Додаток 1

ПЕРЕЛІК
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ
№
з/п

Назва
лікарського
засобу

1.

АМОСАРТАН

2.

АМОСАРТАН

3.
4.

БІОЛЕКТРА
МАГНЕЗІУМ
ФОРТЕ
ДИПІРИДАМОЛ

5.

КАЛІЮ ЙОДИД

6.

ЛОРАТАДИН

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 5/50
мг № 30 (10х3) у
блістерах, № 300 у
флаконах
таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 5/100
мг № 30 (10х3) у
блістерах, № 300 у
флаконах
таблетки шипучі по
243 мг № 10 у тубах,
№ 20 (4х5) у стрипах
кристалічний
порошок
(субстанція) у
пакетах подвійних
поліетиленових для
виробництва
стерильних
лікарських форм
порошок або
безбарвні кристали
(субстанція) у
мішках подвійних
поліетиленових для
виробництва
нестерильних і
стерильних
лікарських форм

Ханмі Фарм.
Ко., Лтд.

Республік
а Корея

Ханмі Фарм. Ко., Лтд.

Республіка
Корея

Ханмі Фарм.
Ко., Лтд.

Республік
а Корея

Ханмі Фарм. Ко., Лтд.

Альпен
Фарма АГ

Швейцарія

Товариство з
обмеженою
відповідальні
стю
"Дослідний
завод
"ГНЦЛС"

порошок

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційн
ого
посвідчення

реєстрація на за рецептом
5 років

не
підлягає

UA/13973/01/0
1

Республіка
Корея

реєстрація на за рецептом
5 років

не
підлягає

UA/13954/01/0
1

Гермес Арцнайміттель
ГмбХ

Німеччина

реєстрація на
5 років

без рецепта

підлягає

UA/13955/01/0
1

Україна, м.
Харків

Ябао Фармасьютікал
Груп Ко., Лтд

Китай

реєстрація на
5 років

-

не
підлягає

UA/13956/01/0
1

Органіка
Файнхемі
ГмбХ Волфен

Німеччина

Виробництво, контроль
якості, первинне
пакування:
Джи. Емфрей
Лабораторіз, Індія/
Вторинне пакування,
контроль якості,
відповідальний за
випуск серії:
Органіка Файнхемі
ГмбХ Волфен,
Німеччина

Індія/
Німеччина

реєстрація на
5 років

-

не
підлягає

UA/13957/01/0
1

Гетеро Лабз

Індія

Гетеро Лабз Лімітед

Індія

реєстрація на

-

не

UA/13958/01/0

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

7.

ЛУНІЗОЛСАНОВЕЛЬ

8.

НІКОРАНДИЛ

9.

ТЕТРИЗОЛІНУ
ГІДРОХЛОРИД

Форма випуску

Заявник

(субстанція) у
подвійних
поліетиленових
пакетах для
виробництва
нестерильних
лікарських форм
капсули по 150 мг №
1 (1х1), № 2 (2х1) у
блістерах

Лімітед

порошок
(субстанція) у
подвійних
поліетиленових
пакетах для
виготовлення
нестерильних
лікарських форм
порошок
(субстанція) у
подвійних
поліетиленових
пакетах для
виробництва
стерильних
лікарських форм

Країна

Виробник

Країна

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

5 років

Сановель
Іляч Санаі ве
Тиджарет
А.Ш.
ПрАТ "ЕОФ
"КРЕОМАФАРМ"

Туреччина

Сановель Іляч Санаі ве
Тиджарет А.Ш.

Туреччина

реєстрація на
5 років

Україна,
м. Київ

Вітал Лабораторіз Пвт.
Лтд.

Індія

реєстрація на
5 років

Товариство з
обмеженою
відповідальні
стю
"Дослідний
завод
"ГНЦЛС"

Україна, м.
Харків

Сочіета Італьяна
Медічиналі Скандічі

Італiя

реєстрація на
5 років

2

Рекламу
вання
підлягає

Номер
реєстраційн
ого
посвідчення
1

№ 2 - за
рецептом,
№ 1 - без
рецепта
-

№ 2 – не
підлягає;
№1підлягає
не
підлягає

UA/13959/01/0
1

-

не
підлягає

UA/13961/01/0
1

UA/13960/01/0
1

Додаток 2

ПЕРЕЛІК
ПЕРЕРЕЄСТРОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ
№
з/п

Назва
лікарського
засобу

1.

АМЛОДИПІНУ
БЕСИЛАТ

2.

АЦЦ®
ГАРЯЧИЙ
НАПІЙ

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

Реєстраційна
процедура

порошок
(субстанція) у
пакетах подвійних
поліетиленових для
виробництва
нестерильних
лікарських форм
порошок для
орального розчину
по 200 мг у
пакетиках № 20

ПрАТ
"Фармацевтич
на фірма
"Дарниця"

Україна, м.
Київ

Копран Лімітед

Iндiя

перереєстрація у
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення

Сандоз
Фармасьютіка
лз д.д.

Словенія

випуск серії:
Салютас Фарма ГмбХ,
Німеччина;
виробник in bulk,
тестування, пакування:
Ліндофарм ГмбХ,
Німеччина;
виробник in bulk,
тестування, пакування:
Замбон Світзеланд Лтд,
Швейцарія

Німеччина/
Швейцарія

Умови
відпуску

-

перереєстрація у без рецепта
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
зміни внесено до
інструкції для
медичного
застосування
препарату до
розділу
«Показання», а
також до розділів
"Спосіб
застосування та
дози", "Діти"
відповідно до
аналогічних
препаратів;
зміна у методах
випробування
готового
лікарського
засобу; назву
лікарської
форми
приведено у
відповідність до
вимог наказу

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/10091/01
/01

підлягає

UA/6568/02/
02

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

3.

АЦЦ®
ГАРЯЧИЙ
НАПІЙ

порошок для
орального розчину
по 600 мг у
пакетиках № 6

Сандоз
Фармасьютіка
лз д.д.

Словенія

випуск серії:
Салютас Фарма ГмбХ,
Німеччина;
виробник in bulk,
тестування, пакування:
Ліндофарм ГмбХ,
Німеччина;
виробник in bulk,
тестування, пакування:
Замбон Світзеланд Лтд,
Швейцарія

Німеччина/
Швейцарія

4.

БЕЛОДЕРМ

мазь для
зовнішнього
застосування 0,05 %
по 15 г або по 30 г у
тубах № 1

Белупо, ліки
та косметика
д.д.

Хорватія

Белупо, ліки та
косметика д.д.

Хорватія

4

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

№500 МОЗ
України від
20.07.2006 р.
перереєстрація у без рецепта
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
зміни внесено до
інструкції для
медичного
застосування
препарату до
розділу
«Показання», а
також до розділів
"Спосіб
застосування та
дози", "Діти"
відповідно до
аналогічних
препаратів;
зміна у методах
випробування
готового
лікарського
засобу; назву
лікарської
форми
приведено у
відповідність до
вимог наказу
№500 МОЗ
України від
20.07.2006 р.
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
зміна
уповноваженої

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

підлягає

UA/6568/02/
01

не
підлягає

UA/9695/02/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

Реєстраційна
процедура

особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміни внесено до
інструкції для
медичного
застосування
препарату до
розділу
"Показання",
"Спосіб
застосування та
дози", "Діти"
відповідно до
референтного
препарату; зміни
внесено до
розділу
«Категорія
відпуску» (було без рецепта,
стало - за
рецептом);
подання нового
або оновленого
сертифіката
відповідності
Європейській
фармакопеї для
АФІ або діючої
речовини
(сертифікат
відповідності
Європейській
фармакопеї) новий
сертифікат
відповідності від
нового
виробника;
приведення
адреси
виробничої
дільниці у

5

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

№
з/п

5.

Назва
лікарського
засобу

БЕЛОДЕРМ

Форма випуску

крем для
зовнішнього
застосування 0,05 %
по 15 г або по 30 г у
тубах № 1

Заявник

Белупо, ліки
та косметика
д.д.

Країна

Хорватія

Виробник

Белупо, ліки та
косметика д.д.

