'єкцій, порошків 

для приготування 

розчинів для інфузій, 

концентратів для 
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приготування розчинів 

для інфузій, ліофілізатів 

для приготування 

концентратів для інфузій 

2 Дочірнє підприємство 

"Фарматрейд" 

АВ578984 19.07.2011 --- 32713212 Львівська обл., 

місто Дрогобич, 

вул. Самбірська, 

будинок 85 

Львівська обл., 

місто Дрогобич, 

вул. Самбірська, 

будинок 85 

у формі: розчинів для 

інфузій, розчинів для 

ін'єкцій; 

антикоагулянтного і 

консервуючого розчину 

для крові людини 

3 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"Орісіл-Фарм" 

АВ598033 05.06.2012 --- 32640291 Львівська обл., 

м. Львів, 

Галицький 

район, вул. Лесі 

Українки, буд. 

43, кв.11 А 

Івано-

Франківська 

обл., м. Калуш, 

вул. Заводська,  

1 Б 

у формі: порошків 

4 Приватне акціонерне 

товариство 

"Екологоохоронна 

фірма "КРЕОМА - 

ФАРМ" 

АВ598058 02.04.2013 --- 23729293 м. Київ, 

Солом'янський 

район, вулиця 

Радищева, 

будинок 3 

м. Київ, 

Солом'янський 

район, вулиця 

Радищева, 

будинок 3 

у формі: рідин для 

внутрішнього 

застосування, м’яких 

лікарських форм (паст), 

активних 

фармацевтичних 

інгредієнтів (АФІ, 

субстанцій, 

діючих/лікарських 

речовин), первинного 

пакування у формі: 

порошків, вторинного 

пакування, зберігання 

готової продукції, 

зберігання матеріалів, 

зберігання сировини 
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5 Відкрите акціонерне 

товариство 

"Лубнифарм" 

АВ501358 08.02.2011 --- 00480951 Полтавська обл., 

місто Лубни, 

вул. 

Петровського, 

будинок 16 

Полтавська обл., 

місто Лубни, 

вул. 

Петровського, 

будинок 16 

у формі: настойок, 

екстрактів, крапель, 

рідин, розчинів, мазей, 

лініментів, гелів, олій, 

таблеток, таблеток 

вкритих оболонкою, 

порошків, розчинів для 

ін’єкцій, фасування 

лікарської рослинної 

сировини, зборів з 

лікарської рослинної 

сировини; пакування та 

маркування лікарських 

засобів із «in bulk»: 

порошків для 

приготування розчинів 

для ін’єкцій 

6 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"Імунолог" 

АВ598034 05.06.2012 --- 13303050 Вінницька обл., 

м. Вінниця, 

Ленінський р-н, 

вул. Збишка, 

буд. 5 

Вінницька обл., 

м. Вінниця, 

Ленінський р-н, 

вул. Збишка, 

буд. 5 

у формі: драже, рідин, 

розчинів у флаконах та 

на ланцетах 

7 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"Науково-виробнича 

компанія 

"Інтерфармбіотек" 

АВ598045 27.11.2012 --- 35508919 м. Київ, вул. 

Заболотного, 

буд. 150 

м. Київ, вул. 

Заболотного, 

буд. 150 

у формі: асептично 

виготовлених (рідин в 

упаковках великого 

об’єму, ліофілізатів (в 

т.ч. лікарських засобів, 

що містять діючі 

речовини гормонів), 

рідин в упаковках 

малого об’єму), 

супозиторіїв, 

біологічних лікарських 

засобів (генно-



№ 

з/п 

Назва суб'єкта 

господарюваня 

№ ліцензії Дата        

початку дії 

ліцензії 

Дата 

закінчення 

ліцензії 

Іденти-

фікацій-

ний код 

Юридична 

адреса 

Адреса 

провадження 

діяльності 

Вид господарської 

діяльності 

інженерних лікарських 

засобів, 

високотехнологічних 

(біотехнологічних) 

