Додаток 1
до Наказу Міністерства охорони
здоров’я України
10.07.2014 № 483

ПЕРЕЛІК
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (МЕДИЧНИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ), ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ДО
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ
№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційног
о посвідчення

1.

ВАЗОТАЛ

таблетки по 5 мг
№ 20 (10х2) у блістерах

"ХЕМОФАРМ"
АД

Сербія

Виробник готового
лікарського
засобу, первинне
пакування,
вторинне
пакування,
контроль серії:
"ХЕМОФАРМ"
д.о.о., Боснія і
Герцеговина/
Виробник,
відповідальний за
випуск серії:
"ХЕМОФАРМ" АД,
Сербія

Боснія і
Герцеговина/
Сербія

реєстрація на 5
років

за
рецепто
м

не підлягає

UA/13724/01/01

2.

ВАЗОТАЛ

таблетки по 10 мг
№ 20 (10х2) у блістерах

"ХЕМОФАРМ"
АД

Сербія

Виробник готового
лікарського
засобу, первинне
пакування,
вторинне
пакування,
контроль серії:
"ХЕМОФАРМ"
д.о.о., Боснія і
Герцеговина/
Виробник,
відповідальний за
випуск серії:
"ХЕМОФАРМ" АД,
Сербія

Боснія і
Герцеговина/
Сербія

реєстрація на 5
років

за
рецепто
м

не підлягає

UA/13724/01/02

3.

ДІАЗЕПАМ

порошок кристалічний

ТОВ

Україна,

Ф.І.С.- Фаббріка

Італiя

реєстрація на 5

-

не підлягає

UA/13725/01/01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

(субстанція) у подвійних
поліетиленових пакетах
для виробництва
стерильних та
нестерильних лікарських

"Харківське
фармацевтич
не
підприємство
"Здоров'я
народу"

м. Харків

Італіана Сінтетічі
С.п.А.

таблетки, вкриті
плівковою оболонкою, по
600 мг № 30 у
контейнерах
трава по 75 г у пачці з
внутрішнім пакетом

Ципла Лтд.

Індія

Ципла Лтд.

Індія

ТОВ
"Тернофарм"

Україна,
м.
Тернопіль
Хорватія

ТОВ "Тернофарм"

ПЛІВА
Хрватска
д.о.о.

4.

ЕФАВІР®

5.

ЗВІРОБОЮ
ТРАВА

6.

ІМАТИНІБТЕВА

7.

ІМАТИНІБТЕВА

8.

ІМПЛАНОН
НКСТ

9.

КОРВАЛКАПС
ЕКСТРА

10.

МЕТАДОНУ
ГІДРОХЛОРИД

порошок кристалічний
(субстанція) у
поліетиленових пакетах
для виробництва
стерильних та
нестерильних лікарських
форм

11.

НОВОКАЇН
(ПРОКАЇНУ
ГІДРОХЛОРИД)

порошок кристалічний
або кристали
(субстанція) у мішках
подвійних
поліетиленових для

таблетки, вкриті
плівковою оболонкою, по
100 мг № 60 (10х6), №
120 (10х12), № 10 (10х1)
у блістерах
таблетки, вкриті
плівковою оболонкою, по
400 мг № 30 (6х5) у
блістерах
імплантат для
підшкірного введення по
68 мг в аплікаторі № 1 в
блістері
капсули тверді № 30
(10х3) у блістерах

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційног
о посвідчення

реєстрація на 5
років

за
рецепто
м

не підлягає

UA/13753/01/01

Україна,
м. Тернопіль

реєстрація на 5
років

без
рецепта

підлягає

UA/13726/01/01

ПЛІВА Хрватска
д.о.о.

Хорватія

реєстрація на 5
років

за
рецепто
м

не підлягає

UA/13727/01/01

Хорватія

ПЛІВА Хрватска
д.о.о.