6

Країна

Хорватія

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

відповідність до
висновку, що
підтверджує
відповідність
виробництва ЛЗ
вимогам GMP
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміни внесено до
розділу
«Категорія
відпуску»: (булобез рецепта,
стало - за
рецептом); зміни
внесено до
інструкції для
медичного
застосування
препарату до
розділу
"Показання",
"Спосіб
застосування та
дози", "Діти"
відповідно до
референтного
препарату;
приведення
адреси
виробничої
дільниці у
відповідність до
висновку, що

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/9695/01/
01

№
з/п

6.

Назва
лікарського
засобу

БІФОНАЛЗДОРОВ'Я

Форма випуску

гель, 10 мг/г по 15 г
у тубах № 1

Заявник

Товариство з
обмеженою
відповідальні
стю
"Фармацевтич
на компанія
"Здоров'я"

Країна

Україна, м.
Харків

Виробник

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фармацевтична
компанія "Здоров'я"

7

Країна

Україна, м.
Харків

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

підтверджує
відповідність
виробництва ЛЗ
вимогам GMP;
подання нового
або оновленого
сертифіката
відповідності
Європейській
фармакопеї для
АФІ або діючої
речовини
(сертифікат
відповідності
Європейській
фармакопеї) оновлений
сертифікат
відповідності від
діючого
виробника
перереєстрація у без рецепта
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
зміна параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового
лікарського
засобу; зміни,
пов’язані з
необхідністю
приведення у
відповідність до
монографії

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

підлягає

UA/2391/01/
01

№
з/п

7.

Назва
лікарського
засобу

БРОМГЕКСИН

Форма випуску

таблетки по 8 мг
№ 20 у блістерах

Заявник

ПАТ
"Монфарм"

Країна

Україна,
Черкаська
обл., м.
Монастир
ище

Виробник

ПАТ "Монфарм"

8

Країна

Україна,
Черкаська
обл., м.
Монастирище

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

Державної
фармакопеї
України або
Європейської
фармакопеї;
зміна у методах
випробування
АФІ або діючої
речовини; зміни
внесено до
інструкції для
медичного
застосування
препарату до
розділу
"Показання", а
також до розділів
"Спосіб
застосування та
дози" (уточнено
дозування),
"Діти", відповідно
до референтного
препарату;
приведення назв
допоміжних
речовин до
вимог наказу
МОЗ України №
339 від
19.06.2007 р.
перереєстрація у без рецепта
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
зміна параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна у

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

підлягає

UA/1688/01/
01

№
з/п

8.

Назва
лікарського
засобу

ЕПАЙДРА®

Форма випуску

розчин для ін'єкцій,
100 ОД/мл по 3 мл у
картриджі № 5 у
блістерах; по 3 мл у
картриджі,
вмонтованому в
одноразовий
пристрій - шприцручку СолоСтар®
(без голок для
ін'єкцій) № 5 у
коробках; по 3 мл у
картриджі,
вмонтованому в
одноразовий
пристрій - шприцручку ОптіСет® (без
голок для ін'єкцій) №
5 у коробках; по 10
мл у флаконах № 1

Заявник

ТОВ "СанофіАвентіс
Україна"

Країна

Україна,
м. Київ

Виробник

Санофі-Авентіс
Дойчланд ГмбХ

9

Країна

Німеччина

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

методах
випробування
готового
лікарського
засобу;
приведення
назви
допоміжних
речовин у
відповідність до
вимог Наказу
МОЗ України №
339 від
19.06.2007;
розділ «Умови
зберігання»,
методів
контролю якості
готового
лікарського
засобу,
приведено до
вимог Настанови
42 – 3.3:2004
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
приведення умов
зберігання у
відповідність до
рекомендацій
Керівництва
CPMP/QWP/609/
96/Rev 2; зміна
місцезнаходженн
я виробника
готового
лікарського
засобу

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/10240/01
/01

№
з/п

9.

Назва
лікарського
засобу
ЄВРОПЕНЕМ

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

порошок для
розчину для ін'єкцій
по 500 мг у
флаконах № 1, № 10

Євро
Лайфкер Лтд

Велика
Британiя

Факта Фармасьютічі
С.п.А.

Італія

10

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
зміна
найменування
та/або
місцезнаходженн
я виробника
готового
лікарського
засобу,
включаючи місце
проведення
контролю якості;
приведення умов
зберігання у
відповідність до
рекомендацій
Керівництва
CPMP/QWP/609/
96/Rev 2; зміни
до інструкції для
медичного
застосування у
розділ
"Показання"
та розділи
"Протипоказання
", "Взаємодія з
іншими
лікарськими
засобами та інші
види взаємодій",
"Особливості
застосування", "
Здатність
впливати на
швидкість реакції
при керуванні
автотранспортом
або іншими
механізмами",

Рекламу
вання

не
підлягає

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я
UA/9945/01/
01

№
з/п

10.

Назва
лікарського
засобу

ЄВРОПЕНЕМ

Форма випуску

порошок для
розчину для ін'єкцій
по 1,0 г у флаконах
№ 1, № 10

Заявник

Євро
Лайфкер Лтд

Країна

Велика
Британiя

Виробник

Факта Фармасьютічі
С.п.А.
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Країна

Італія

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

"Спосіб
застосування та
дози", "Діти",
"Передозування"
, "Побічні
реакції", "Побічні
реакції",
"Фармакологічні
властивості"
згідно з
інформацією
щодо медичного
застосування
референтного
лікарського
засобу;
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
зміна
найменування
та/або
місцезнаходженн
я виробника
готового
лікарського
засобу,
включаючи місце
проведення
контролю якості;
приведення умов
зберігання у
відповідність до
рекомендацій
Керівництва
CPMP/QWP/609/
96/Rev 2.; зміни
до інструкції для
медичного
застосування у
розділ

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/9945/01/
02

№
з/п

11.

Назва
лікарського
засобу

КАЛІЮ
ЛОЗАРТАН

Форма випуску

порошок
(субстанція) у
подвійних
поліетиленових
пакетах для
виробництва
нестерильних
лікарських форм

Заявник

Джубілант
Лайф Саіенс
Лімітед

Країна

Індія

Виробник

Джубілант Лайф Саіенс
Лімітед
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Країна

Індія

Реєстраційна
процедура

"Показання"
та розділи
"Протипоказання
", "Взаємодія з
іншими
лікарськими
засобами та інші
види взаємодій",
"Особливості
застосування", "
Здатність
впливати на
швидкість реакції
при керуванні
автотранспортом
або іншими
механізмами",
"Спосіб
застосування та
дози", "Діти",
"Передозування"
, "Побічні
реакції", "Побічні
реакції",
"Фармакологічні
властивості"
згідно з
інформацією
щодо медичного
застосування
референтного
лікарського
засобу
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
подання нового
або оновленого
сертифіката
відповідності
Європейській

Умови
відпуску

-

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/8250/01/
01

№
з/п

12.

Назва
лікарського
засобу

КАНДІД

Форма випуску

порошок нашкірний,
10 мг/г по 30 г у
флаконах № 1

Заявник

Гленмарк
Фармасьютик
алз Лтд.

Країна

Індія

Виробник

Гленмарк
Фармасьютикалз Лтд.
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Країна

Індія

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

фармакопеї для
АФІ (сертифікат
відповідності
Європейській
фармакопеї) оновлений
сертифікат
відповідності від
діючого
виробника;
збільшення
терміну
придатності
(затверджено: 3
роки;
запропоновано:
5 років); зміна у
параметрах
специфікацій
та/або
допустимих меж,
визначених у
специфікаціях на
АФІ або діючу
речовину; зміна
у методах
випробування
АФІ; зміна назви
та адреси
виробника/заявн
ика активної
субстанції
перереєстрація у без рецепта
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
розділ «Умови
зберігання»,
методів
контролю якості
готового
лікарського

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

підлягає

UA/9754/03/
01

№
з/п

13.

