
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держлікслужби України  

21.03.2013 № 384 
  

ПЛАН ПЕРЕВІРОК 

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

на ІІ квартал 2013 року 
  

№ 

з/п 

Назва суб'єкта гос-

подарюваня 

№ ліцен-

зії 

Дата по-

чатку дії 

ліцензії 

Дата за-

кінчення 

ліцензії 

Іденти-

фікацій-

ний код 

Юридична 

адреса 

Адреса прова-

дження діяль-

ності 

Вид господарської 

діяльності 

1 Державне підприємс-

тво "Міжвідомчий 

науковий центр кріо-

біології і кріомедици-

ни НАН, АМН та 

МОЗ України" 

АВ598013 21.02.2012 --- 25183192 Харківська 

обл., місто Ха-

рків, вулиця 

Переяславська, 

будинок 23 

Харківська 

обл., місто Ха-

рків, вулиця 

Переяславська, 

будинок 23 

у формі: суспензій у 

стерильних пластико-

вих контейнерах 

2 Приватне акціонерне 

товариство "Фармаце-

втична фірма "Дарни-

ця" 

АВ598035 12.06.2012 --- 00481212 м. Київ, вулиця 

Бориспільська, 

будинок 13 

м. Київ, вулиця 

Бориспільська, 

будинок 13 

у формі: субстанцій, 

води для ін`єкцій, го-

тових лікарських засо-

бів у формі: розчинів 

для ін`єкцій, екстрак-

тів рідких для ін`єкцій, 

розчинів, розчинів для 

зовнішнього застосу-

вання, розчинів вагі-

нальних, розчинів для 

перорального застосу-

вання, порошків для 

оральної суспензії, 

концентратів для при-

готування розчинів 

для інфузій, крапель, 
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шампунів, мазей, ге-

лів, кремів, сиропів, 

таблеток, таблеток 

вкритих оболонкою, 

гранул, капсул, поро-

шків для приготування 

розчинів для ін`єкцій; 

із "in bulk": розчинів 

для ін`єкцій, суспензій 

для ін`єкцій, концент-

ратів для приготуван-

ня розчинів для інфу-

зій, розчинів для інфу-

зій, порошків ліофілі-

зованих для приготу-

вання розчинів для 

ін`єкцій, порошків для 

приготування розчинів 

для інфузій, порошків 

для приготування роз-

чинів для ін`єкцій, 

розчинів, крапель, си-

ропів, таблеток, табле-

ток вкритих оболон-

кою, капсул 
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3 Публічне акціонерне 

товариство "Фіто-

фарм" 

АВ578982 05.07.2011 --- 05430596 Донецька обл., 

місто Арте-

мівськ, вул. 

Сибірцева, бу-

динок 2 

Донецька обл., 

місто Арте-

мівськ, вул. 

Сибірцева, бу-

динок 2 

у формі: настойок, 

екстрактів, спиртових 

та водних розчинів, 

крапель, крапель зуб-

них, крапель очних, 

сиропів, рідин, олій, 

олійних розчинів, ма-

зей, гелів, кремів, лі-

німентів, таблеток, 

таблеток вкритих обо-

лонкою, капсул; фасу-

вання лікарської рос-

линної сировини 

4 Спільне Українсько-

Іспанське підприємст-

во у формі товариства 

з обмеженою відпові-

дальністю "Сперко 

Україна" 

АВ501285 25.11.2009 25.11.2014 20112362 Вінницька обл., 

Ленінський 

район, м. Він-

ниця, вул. 600-

річчя, 25 

м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 

25 

у формі: капсул, супо-

зиторіїв, мазей, кре-

мів, суспензій, порош-

ків для приготування 

суспензій, розчинів, 

спреїв 

5 Товариство з обмеже-

ною відповідальністю 

"Дослідний завод 

"ГНЦЛС" 

АВ501324 14.09.2010 --- 33338513 Харківська 

обл., місто Ха-

рків, вулиця 

Воробйова, 

будинок 8 

Харківська 

обл., місто Ха-

рків, вулиця 

Воробйова, 

будинок 8 

у формі: розчинів для 

перорального застосу-

вання, розчинів, рідин, 

розчинів в олії, розчи-

нів спиртових, олій, 

таблеток, таблеток 

вкритих оболонкою, 

таблеток вкритих плі-

вковою оболонкою, 

гранул, капсул, розчи-

нів для ін'єкцій, роз-
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чинів для внутрішньо-

венного введення, 

концентратів для роз-

чинів для ін'єкцій 

спиртових, концентра-

тів для розчинів для 

інфузій, крапель оч-

них, крапель вушних, 

крапель назальних, 

спреїв, спреїв назаль-

них, субстанцій рос-

линного походження 

6 Товариство з обмеже-

ною відповідальністю 

"Науково-виробнича 

фармацевтична ком-

панія "ЕЙМ" 

АВ578995 01.11.2011 --- 22716897 Харківська 

обл., місто Ха-

рків, вулиця 

Грозненська, 

будинок 34, 

квартира 60 

Харківська 

обл., Харківсь-

кий район, се-

лище Васище-

ве, вулиця 

Промислова, 16 

у формі: настойок 

складних, настойок 

(субстанцій), зборів, 

мазей 

7 Товариство з обмеже-

ною відповідальністю 

"Науково-виробниче 

підприємство "Аріад-

на" 

АВ578994 25.10.2011 --- 31034548 Одеська обл., 

місто Одеса, 

вулиця Мотор-

на, будинок 8 А 

Одеська обл., 

місто Одеса, 

вулиця Мотор-

на, будинок 8 А 

у формі: капсул 

8 Товариство з обмеже-

ною відповідальністю 

"Онко Дженерікс" 

АВ578983 19.07.2011 --- 34456740 Донецька обл., 

місто Донецьк, 

вулиця Тамбо-

вська, будинок 

2 

м. Донецьк, 

вул. Баумана, 

3а 

у формі: розчинів для 

ін'єкцій, ліофільних 

порошків для виготов-

лення розчинів для 

ін'єкцій 

9 Товариство з обмеже-

ною відповідальністю 

"ФАРМЕКС ГРУП" 

АВ598046 04.12.2012 --- 37002375 Київська обл., 

м. Бориспіль, 

вул. Шевченка, 

Київська обл., 

м. Бориспіль, 

вул. Шевченка, 

у формі: асептично 

виготовлених (рідин в 

упаковках великого 
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буд. 100 буд. 100 об’єму, ліофілізатів, 

рідин в упаковках ма-

лого об’єму, твердих 

та імплантатів), термі-

чно стерилізованих 

(рідин в упаковках 

великого об’єму, рідин 

в упаковках малого 

об’єму, твердих та 

імплантатів, крапель), 

капсул твердих жела-

тинових, таблеток, 

мазей, песаріїв, супо-

зиторіїв, виробництва 

нерозфасованих про-

дуктів (продукція in 

bulk); 

первинного пакуван-

ня: капсул твердих 

желатинових, капсул 

м’яких желатинових, 

таблеток; вторинного 

пакування; зберігання 

готової продукції, збе-

рігання матеріалів, 

зберігання сировини 

 

 

Начальник Управління ліцензування та 

сертифікації виробництва 
Н.О. Тахтаулова 

 