лікарських засобів), 

біологічно активних 

вихідних речовин 

(біологічних агентів, 

біологічних діючих 

речовин), активних 

фармацевтичних 

інгредієнтів (АФІ, 

субстанцій, 

діючих/лікарських 

речовин), виробництво 

нерозфасованих 

продуктів (продукція in 

bulk), зберігання готової 

продукції, зберігання 

матеріалів, зберігання 

сировини 

 

8 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Фармацевтична 

фабрика» 

АВ501283 13.11.2009 13.11.2014 01977524 Івано – 

Франківська 

обл., м. Івано – 

Франківськ, вул. 

Б. Хмельниць-

кого, буд. 94 

 

Івано – 

Франківська 

обл., м. Івано – 

Франківськ, вул. 

Б. Хмельниць-

кого, буд. 94 

у формі: водних та 

спиртових розчинів, 

рідин 

9 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"НАТУР+" 

АВ501288 27.11.2009 27.11.2014 31958392 Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. 

Центральна,    

113-Б 

 

Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. 

Центральна,  

113-Б 

у формі: плиток 
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10 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"АГРОФАРМ" 

АВ501287 27.11.2009 27.11.2014 21626643 Київська обл.,         

м. Ірпінь, вул. 

Центральна,  

113-А 

Київська обл.,         

м. Ірпінь, вул. 

Центральна,              

113 - А 

у формі: таблеток, 

гірчичників 

11 Приватне акціонерне 

товариство 

"Фармацевтична фірма 

"ФарКоС" 

АВ598024 27.03.2012 02.10.2014 24376264 м. Київ, вул. 

Зодчих, 50-А 

Київська обл., 

Києво-

Святошинський 

р-н, м. Вишневе, 

вул. Київська, 6; 

Київська обл., 

Києво-

Святошинський 

р-н, смт 

Гостомель, вул. 

Леніна, 360 

у формі: субстанцій, 

таблеток і капсул /за 

контрактом/; фасування 

із "in bulk" таблеток і 

капсул /за контрактом/; 

пакування із "іn bulk" 

розчинів для ін'єкцій в 

ампулах, пакування 

таблеток і капсул 

12 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"Виробничо-комерційне 

підприємство 

"ТЕХНОГАЗ" 

АВ598027 24.04.2012 --- 24901185 Вінницька обл., 

місто Вінниця, 

вулиця 

Космонавтів, 

будинок 39 

Вінницька обл., 

місто Вінниця, 

вулиця 

Островського, 

будинок 59;  

Вінницька обл., 

місто Вінниця, 

вулиця 

Хмельницьке 

шосе, будинок 

108;  

Вінницька обл., 

місто Вінниця, 

вулиця 

Пирогова, 

будинок 46 

у формі: кисню 

медичного 

газоподібного 

13 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

АВ598039 24.07.2012 --- 31255341 Вінницька обл., 

місто Вінниця, 

Ленінський 

Вінницька обл., 

місто Вінниця, 

вулиця 

у формі: кисню 

медичного 

газоподібного 
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"Фронто" район, вулиця 

Космонавтів, 

будинок 39 

Островського, 

будинок 59; 

Вінницька обл., 

місто Вінниця, 

вулиця 

Хмельницьке 

шосе, будинок 

108; 

Вінницька обл., 

місто Вінниця, 

вулиця 

Пирогова, 

будинок 46 

14 Публічне акціонерне 

товариство "Київський 

вітамінний завод" 

АВ501353 25.01.2011 11.09.2014 35251822 м. Київ, вулиця 

Копилівська, 

будинок 38 

м. Київ, вулиця 

Копилівська, 

будинок 38 

у формі: субстанцій, 

таблеток, таблеток 

вкритих оболонкою, 

драже, твердих та м'яких 

желатинових капсул, 

олійних розчинів, 

антибіотиків у формі 

таблеток 

 

 

Начальник Управління ліцензування та 

сертифікації виробництва 
Н.О. Тахтаулова 

 