Назва
лікарського
засобу

ЛАМОТРИН
100

Форма випуску

таблетки по 100 мг
№ 10 (10х1), № 30
(10х3) у блістерах

Заявник

ТОВ "Фарма
Старт"

Країна

Україна,
м. Київ

Виробник

ТОВ "Фарма Старт"
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Країна

Україна,
м. Київ

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

засобу,
приведено до
вимог настанови
2003/СРСР/QWP
/609/96/ Rev 2;
приведення
місцезнаходженн
я виробника у
відповідність до
ліцензії на
виробництво та
сертифікату
GMP; зміна
параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
приведення назв
допоміжних
речовин у
відповідність до
вимог Наказу
МОЗ України
№339 від
19.06.07 р.; зміна
параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/2112/01/
02

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

14.

ЛАМОТРИН
100

таблетки по 100 мг
in bulk: по 7 кг
таблеток у пакетах

ТОВ "Фарма
Старт"

Україна,
м. Київ

ТОВ "Фарма Старт"

Україна,
м. Київ

15.

ЛАМОТРИН 25

таблетки по 25 мг №
10 (10х1), № 30
(10х3) у блістерах

ТОВ "Фарма
Старт"

Україна,
м. Київ

ТОВ "Фарма Старт"

Україна,
м. Київ
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

лікарського
засобу
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
приведення назв
допоміжних
речовин у
відповідність до
вимог Наказу
МОЗ України
№339 від
19.06.07 р.; зміна
параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового
лікарського
засобу
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
приведення назв
допоміжних
речовин у
відповідність до
вимог Наказу
МОЗ України
№339 від
19.06.07 р.; зміна
параметрів
специфікацій

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/3999/01/
02

не
підлягає

UA/2112/01/
03

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

16.

ЛАМОТРИН 25

таблетки по 25 мг in
bulk: по 7 кг
таблеток у пакетах

ТОВ "Фарма
Старт"

Україна,
м. Київ

ТОВ "Фарма Старт"

Україна,
м. Київ

17.

ЛАМОТРИН 50

таблетки по 50 мг №
10 (10х1), № 30
(10х3) у блістерах

ТОВ "Фарма
Старт"

Україна,
м. Київ

ТОВ "Фарма Старт"

Україна,
м. Київ
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового
лікарського
засобу
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
приведення назв
допоміжних
речовин у
відповідність до
вимог Наказу
МОЗ України
№339 від
19.06.07 р.; зміна
параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового
лікарського
засобу
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
приведення назв
допоміжних

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/3999/01/
03

не
підлягає

UA/2112/01/
01

№
з/п

18.

Назва
лікарського
засобу

ЛАМОТРИН 50

Форма випуску

таблетки по 50 мг in
bulk: по 7 кг
таблеток у пакетах

Заявник

ТОВ "Фарма
Старт"

Країна

Україна,
м. Київ

Виробник

ТОВ "Фарма Старт"
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Країна

Україна,
м. Київ

Реєстраційна
процедура

речовин у
відповідність до
вимог Наказу
МОЗ України
№339 від
19.06.07 р.; зміна
параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового
лікарського
засобу
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
приведення назв
допоміжних
речовин у
відповідність до
вимог Наказу
МОЗ України
№339 від
19.06.07 р.; зміна
параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового
лікарського
засобу

Умови
відпуску

-

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/3999/01/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

19.

ЛЕВОФЛОЦИН
250

20.

21.

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 250
мг № 5 (5х1) у
блістері

ТОВ "Фарма
Старт"

Україна, м.
Київ

ТОВ "Фарма Старт"

Україна, м.
Київ

ЛЕВОФЛОЦИН
500

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 500
мг № 5 (5х1) у
блістері

ТОВ "Фарма
Старт"

Україна, м.
Київ

ТОВ "Фарма Старт"

Україна, м.
Київ

ЛІВ.52®

таблетки № 100 у
пластикових банках

Хімалая Драг
Компані

Індія

Хімалая Драг Компані

Індія
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
зміни внесено до
інструкції для
медичного
застосування
препарату до
розділу
"Показання" , а
також до розділу
"Спосіб
застосування та
дози" (уточнення
дозування),
відповідно до
референтного
препарату
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
зміни внесено до
інструкції для
медичного
застосування
препарату до
розділу
"Показання" , а
також до розділу
"Спосіб
застосування та
дози" (уточнення
дозування),
відповідно до
референтного
препарату
перереєстрація у без рецепта
зв`язку із

Рекламу
вання

не
підлягає

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я
UA/2397/01/
01

не
підлягає

UA/2397/01/
02

підлягає

UA/2292/01/
01

№
з/п

22.

Назва
лікарського
засобу

ЛІДОКАЇН

Форма випуску

розчин для ін'єкцій,
20 мг/мл по по 2 мл
в ампулах № 10, №
50, № 100

Заявник

ТОВ "НІКО"

Країна

Україна,
Донецька
обл., м.
Макіївка

Виробник

ТОВ "НІКО"
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Країна

Україна,
Донецька
обл., м.
Макіївка

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
уточнення
частини ЛРС
відповідно до
матеріалів фірми
виробника;
приведення умов
зберігання у
відповідність до
рекомендацій
Керівництва
CPMP/QWP/609/
96/Rev 2;; зміна
у складі
допоміжних
речовин; зміни у
процесі
виробництва
готового
лікарського
засобу
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
розділ «Умови
зберігання»
доповнено
застережливим
написом; зміни
внесено до
інструкції для
медичного
застосування
препарату до
розділу
"Показання", а
також до розділів
"Спосіб

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/10120/01
/01

№
з/п

23.

Назва
лікарського
засобу

МЕГЛІМІД®

Форма випуску

таблетки по 1 мг №
10 (10х1), № 30
(10х3), № 60 (10х6),
№ 90 (10х9), № 120
(10х12) у блістерах

Заявник

КРКА, д.д.,
Ново место

Країна

Словенія

Виробник

виробник,
відповідальний за
виробництво "in bulk":
Спеціфар С.А., Греція;
виробник,
відповідальний за
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Країна

Греція/
Словенія

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

застосування та
дози", "Діти"
відповідно до
аналогічного
препарату; зміна
місцезнаходженн
я заявника; зміна
місцезнаходженн
я виробника
готового
лікарського
засобу,
включаючи місце
проведення
контролю якості;
зміна розміру
упаковки
готового
лікарського
засобу –
введення
додаткового
розміру; зміна
параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна у
параметрах
специфікацій
та/або
допустимих меж,
визначених у
специфікаціях на
АФІ або діючу
речовину
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/6240/01/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

первинне та вторинне
пакування, контроль та
випуск серії:
КРКА, д.д., Ново место,
Словенія
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Країна

Реєстраційна
процедура

введення
додаткової
дільниці; зміна в
умовах
зберігання
готового
лікарського
засобу; подання
нового або
оновленого
сертифіката
відповідності
Європейській
фармакопеї для
АФІ або діючої
речовини
(сертифікат
відповідності
Європейській
фармакопеї) новий
сертифікат
відповідності від
діючого
виробника; зміна
торговельної
назви
лікарського
засобу (додання
знаку для
товарів); зміна
параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу;
приведення назв
допоміжних
речовин у
відповідність до
вимог Наказу
МОЗ України №
339 від 19.06.07

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

№
з/п

24.

Назва
лікарського
засобу

МЕГЛІМІД®

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

таблетки по 2 мг №
10 (10х1), № 30
(10х3), № 60 (10х6),
№ 90 (10х9), № 120
(10х12) у блістерах

КРКА, д.д.,
Ново место

Словенія

виробник,
відповідальний за
виробництво "in bulk":
Спеціфар С.А., Греція;
виробник,
відповідальний за
первинне та вторинне
пакування, контроль та
випуск серії:
КРКА, д.д., Ново место,
Словенія

Греція/
Словенія

22

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

р.
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
введення
додаткової
дільниці; зміна
терміну
придатності
готового
лікарського
засобу (було - 2
роки; стало - 3
роки); зміна в
умовах
зберігання
готового
лікарського
засобу; подання
нового або
оновленого
сертифіката
відповідності
Європейській
фармакопеї для
АФІ або діючої
речовини
(сертифікат
відповідності
Європейській
фармакопеї) новий
сертифікат
відповідності від
діючого
виробника; зміна
торговельної
назви
лікарського
засобу (додання
знаку для

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/6240/01/
02

№
з/п

25.