Хорватія

реєстрація на 5
років

за
рецепто
м

не підлягає

UA/13727/01/02

Шерінг-Плау
Сентрал Іст
АГ

Швейцарі
я

Н. В. Органон

Нідерланди

реєстрація на 5
років

за
рецепто
м

не підлягає

UA/13728/01/01

ПАТ
"Київський
вітамінний
завод"

Україна,
м. Київ

ПАТ "Київський
вітамінний завод"

Україна,
м. Київ

реєстрація на 5
років

без
рецепта

підлягає

UA/13729/01/01

ТОВ
"Харківське
фармацевтич
не
підприємство
"Здоров'я
народу"

Україна,
м. Харків

Зігфрід Лтд

Швейцарія

реєстрація на 5
років

-

не підлягає

UA/13730/01/01

ТОВ "ИстокПлюс"

Україна,
м.
Запоріжж
я

Гуансі Шенгтаі
Кемікал Ко., Лтд

Китай

реєстрація на 5
років

-

не підлягає

UA/13731/01/01

ПЛІВА
Хрватска
д.о.о.

2

Країна

Реєстраційна
процедура
років

№
з/п

12.

13.

Назва
лікарського
засобу
ОБЛІПИХИ
КРУШИНОПОДІ
БНОЇ ЛИСТЯ
ЕКСТРАКТ
СУХИЙ,
HIPPOPHAE
RHAMNOIDES
L.
РЕФОРТАН®
130

14.

РИНЗА®
ЛОРСЕПТ
ПЛЮС

15.

РИНЗА®
ЛОРСЕПТ
ПЛЮС

16.

РИНЗА®
ЛОРСЕПТ
ПЛЮС

17.

РИНЗА®
ЛОРСЕПТ
ПЛЮС

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційног
о посвідчення

виробництва стерильних
лікарських форм
порошок (субстанція) у
подвійних пакетах із
плівки поліетиленової
для виробництва
нестерильних лікарських
форм

ТОВ "Геолік
Фарм
Маркетинг
Груп"

Україна,
м. Київ

ЗАТ "Фармцентр
ВІЛАР"

Росiйська
Федерацiя

реєстрація на 5
років

-

не підлягає

UA/13732/01/01

БЕРЛІН-ХЕМІ
АГ

Німеччин
а

БЕРЛІН-ХЕМІ АГ

Німеччина

реєстрація на 5
років

за
рецепто
м

не підлягає

UA/13733/01/01

"Юнік
Фармасьютик
ал
Лабораторіз"
(відділення
фірми "Дж.Б.
Кемікалз енд
Фармасьютик
алз Лтд.")
"Юнік
Фармасьютик
ал
Лабораторіз"
(відділення
фірми "Дж.Б.
Кемікалз енд
Фармасьютик
алз Лтд.")
"Юнік
Фармасьютик
ал
Лабораторіз"
(відділення
фірми "Дж.Б.
Кемікалз енд
Фармасьютик
алз Лтд.")
"Юнік
Фармасьютик
ал
Лабораторіз"
(відділення

Індія

"Юнік
Фармасьютикал
Лабораторіз"
(відділення фірми
"Дж.Б. Кемікалз
енд
Фармасьютикалз
Лтд.")

Індія

реєстрація на 5
років

без
рецепта № 8, 12,
16, 24; за
рецепто
м -№ 100

№ 8, № 12,
№ 16, № 24
– підлягає;
№ 100 – не
підлягає

UA/13176/01/01

Індія

"Юнік
Фармасьютикал
Лабораторіз"
(відділення фірми
"Дж.Б. Кемікалз
енд
Фармасьютикалз
Лтд.")

Індія

реєстрація на 5
років

без
рецепта № 8, 12,
16, 24; за
рецепто
м -№ 100

№ 8, № 12,
№ 16, № 24
– підлягає;
№ 100 – не
підлягає

UA/13177/01/01

Індія

"Юнік
Фармасьютикал
Лабораторіз"
(відділення фірми
"Дж.Б. Кемікалз
енд
Фармасьютикалз
Лтд.")

