
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держлікслужби України  

24.06.2014 № 810 
  

ПЛАН ПЕРЕВІРОК 

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

на ІІІ квартал 2014 року 
  

№ 

з/п 

Назва суб’єкта гос-

подарюваня 

№ ліцен-

зії 

Дата по-

чатку дії 

ліцензії 

Дата закін-

чення ліце-

нзії 

Іденти-

фікацій-

ний код 

Місцезнахо-

дження 

Адреса прова-

дження діяльно-

сті 

Виробництво лі-

карських засобів 

1.  Товариство з обме-

женою відповіда-

льністю "ВАЛАР-

ТІН ФАРМА" 

АВ598076 31.01.2014 Безстроково 38466809 Київська обл., 

Києво-

Святошинський 

район, село Чай-

ки, вулиця Гру-

шевського, бу-

динок 60 

Київська обл., 

Києво-

Святошинський 

район, село Чай-

ки, вулиця Гру-

шевського, буди-

нок 60 

у формі: капсул тве-

рдих желатинових, 

таблеток, порошків; 

лікарських засобів 

рослинного похо-

дження; первинного 

пакування (капсул 

твердих желатино-

вих); вторинного 

пакування; прове-

дення фізич-

них/хімічних випро-

бувань контролю 

якості; зберігання 

сировини, зберігання 

матеріалів, зберіган-

ня готової продукції 

2.  Товариство з обме-

женою відповіда-

льністю "Мікро-

АВ598020 13.03.2012 Безстроково 21257625 Харківська обл., 

місто Харків, 

вулиця Шевчен-

Харківська обл., 

місто Харків, ву-

лиця Шевченка, 

у формі: аерозолів, 

спреїв 
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№ 
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Назва суб’єкта гос-

подарюваня 

№ ліцен-
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карських засобів 

фарм" ка, будинок 20 будинок 20 

3.  Товариство з обме-

женою відповіда-

льністю "Фарма 

Лайф" 

АВ598084 15.04.2014 Безстроково 20810310 Львівська обл., 

місто Львів, ву-

лиця Данила 

Апостола, буди-

нок 2 

Львівська обл., 

місто Львів, вули-

ця Данила Апос-

тола, будинок 2 

у формі: капсул тве-

рдих желатинових; 

тільки сертифікації 

серій стерильних та 

нестерильних лікар-

ських засобів; пер-

винного пакування 

(капсул твердих же-

латинових, табле-

ток), вторинного 

пакування; зберіган-

ня сировини, збері-

гання матеріалів, 

зберігання готової 

продукції 

4.  Товариство з обме-

женою відповіда-

льністю "ФАРМ-

ХІМ" 

АВ501304 17.03.2010 Безстроково 31368897 Сумська обл., м. 

Шостка, вул. 

Щербакова, буд. 

1 

Сумська обл., м. 

Шостка, вул. Ще-

рбакова, буд. 1 

у формі: субстанцій, 

розчинів "in bulk" 

5.  Державне підпри-

ємство "Житомир-

ський лікеро-

горілчаний завод" 

АВ598023 27.03.2012 Безстроково 00375504 Житомирська 

обл., місто Жи-

томир, вул. 1-го 

Травня, будинок 

38 

Житомирська 

обл., смт Чуднів, 

вул. 50-річчя Жо-

втня, будинок 21 

у формі: розчинів 

для зовнішнього за-

стосування, субста-

нцій 

6.  Державне підпри-

ємство спиртової та 

лікеро-горілчаної 

промисловості 

АВ598040 24.07.2012 Безстроково 37199618 Київська обл., 

місто Бровари, 

вулиця Гагаріна, 

будинок 16 

Сумська обл., Ко-

нотопський район, 

селище міського 

типу                        

у формі: рідин для 

зовнішнього засто-

сування, розчинів 

для зовнішнього за-
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карських засобів 

"Укрспирт" Дубов’язівка, ву-

лиця Петра Лусти, 

будинок 38 

стосування 

7.  Дочірнє підприємс-

тво "Ладижинсь-

кий завод "Екстра" 

Державної акціоне-

рної компанії           

"Укрмедпром" 

АВ598025 03.04.2012 Безстроково 20119003 Вінницька обл., 

місто Ладижин, 

вулиця Леніна, 

будинок 118 

Вінницька обл., 

місто Ладижин, 

вулиця Леніна, 

будинок 118 

у формі: розчинів 

(субстанцій) 

8.  Публічне акціонер-

не товариство   

"Чернігівське Хім-

волокно" 

АВ578990 25.08.2011 Безстроково 00204048 Чернігівська 

обл., місто Чер-

нігів, вулиця 

Щорса, будинок 

78 

Чернігівська обл., 

місто Чернігів, 

вулиця Щорса, 

будинок 78 

у формі: кисню ме-

дичного газоподіб-

ного 

9.  Клінічна лікарня 

"Феофанія" Дер-

жавного управлін-

ня справами 

АВ578996 01.11.2011 Безстроково 05415792 м. Київ, вулиця 

Академіка Забо-

лотного, буди-

нок 21 

м. Київ, вулиця 

Академіка Забо-

лотного, будинок 

21 

у формі: розчинів 

для ін’єкцій 

 

 

Начальник Управління ліцензування та 

сертифікації виробництва 
Н.О. Тахтаулова 

 