Назва
лікарського
засобу

МЕГЛІМІД®

Форма випуску

таблетки по 3 мг №
10 (10х1), № 30
(10х3), № 60 (10х6),
№ 90 (10х9), № 120
(10х12) у блістерах

Заявник

КРКА, д.д.,
Ново место

Країна

Словенія

Виробник

виробник,
відповідальний за
виробництво "in bulk":
Спеціфар С.А., Греція;
виробник,
відповідальний за
первинне та вторинне
пакування, контроль та
випуск серії:
КРКА, д.д., Ново место,
Словенія

23

Країна

Греція/
Словенія

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

товарів); зміна
параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу;
приведення назв
допоміжних
речовин у
відповідність до
вимог Наказу
МОЗ України №
339 від 19.06.07
р.
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
введення
додаткової
дільниці; зміна
терміну
придатності
готового
лікарського
засобу (було - 2
роки; стало - 3
роки); зміна в
умовах
зберігання
готового
лікарського
засобу; подання
нового або
оновленого
сертифіката
відповідності
Європейській
фармакопеї для
АФІ або діючої

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/6240/01/
03

№
з/п

26.

Назва
лікарського
засобу

МЕГЛІМІД®

Форма випуску

таблетки по 4 мг №
10 (10х1), № 30
(10х3), № 60 (10х6),
№ 90 (10х9), № 120
(10х12) у блістерах

Заявник

КРКА, д.д.,
Ново место

Країна

Словенія

Виробник

виробник,
відповідальний за
виробництво "in bulk":
Спеціфар С.А., Греція;
виробник,
відповідальний за
первинне та вторинне
пакування, контроль та
випуск серії:
КРКА, д.д., Ново место,
Словенія

24

Країна

Греція/
Словенія

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

речовини
(сертифікат
відповідності
Європейській
фармакопеї) новий
сертифікат
відповідності від
діючого
виробника; зміна
торговельної
назви
лікарського
засобу (додання
знаку для
товарів); зміна
параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу;
приведення назв
допоміжних
речовин у
відповідність до
вимог Наказу
МОЗ України №
339 від 19.06.07
р.
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
введення
додаткової
дільниці; зміна
терміну
придатності
готового
лікарського

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/6240/01/
04

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

Реєстраційна
процедура

засобу (було - 2
роки; стало - 3
роки); зміна в
умовах
зберігання
готового
лікарського
засобу; подання
нового або
оновленого
сертифіката
відповідності
Європейській
фармакопеї для
АФІ або діючої
речовини
(сертифікат
відповідності
Європейській
фармакопеї) новий
сертифікат
відповідності від
діючого
виробника; зміна
торговельної
назви
лікарського
засобу (додання
знаку для
товарів); зміна
параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу;
приведення назв
допоміжних
речовин у
відповідність до
вимог Наказу
МОЗ України №
339 від 19.06.07

25

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

№
з/п

27.

Назва
лікарського
засобу

МЕГЛІМІД®

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

таблетки по 6 мг №
10 (10х1), № 30
(10х3), № 60 (10х6),
№ 90 (10х9), № 120
(10х12) у блістерах

КРКА, д.д.,
Ново место

Словенія

виробник,
відповідальний за
виробництво "in bulk":
Спеціфар С.А., Греція;
виробник,
відповідальний за
первинне та вторинне
пакування, контроль та
випуск серії:
КРКА, д.д., Ново место,
Словенія

Греція/
Словенія

26

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

р.
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
введення
додаткової
дільниці; зміна
терміну
придатності
готового
лікарського
засобу (було - 2
роки; стало - 3
роки); зміна в
умовах
зберігання
готового
лікарського
засобу; подання
нового або
оновленого
сертифіката
відповідності
Європейській
фармакопеї для
АФІ або діючої
речовини
(сертифікат
відповідності
Європейській
фармакопеї) новий
сертифікат
відповідності від
діючого
виробника; зміна
торговельної
назви
лікарського
засобу (додання
знаку для

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/6240/01/
05

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

28.

НАТРІЮ
ТІОСУЛЬФАТ

29.

НОВОКАЇН

Форма випуску

кристали
(субстанція) у
пакетах
поліетиленових для
виробництва
стерильних
лікарських форм
розчин для ін'єкцій
0,5 % по 100 мл або
200 мл у флаконах;
по 5 мл в ампулах
№ 10, № 50, № 100

Заявник

Країна

Виробник

Країна

ПрАТ
"Фармацевтич
на фірма
"Дарниця"

Україна, м.
Київ

ВАТ "Хімічний завод ім.
Л.Я.Карпова"

Республіка
Татарстан,
Росiйська
Федерацiя

ТОВ "НІКО"

Україна,
Донецька
обл., м.
Макіївка

ТОВ "НІКО"

Україна,
Донецька
обл., м.
Макіївка

27

Реєстраційна
процедура

товарів); зміна
параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу;
приведення назв
допоміжних
речовин у
відповідність до
вимог Наказу
МОЗ України №
339 від 19.06.07
р.
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення

Умови
відпуску

-

перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
вилучення
виробничої
дільниці
виробництва
готового
лікарського
засобу (у формі
розчинів у
пляшках); зміна
розміру упаковки
готового
лікарського
засобу
(вилучення
упаковки певного

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/2039/01/
01

не
підлягає

UA/1673/01/
02

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

Реєстраційна
процедура

розміру); зміна
місцезнаходженн
я
заявника/виробн
ика; зміна
розміру упаковки
готового
лікарського
засобу (зміна
кількості
одиниць); назви
допоміжних
речовин в
розділі «Склад»
в методах
контролю
готового
лікарського
засобу
приведено у
відповідність до
вимог наказу
МОЗ України
№339 від
19.06.2007.;
розділ «Умови
зберігання» в
методах
контролю
готового
лікарського
засобу
приведено у
відповідність до
вимог Настанови
з якості 423.3:2004: «
Лікарські засоби.
Випробування
стабільності»;
уточнення
розділу «Склад»
в методах
контролю
готового

28

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

30.

ОЛМЕСАР 20

таблетки, вкриті
оболонкою, по 20 мг
№ 7 (7х1), № 28
(7х4) у блістерах

Маклеодс
Фармасьютик
алс Лімітед

Індія

Маклеодс
Фармасьютикалс
Лімітед

Індія

31.

ОФЛОКСАЦИН
-ДАРНИЦЯ

таблетки по 200 мг
№ 10 (10х1) у
контурній чарунковій
упаковці

ПрАТ
"Фармацевтич
на фірма
"Дарниця"

Україна, м.
Київ

ПрАТ "Фармацевтична
фірма "Дарниця"

Україна, м.
Київ

29

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

лікарського
засобу
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
зміна
місцезнаходженн
я заявника; зміна
у складі
(допоміжних
речовинах)
готового
лікарського
засобу;
приведення умов
зберігання у
відповідність до
рекомендацій
Керівництва
CPMP/QWP/609/
96/Rev 2
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/9977/01/
01

не
підлягає

UA/1805/01/
01

№
з/п

32.

Назва
лікарського
засобу

РОЗЧИН
РІНГЕРА

Форма випуску

розчин для інфузій
по 200 мл, або по
250 мл, або по 400
мл або по 500 мл у
флаконах

Заявник

ТОВ "НІКО"

Країна

Україна,
Донецька
обл., м.
Макіївка

Виробник

ТОВ "НІКО"

30

Країна

Україна,
Донецька
обл., м.
Макіївка

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

зміна у методах
випробування
допоміжної
речовини; зміна
у методах
випробування
готового
лікарського
засобу; зміна
параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
АФІ або діючої
речовини.
Введення змін
протягом 6
місяців після
затвердження
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
зміна параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; подання
нового або
оновленого
сертифіката
відповідності
Європейській
фармакопеї для
АФІ або діючої

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/10074/01
/01

№
з/п

33.