Індія

реєстрація на 5
років

без
рецепта № 8, 12,
16, 24; за
рецепто
м -№ 100

№ 8, № 12,
№ 16, № 24
– підлягає;
№ 100 – не
підлягає

UA/13178/01/01

Індія

"Юнік
Фармасьютикал
Лабораторіз"
(відділення фірми
"Дж.Б. Кемікалз

Індія

реєстрація на 5
років

без
рецепта № 8, 12,
16, 24; за
рецепто

№ 8, № 12,
№ 16, № 24
– підлягає;
№ 100 – не
підлягає

UA/13179/01/01

розчин для інфузій по
250 мл або по
500 мл у флаконах № 1,
№ 10
льодяники для
смоктання зі смаком
апельсину № 8 (4х2), №
12 (4х3), № 16 (4х4) у
стрипах в коробці, № 16
(8х2), № 24 (8х3) у
блістерах в коробці, №
100 (1х100) у плівці в
банці
льодяники для
смоктання зі смаком
меду та лимону № 8
(4х2), № 12 (4х3), № 16
(4х4) у стрипах в
коробці, № 16 (8х2), №
24 (8х3) у блістерах в
коробці, № 100 (1х100) у
плівці в банці
льодяники для
смоктання зі смаком
лимону № 8 (4х2), № 12
(4х3), № 16 (4х4) у
стрипах в коробці, № 16
(8х2), № 24 (8х3) у
блістерах в коробці, №
100 (1х100) у плівці в
банці
льодяники для
смоктання зі смаком
чорної смородини № 8
(4х2), № 12 (4х3), № 16
(4х4) у стрипах в

3

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

18.

ТЕТРАМОЛ

19.

ХЛОРОФІЛІПТУ
ЕКСТРАКТ
ГУСТИЙ

20.

ЦЕФТРАКТАМ

21.

ЦЕФТРАКТАМ

22.

ЦИТІМАКСДАРНИЦЯ

Форма випуску

Заявник

коробці, № 16 (8х2), №
24 (8х3) у блістерах в
коробці, № 100 (1х100) у
плівці в банці
капсули № 6 без пачки,
№ 30 (6х5),
№ 300 (6х5х10) у
блістерах в пачці
екстракт густий
(субстанція) у
поліетиленових
контейнерах для
виробництва стерильних
лікарських форм
порошок для розчину
для ін'єкцій, 500 мг/250
мг у флаконах № 1 в
пачці або без пачки; у
флаконах № 5 (5х1) у
касеті в пеналі

фірми "Дж.Б.
Кемікалз енд
Фармасьютик
алз Лтд.")
ПРОФАРМА
Інтернешнл
Трейдинг
Лімітед
ТОВ
"Дослідний
завод
"ГНЦЛС"

Країна

Виробник

Країна

Реєстраційна
процедура

енд
Фармасьютикалз
Лтд.")

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційног
о посвідчення

м -№ 100

Мальта

АТ "ГРІНДЕКС"

Латвія

реєстрація на 5
років

без
рецепта

підлягає

UA/13734/01/01

Україна,
м. Харків

ЧАНГША
ХУАКАНГ
БІОТЕКНОЛОДЖ
И ДІВЕЛОПМЕНТ
КО., ЛТД.

Китай

реєстрація на 5
років

-

не підлягає

UA/13735/01/01

Публічне
акціонерне
товариство
"Наукововиробничий
центр
"Борщагівськи
й хімікофармацевтич
ний завод"

Україна,
м. Київ

Публічне
акціонерне
товариство
"Наукововиробничий центр
"Борщагівський
хімікофармацевтичний
завод"

Україна,
м. Київ

реєстрація на 5
років

за
рецепто
м

не підлягає

UA/13736/01/01

порошок для розчину
для ін'єкцій, 1000 мг/500
мг у флаконах № 1 в
пачці або без пачки; у
флаконах № 5 (5х1) у
касеті в пеналі

Публічне
акціонерне
товариство
"Наукововиробничий
центр
"Борщагівськи
й хімікофармацевтич
ний завод"

Україна,
м. Київ

Публічне
акціонерне
товариство
"Наукововиробничий центр
"Борщагівський
хімікофармацевтичний
завод"

Україна,
м. Київ

реєстрація на 5
років

за
рецепто
м

не підлягає

UA/13736/01/02

розчин для ін'єкцій,
250мг/мл, по 4мл в
ампулі по 3 ампули у
контурній чарунковій
упаковці, по 1 контурній
чарунковій упаковці в
пачці; по 5 ампул у
контурній чарунковій
упаковці, по 1 контурній
чарунковій упаковці в

ПрАТ
"Фармацевтич
на фірма
"Дарниця"

Україна,
м. Київ

ПрАТ
"Фармацевтична
фірма "Дарниця"

Україна, м.
Київ

реєстрація на 5
років

за
рецепто
м

4

не підлягає

UA/13737/01/01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

пачці; по 5 ампул у
контурній чарунковій
упаковці, по 2 контурні
чарункові упаковци в
пачці

5

Країна

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційног
о посвідчення