Назва
лікарського
засобу

СОРБЕКС®

Форма випуску

капсули по 0,25 г №
10 (10х1), № 20
(10х2), № 200
(2х100) у блістерах у
пачці

Заявник

ТОВ
"ВАЛАРТІН
ФАРМА"

Країна

Україна,
Київська
обл.,
КиєвоСвятошин
ський р-н,
с. Чайки

Виробник

ТОВ "ВАЛАРТІН
ФАРМА"

31

Країна

Україна,
Київська обл.,
КиєвоСвятошинськ
ий р-н, с.
Чайки

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

речовини; зміна
у методах
випробування
готового
лікарського
засобу; зміна
адреси заявника;
зміна адреси
виробника ГЛЗ;
уточнення
розділу «Склад»
методів
контролю якості
готового
лікарського
засобу згідно
оновленої
документації
виробника
перереєстрація у без рецепта
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
приведення умов
зберігання у
відповідність до
вимог
"Настанови з
якості. Лікарські
засоби.
Випробування
стабільності.
Настанова 423.3:2004"; зміна у
параметрах
специфікацій
та/або
допустимих меж,
визначених у
специфікаціях на
АФІ або діючу
речовину; зміна

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

підлягає

UA/10156/01
/01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

34.

ТІАПРІЛАН®

таблетки по 100 мг
№ 20 (20 х1), № 60
(20х3) у блістерах

Товариство з
обмеженою
відповідальні
стю
"ВАЛЕАНТ
ФАРМАСЬЮТ
ІКАЛЗ"

Україна, м.
Київ

Г.Л. Фарма ГмбХ

Австрія

35.

ФІРМАГОН

порошок для
розчину для ін'єкцій

Феррінг
Інтернешнл

Швейцарія

виробник готового
продукту,

Німеччина/
Швейцарія/

32

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

у методах
випробування
АФІ або діючої
речовини; зміна
параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
зміна
торговельної
назви
лікарського
засобу (було ТІАПРІЛАН);
введення
дільниці, що
відповідає за
випуск серії;
зміна параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна
заявника;
приведення умов
зберігання у
відповідність до
рекомендацій
Керівництва
CPMP/QWP/609/
96/Rev 2
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/10161/01
/01

не
підлягає

UA/10182/01
/01

№
з/п

36.

Назва
лікарського
засобу

ФІРМАГОН

Форма випуску

Заявник

по 80 мг у флаконі
№ 1 у комплекті з
розчинником по 4,2
мл (вода для
ін'єкцій) у
попередньо
наповненому шприці
№ 1, адаптером для
флакона № 1,
голкою для
введення №1 та
стержнем поршня №
1

Сентер СА

по 120 мг у флаконі
№2 у комплекті з
розчинником по 3 мл
(вода для ін'єкцій) у
попередньо
наповненому шприці
№2, адаптером для
флакона № 2,
голкою для
введення № 2 та
стержнем поршня №
2

Феррінг
Інтернешнл
Сентер СА

Країна

Швейцарія

Виробник

Країна

відповідальний за
первинне пакування,
контроль якості:
Рентшлєр
Біотехнолоджі ГмбХ,
Німеччина
відповідальний за
вторинне пакування:
Феррінг Інтернешнл
Сентер СА, Швейцарія
відповідальний за
контроль якості та
випуск серії:
Феррінг ГмбХ,
Німеччина

Німеччина

виробник готового
продукту,
відповідальний за
первинне пакування,
контроль якості:
Рентшлєр
Біотехнолоджі ГмбХ,
Німеччина
відповідальний за
вторинне пакування:
Феррінг Інтернешнл
Сентер СА, Швейцарія
відповідальний за
контроль якості та
випуск серії:
Феррінг ГмбХ,
Німеччина

Німеччина/
Швейцарія/
Німеччина
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
уточнення
функціональних
обов’язків для
виробників
готового
лікарського
засобу
відповідно до
оригінальних
матеріалів
виробника;
приведення
розділу «Умови
зберігання» до
вимог ICHQ1A;
Випробування
стабільності
перереєстрація у за рецептом
зв`язку із
закінченням
терміну дії
реєстраційного
посвідчення;
уточнення
функціональних
обов’язків для
виробників
готового
лікарського
засобу
відповідно до
оригінальних
матеріалів
виробника;
приведення
розділу «Умови
зберігання» до
вимог ICHQ1A;
Випробування
стабільності

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

не
підлягає

UA/10182/01
/02

Додаток 3

ПЕРЕЛІК
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩОДО ЯКИХ БУЛИ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ,
ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ
№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

1.

L-ЦЕТ®

таблетки, вкриті
оболонкою, по 5 мг
№ 10 (10х1), № 30
(10х3), № 100
(10х10) у блістерах в
упаковці

КУСУМ
ХЕЛТХКЕР
ПВТ. ЛТД.

Індія

КУСУМ ХЕЛТХКЕР
ПВТ. ЛТД.

Індія

2.

OCTAPLEX 500
IU /
ОКТАПЛЕКС
500 МО
ПРОТРОМБІН
ОВИЙ
КОМПЛЕКС
ЛЮДИНИ ДЛЯ
ВНУТРІШНЬО
ВЕННОГО
ВВЕДЕННЯ

Октафарма
Фармацевтик
а
Продуктіонсге
с. м.б.Х.

Австрія

Октафарма ГмбХ,
Дессау, Німеччина
(вторинне пакування);
Октафарма С.А.С.,
Францiя;
Октафарма
Фармацевтика
Продуктіонсгенс. м.б.Х.,
Австрія

Німеччина/
Франція/
Австрія

3.

АБИПИМ®

ліофілізований
порошок для
приготування
розчину для ін'єкцій
по 500 МО разом з
розчинником (вода
для ін'єкцій) по 20
мл у флаконах та
комплектом для
розчинення і
внутрішньовенного
введення
порошок для
розчину для ін'єкцій
по 500 мг у
флаконах № 1

Абрил
Формулейшнз
Пвт. Лтд

Індія

Нектар Лайфсайнсіз
Лімітед

Індія

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів:
виправлення
технічних
помилок в
методах
контролю якості
внесення змін до
за
реєстраційних
рецептом
матеріалів:
реєстрація
додаткової
дільниці для
вторинного
пакування

UA/8612/01/
01

внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна параметрів
специфікацій та
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна у

UA/10084/01
/01

783/10300200000

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

4.

АБИПИМ®

порошок для
розчину для ін'єкцій
по 1000 мг у
флаконах № 1

Абрил
Формулейшнз
Пвт. Лтд

Індія

Нектар Лайфсайнсіз
Лімітед

Індія

5.

АВАКСИМ 160
U / AVAXIM 160
U ВАКЦИНА
ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИК
И ГЕПАТИТУ А
ІНАКТИВОВАН
А,
АДСОРБОВАН
А, РІДКА

суспензія для
ін'єкцій по 0,5 мл (1
доза) у попередньо
заповнених шприцах
№ 1 з прикріпленою
голкою (або 2-ма
окремими голками)

Санофі
Пастер С.А.

Францiя

Санофі Пастер С.А.,
Франція; ЗАТ «СанофіАвентіс», Угорщина

Франція/
Угорщина
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

методах
випробування
готового
лікарського
засобу
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна параметрів
специфікацій та
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового
лікарського
засобу
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/10084/01
/02

UA/13047/01
/01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

6.

АВАКСИМ 80U
ДИТЯЧА /
AVAXIM 80U
PEDIATRIC
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИК
И ГЕПАТИТУ А
АДСОРБОВАН
А,
ІНАКТИВОВАН
А, РІДКА

суспензія для
ін'єкцій у
попередньо
заповнених шприцах
по 0,5 мл (1 доза) №
1 та у багатодозових
флаконах по 5 мл
(10 доз) № 10

Санофі
Пастер С.А.

Францiя

Санофі Пастер С.А.,
Франція; ЗАТ «СанофіАвентіс», Угорщина

Франція/
Угорщина

7.

АДАСЕЛЬ/ADA
СEL ВАКЦИНА
ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИК
И КАШЛЮКУ
(АЦЕЛЮЛЯРН
А), ДИФТЕРІЇ
(ЗМЕНШЕНИЙ
ВМІСТ
АНАТОКСИНУ)
ТА ПРАВЦЯ
АДСОРБОВАН
А РІДКА

суспензія для
ін’єкцій по 0,5 мл (1
доза) у скляному
флаконі № 1 та № 5

Санофі
Пастер С. А.

Францiя

Санофі Пастер Лімітед

Канада
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

за
фармаконагляд
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

852/11300200000

878/12300200000

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

8.

АДВАНТАН®

мазь 0,1% по 15 г у
тубах № 1 у коробці

Байєр Фарма
АГ

Німеччина

Інтендіс Мануфактурінг
С.п.А., Італія, підрозділ
компанії Шерінг АГ,
Німеччина;
Байєр Хелскер
Мануфактурінг С.Р.Л.,
Італія

Італія/
Німеччина/
Італія

9.

АДВАНТАН®

крем 0,1 % по 5 г
або по 15 г у тубах
№ 1 у коробці

Байєр Фарма
АГ

Німеччина

Байєр Хелскер
Мануфактурінг С.Р.Л.

Італія

10.

АДВАНТАН®

жирна мазь 0,1 % по
5 г або по 15 г у тубі
№1

Байєр Фарма
АГ

Німеччина

Байєр Хелскер
Мануфактурінг С.Р.Л.

Італія

11.

АДЖИВІТА®

капсули м'які по 300
мг (275 МО/27,5 МО)
№ 30 (10х3) у
блістері

Аджіо
Фармас`ютіка
лс Лтд.

Індія

Марксанс Фарма Лтд

Індія

12.

АКТ-ХІБ (ACTHIB)
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИК
И ІНФЕКЦІЙ,

ліофілізований
порошок по 1 дозі
для розчину для
ін'єкцій у флаконі в
комплекті з

Санофі
Пастер С. А.

Францiя

Санофі Пастер С. А.,
Францiя; ЗАТ «СанофіАвентіс», Угорщина

Франція/
Угорщина
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Реєстраційна
процедура

за
фармаконагляд
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів: зміна
найменування
виробника, без
зміни місця
виробництва;
зміна заявника
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів: зміна
найменування
виробника, без
зміни місця
виробництва;
зміна заявника
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів: зміна
найменування
виробника, без
зміни місця
виробництва;
зміна заявника
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів:
зміна тексту
маркування
упаковки
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

без рецепта

UA/0784/04/
01

без рецепта

UA/0784/01/
01

без рецепта

UA/0784/03/
01

без рецепта

UA/7329/01/
01

за рецептом

235/12300200000

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

СПРИЧИНЕНИ
Х
HAEMOPHILUS
INFLUENZAE
ТИПУ B
КОН'ЮГОВАН
А, СУХА

розчинником по 0,5
мл у попередньо
заповненому шприці
з прикріпленою
голкою (або 2-ма
окремими голками)

13.

АЛЬТРОЦИН-S

таблетки, вкриті
оболонкою, по 250
мг in bulk № 5000 у
банках, № 5000
(10х500) у блістерах
у картонній коробці

Алємбік
Фармас'ютіке
лс Лімітед

Індія

Алємбік Фармас'ютікелс
Лімітед

Індія

14.

АЛЬТРОЦИН-S

таблетки, вкриті
оболонкою, по 500
мг in bulk № 5000 у
банках, № 5000
(10х500) у блістерах
у картонній коробці

Алємбік
Фармас'ютіке
лс Лімітед

Індія

Алємбік Фармас'ютікелс
Лімітед

Індія

15.

АЛЬТРОЦИН-S

таблетки, вкриті
оболонкою, по 250

Алємбік
Фармас'ютіке

Індія

Алємбік Фармас'ютікелс
Лімітед

Індія
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Країна

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів:
виправлення
технічних
помилок в
методах
контролю якості
лікарського
засобу
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів:
виправлення
технічних
помилок в
методах
контролю якості
лікарського
засобу
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/4192/01/
01

UA/4192/01/
02

UA/4191/01/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

мг № 10 (10х1), №
100 (10х10)

лс Лімітед

Країна

Виробник

Країна

16.

АЛЬТРОЦИН-S

таблетки, вкриті
оболонкою, по 500
мг № 10 (10х1), №
100 (10х10)

Алємбік
Фармас'ютіке
лс Лімітед

Індія

Алємбік Фармас'ютікелс
Лімітед

Індія

17.

АМБРОКСОЛЗДОРОВ'Я

сироп, 15 мг/5 мл по
100 мл у флаконах
№ 1 разом з мірною
ложкою в коробці

Товариство з
обмеженою
відповідальні
стю
"Фармацевтич
на компанія
"Здоров'я"

Україна

Україна

18.

АМОКСИКЛАВ

таблетки, що

Cандоз

Словенія

всі стадії виробництва,
контроль якості, випуск
серії: Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фармацевтична
компанія "Здоров'я",
Україна; всі стадії
виробництва, контроль
якості: Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Харківське
фармацевтичне
підприємство "Здоров'я
народу", Україна
Лек фармацевтична

39

Словенія

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

виправлення
технічних
помилок в
методах
контролю якості
лікарського
засобу
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
виправлення
технічних
помилок в
методах
контролю якості
лікарського
засобу
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів:
зміни
маркування на
первинній та
вторинній
упаковці

внесення змін до за рецептом

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/4191/01/
02

UA/5897/01/
01

UA/3011/04/

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

® КВІКТАБ

диспергуються, 875
мг/125 мг № 10 (2х5)
у блістерах

Фармасьютіка
лз д.д.

19.

АМОКСИКЛАВ
® КВІКТАБ

таблетки, що
диспергуються, 500
мг/125 мг № 10 (2х5)
у блістерах

Cандоз
Фармасьютіка
лз д.д.

Словенія

Лек фармацевтична
компанія д.д.

Словенія

20.

АМОКСИЦИЛІ
НІ
КЛАВУЛАНАТ
КАЛІЮ
АУРОБІНДО

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 500
мг/125 мг № 20 (5х4)
у блістерах

Ауробіндо
Фарма Лтд

Індія

Ауробіндо Фарма Лтд

Індія

компанія д.д.
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

реєстраційних
матеріалів:
зміни до
інструкції для
медичного
застосування.
Введення змін
протягом 6
місяців після
затвердження
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміни до
інструкції для
медичного
застосування.
Введення змін
протягом 6
місяців після
затвердження
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміна
торговельної
назви
лікарського
засобу (бкло РЕКУТ); зміна
місцезнаходженн
я виробника, без
зміни місця
виробництва
(приведення у
відповідність до
Висновку GMP);

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я
01

UA/3011/04/
02

-

UA/11903/01
/02

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

21.

АМОКСИЦИЛІ
НІ
КЛАВУЛАНАТ
КАЛІЮ
АУРОБІНДО

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 875
мг/125 мг № 10 (5х2)
у блістерах

Ауробіндо
Фарма Лтд

Індія

Ауробіндо Фарма Лтд

Індія

22.

АНТИФЛУ®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, № 12
(12х1) у блістерах в
картонній коробці

Байєр
Консьюмер
Кер АГ

Швейцарія

Контракт Фармакал
Корпорейшн

США

23.

АСІТАЛОКС

таблетки, вкриті

Ауробіндо

Індія

Ауробіндо Фарма

Індія
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

зміна заявника
(Термін
введення змін протягом 3-х
місяців після
затвердження)
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміна
торговельної
назви
лікарського
засобу (бкло РЕКУТ); зміна
місцезнаходженн
я виробника, без
зміни місця
виробництва
(приведення у
відповідність до
Висновку GMP);
зміна заявника
(Термін
введення змін протягом 3-х
місяців після
затвердження)
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів:
виправлення
технічних
помилок у
специфікації та
методах
контролю, розділ
«Опис»
внесення змін до за рецептом

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

-

UA/11903/01
/01

UA/4910/01/
01

UA/11661/01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

плівковою
оболонкою, по 20 мг
№ 14 (7х2) у
блістерах

Фарма Лтд

Країна

Виробник

Країна

Лімітед (Юніт ІІІ)

24.

АФЛАЗИН®

капсули по 200 мг №
30 (10х3) у блістерах

ТОВ
"Валартін
Фарма"

Україна

ТОВ "Валартін Фарма"

Україна

25.

АЦЕРБІН

розчин по 30 мл або
по 80 мл у флаконах
№ 1 з розпилювачем

Фармацеутіш
е Фабрік
МОНТАВІТ
ГмбХ

Австрія

Фармацеутіше Фабрік
МОНТАВІТ ГмбХ

Австрія

26.

БЕРЛІТІОН®
300 КАПСУЛИ

капсули м'які по 300
мг № 15 (15х1), №
30 (15х2) у блістерах

БЕРЛІН-ХЕМІ
АГ

Німеччина

Виробництво «in bulk»,
контроль серій:
Каталент Німеччина
Ебербах ГмбХ,
Німеччина;
Пакування:
Каталент Німеччина
Шорндорф ГмбХ,
Німеччина;
Випуск серій:
БЕРЛІН-ХЕМІ АГ,
Німеччина

Німеччина
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

реєстраційних
матеріалів:
виправлення
технічних
помилок в
методах
контролю якості
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів:
зміни у
маркуванні
вторинної
упаковки
лікарського
засобу
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів:
виправлення
технічних
помилок в
маркуванні
упаковок
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміна
назви та
місцезнаходженн
я виробника «in
bulk» без зміни
місця
виробництва
(Термін
введення змін протягом 6-ти

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я
/02

UA/11171/01
/01

UA/10200/02
/01

UA/6426/02/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

27.

БЕРЛІТІОН®
600 КАПСУЛИ

капсули м'які по 600
мг № 15 (15х1), №
30 (15х2) у блістерах

28.

БІСОПРОЛОЛ
У
ГЕМІФУМАРАТ

29.

30.

Заявник

Країна

Виробник

Країна

БЕРЛІН-ХЕМІ
АГ

Німеччина

Виробництво «in bulk»,
контроль серій:
Каталент Німеччина
Ебербах ГмбХ,
Німеччина;
Пакування:
Каталент Німеччина
Шорндорф ГмбХ,
Німеччина;
Випуск серій:
БЕРЛІН-ХЕМІ АГ,
Німеччина

Німеччина

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 5 мг
in bulk по 13 кг у
пакетах

ТОВ "Фарма
Старт"

Україна,
м. Київ

Іспанія/
Нiдерланди

БІСОПРОЛОЛ
У
ГЕМІФУМАРАТ

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 10 мг
in bulk по 13 кг у
пакетах

ТОВ "Фарма
Старт"

Україна,
м. Київ

ВАКСІГРИП /
VAXIGRIP
СПЛІТВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИК
И ГРИПУ
ІНАКТИВОВАН
А РІДКА

суспензія для
ін’єкцій по 0,25 мл №
1, № 10 або № 20;
по 0,5 мл № 1, № 10,
№ 20 або № 50 в
попередньо
заповнених шприцах
з прикріпленою
голкою; по 5 мл (10

Санофі
Пастер С.А.

Францiя

виробництво, пакування
аналіз та випуск серій:
Сінтон Хіспанія С.Л. ,
Іспанія/
аналіз та випуск серій:
Сінтон БВ, Нiдерланди
виробництво, пакування
аналіз та випуск серій:
Сінтон Хіспанія С.Л. ,
Іспанія/
аналіз та випуск серій:
Сінтон БВ, Нiдерланди
Санофі Пастер С.А.
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Іспанія/
Нiдерланди

Франція

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

місяців після
затвердження)
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміна
назви та
місцезнаходженн
я виробника «in
bulk» без зміни
місця
виробництва
(Термін
введення змін протягом 6-ти
місяців після
затвердження)
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів:
вилучення
виробничої
дільниці
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів:
вилучення
виробничої
дільниці
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я
UA/6426/02/
02

UA/13344/01
/01

UA/13344/01
/02

65/12300200000

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

доз) у флаконах № 1
та № 10

31.

ВАКСІГРИП /
VAXIGRIP
СПЛІТВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИК
И ГРИПУ
ІНАКТИВОВАН
А РІДКА

суспензія для
ін’єкцій по 0,5 мл (1
доза) в попередньо
заповнених шприцах
з прикріпленою
голкою № 1

Санофі
Пастер С.А.

Францiя

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП",
Україна (фасування з
форми "in bulk" фірмивиробника Санофі
Пастер С.А., Франція)

Україна

32.

ВЕРОРАБ
/VERORAB
ВАКЦИНА
АНТИРАБІЧНА
ІНАКТИВОВАН
А СУХА

порошок для
суспензії для ін'єкцій
по 1 дозі у флаконах
№ 1 у комплекті з
розчинником по 0,5
мл у попередньо
заповнених шприцах
№ 1; по 1 дозі у
флаконах № 5 у
комплекті з

Санофі
Пастер С. А.

Францiя

Санофі Пастер С. А.,
Францiя; ЗАТ «СанофіАвентіс», Угорщина

Францiя/
Угорщина
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

881/12300200000

UA/13038/01
/01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

розчинником по 0,5
мл в ампулах № 5

33.

ВІС-НОЛ®

капсули по 120 мг №
30 (10х3), № 100
(10х10) у блістерах у
пачці

ПАТ "Фармак"

Україна, м.
Київ

ПАТ "Фармак"
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Україна, м.
Київ

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів: зміни
в інструкції для
медичного
застосування у
розділи
"Показання",
"Взаємодія з
іншими
лікарськими
засобами та інші
види взаємодій",
"Здатність
впливати на
швидкість реакції
при керуванні
автотранспортом
або іншими
механізмами",
"Спосіб
застосування та
дози",
"Передозування"
згідно з
інформацією
щодо медичного
застосування
референтного
лікарського
засобу (Термін

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/5192/01/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

34.

ВОДА ДЛЯ
ІН"ЄКЦІЙЗДОРОВ"Я

розчинник для
парентерального
застосування по 2
мл в ампулах № 10
(5х2) у блістерах в
коробці, № 10 в
коробці, № 10 (10х1)
у блістерах у
коробці, по 5 мл в
ампулах № 10 (5х2)
у блістерах в
коробці, № 10 в
коробці

Товариство з
обмеженою
відповідальні
стю
"Фармацевтич
на компанія
"Здоров'я"

Україна, м.
Харків

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фармацевтична
компанія "Здоров'я"

Україна, м.
Харків

35.

ГІЗААР®
ФОРТЕ

таблетки, вкриті
оболонкою, 100
мг/12,5 мг № 28, №
50 у блістерах

Мерк Шарп і
Доум Ідеа Інк.

Швейцарія

виробник in bulk,
контроль якості: Мерк
Шарп і Доум Лімітед,
Великобританія;
первинне та вторинне
пакування, випуск серії:
Мерк Шарп і Доум Б.В.,
Нідерланди

Великобритан
ія/
Нідерланди

36.

ЕНТЕРОСПАЗ
МІЛ

капсули № 15 (15х1),
№ 30 (15х2) у
блістерах

Альфа
Вассерман
Фарма

Францiя

Фармацевтична
лабораторія РОДАЕЛЬ,
Францiя
або
Альфа Вассерман
С.п.А., Італiя

Францiя/
Італiя
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

введення змін протягом 3-х
місяців після
затвердження)
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів: зміна
розміру упаковки
готового
лікарського
засобу
(введення
додаткової
упаковки без
зміни первинної
упаковки з
відповідними
змінами у
р.«Упаковка»
МКЯ ЛЗ); зміна
розміру серії
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
виправлення
технічних
помилок в
методах
контролю
готового
лікарського
засобу
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів: зміна
параметрів
специфікацій
та/або

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

-

UA/9630/01/
01

UA/7836/01/
02

UA/11345/01
/01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

37.

ЕСПА-ЛІПОН®
ІН'ЄКЦ. 600

38.

ЕСПУМІЗАН®

Форма випуску

розчин для ін'єкцій,
25 мг/мл по 24 мл
(600 мг) в ампулах
№ 5 у картонній
коробці
капсули м'які по 40
мг № 25 (25х1), №
50 (25х2), № 100

Заявник

Країна

Виробник

Країна

Еспарма
ГмбХ

Німеччина

Хамельн
Фармасьютикалз ГмбХ

Німеччина

БЕРЛІН-ХЕМІ
АГ

Німеччина

виробництво м'яких
капсул "in bulk" та
контроль серій:

Німеччина
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

допустимих меж
готового
лікарського
засобу;
додавання
виробника,
відповідального
за випуск серії;
введення
додаткового
виробника
відповідального
за первинне
пакування,
вторинне
пакування; зміна
розміру упаковки
готового
лікарського
засобу
(введення
додаткової
упаковки);
подання нового
сертифікату
відповідності для
АФІ або діючої
речовини від
нового або
діючого
виробника
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
вилучення
виробника ГЛЗ
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів: зміна

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/4179/02/
02

UA/0152/02/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

(25х4) у блістерах

39.

ЕТРУЗИЛ

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 2,5 мг
№ 30 (10х3), № 90
(10х9) у блістерах

Виробник

Країна

Каталент Німеччина
Ебербах ГмбХ,
Німеччина;
кінцеве пакування:
Менаріні - Фон Хейден
ГмбХ, Німеччина;
кінцеве пакування,
контроль та випуск
серії:
БЕРЛІН-ХЕМІ АГ,
Німеччина

ВАТ
Фармацевтич
ний завод
ЕГІС

Угорщина

відповідальний за
випуск серії:
ВАТ Фармацевтичний
завод ЕГІС, Угорщина
відповідальний за
повний цикл
виробництва,
включаючи випуск серії:
Сінтон Хіспанія, С.Л.,
Іспанія
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Угорщина/
Іспанiя

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

назви заявника;
зміна
найменування
та/або
місцезнаходженн
я виробника
(виробництво
м'яких капсул "in
bulk" та контроль
серій; кінцеве
пакування,
контроль та
випуск серії).
Введення змін
протягом 6
місяців після
затвердження
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
введення
додаткового
виробника,
відповідального
за випускний
контроль; зміна
терміну
зберігання ГЛЗ (з
2-х до 3-х років);
зміна
найменування
та/або
місцезнаходженн
я виробника
готового
лікарського
засобу,
включаючи місце
проведення

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/11346/01
/01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

40.

ЖАСТІНДА

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, 2 мг/0,03
мг № 21 (21х1), №
63 (21х3) у блістерах

Алвоген ІПКо
С.ар.л.

Люксембу
рг

Лабораторіос Леон
Фарма С.А.

Іспанiя

41.

ЗЕРОДОЛ

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 100
мг № 10 (10х1), №
30 (10х3) у блістерах

Іпка
Лабораторіз
Лімітед

Індія

Іпка Лабораторіз
Лімітед

Індія

42.

ЗИНАЦЕФ™

порошок для
розчину для ін’єкцій,
по 1,5 мг у флаконах
№1

ГлаксоСмітКл
яйн Експорт
Лімітед

Велика
Британія

ГлаксоСмітКляйн
Мануфактуринг С.п.А.

Італія
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

контролю якості
(Термін
введення змін протягом 3-х
місяців після
затвердження)
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміна
коду АТХ (зміни
до інструкції для
медичного
застосування у
розділ
Фармакотерапев
тична група,
відповідно до
класифікатора
кодів АТС ВООЗ)
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
виправлення
технічних
помилок в
Методах
контролю якості
лікарського
засобу у
методах
контролю
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
виправлення
технічних
помилок в

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/13217/01
/01

UA/10618/01
/01

UA/1524/01/
02

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

43.

ІМОВАКС
ПОЛІО /
IMOVAX POLIO
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИК
И
ПОЛІОМІЄЛІТУ
ІНАКТИВОВАН
А, РІДКА

суспензія для
ін'єкцій по 0,5 мл (1
доза) у попередньо
заповнених шприцах
з прикріленою
голкою (або 2-ма
окремими голками)
№1

Санофі
Пастер С. А.

Францiя

ТОВ "Фармекс Груп"
(фасування з форми "in
bulk" фірми-виробника
Санофі Пастер С.А.,
Франція)

Україна

44.

ІМОВАКС
ПОЛІО /
IMOVAX POLIO
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИК
И
ПОЛІОМІЄЛІТУ
ІНАКТИВОВАН
А РІДКА

суспензія для
ін'єкцій по 0,5 мл (1
доза) у попередньо
заповнених шприцах
з прикріпленою
голкою (або 2-ма
окремими голками)
№1

Санофі
Пастер С. А.

Францiя

Санофі Пастер С. А.,
Францiя; ЗАТ «СанофіАвентіс», Угорщина

Францiя/
Угорщина
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

маркуванні
вторинної
упаковки
дозування 1,5 г
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

885/12300200000

190/09300200000

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

45.

ІМУНОФЛАЗІД
®

сироп по 30 мл, або
по 50 мл, або по 60
мл, або по 125 мл у
флаконах зі скла
або пластику з
дозуючою ємністю в
пачці

ТОВ "НВК
"Екофарм"

Україна, м.
Київ

46.

ІНТАНЗА 9 /
ІНТАНЗА 15
(INTANZA 9/
INTANZA 15)
СПЛІТВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИК
И ГРИПУ
ІНАКТИВОВАН
А РІДКА

суспензія для
ін'єкцій по 0,1 мл (1
доза) в одноразових
шприцах з
мікроінжектором №
10 та № 20

Санофі
Пастер С. А.

Францiя

47.

ІСЛА-МІНТ

пастилки по 100 мг
№ 30 у блістерах

ПрАТ
"Натурфарм"

Україна, м.
Київ

Енгельгард
Арцнайміттель ГмбХ &
Ко.КГ

Німеччина

48.

ІСЛА-МООС

пастилки по 80 мг №

ПрАТ

Україна,

Енгельгард

Німеччина

Комунальне
підприємство
"Луганська обласна
"Фармація",
фармацевтична
фабрика, Україна, м.
Луганськ;
ТОВ "Тернофарм",
Україна, Тернопільська
обл., м. Тернопіль
Санофі Пастер С. А.
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Україна

Францiя

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

особи,
відповідальної
за
фармаконагляд
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів:
введення
додаткового
виробника

внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів: зміна
заявника
внесення змін до без рецепта

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/5510/01/
01

851/11300200000

UA/2187/01/
01
UA/2188/01/

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

30 у блістерах

"Натурфарм"

м. Київ

Арцнайміттель ГмбХ &
Ко.КГ
Україна, м.
Київ/ Україна,
Київська обл.,
м. Біла
Церква

Україна

49.

КАЛАНХОЕ
СІК

cік для зовнішнього
застосування по 10
мл або по 20 мл у
флаконах № 1, № 10
у пачці

ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА"

Україна,
Київська
обл., м.
Біла
Церква

50.

КЛАРИТРОМІЦ
ИН

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 250
мг № 10 (10х1) у
блістерах у пачці

ПАТ
"Київмедпреп
арат"

Україна

ПрАТ "БІОФАРМА"
виробництво, первинне
та вторинне пакування,
контроль якості, випуск
серій:
Україна, м. Київ;
виробництво, первинне
та вторинне пакування:
Україна, Київська обл.,
м. Біла Церква
ПАТ "Київмедпрепарат"

51.

КЛАРИТРОМІЦ
ИН

таблетки, вкриті
плівковою

ПАТ
"Київмедпреп

Україна

ПАТ "Київмедпрепарат"
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Країна

Україна

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

реєстраційних
матеріалів: зміна
заявника
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів: зміна
заявника

внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд.
Введення змін
протягом 6
місяців після
затвердження
внесення змін до за рецептом
реєстраційних

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я
01

-

UA/5574/01/
01

UA/2547/01/
01

UA/2547/01/
02

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

оболонкою, по 500
мг № 10 (10х1) у
блістерах у пачці

арат"

Країна

Виробник

Країна

52.

КЛІОН-Д 100

таблетки вагінальні
№ 10 у стрипах

ВАТ "Гедеон
Ріхтер"

Угорщина

ВАТ "Гедеон Ріхтер"

Угорщина

53.

КОДЕСАН® ІС

таблетки № 10
(10х1) у блістерах

Товариство з
додатковою
відповідальні
стю
"ІНТЕРХІМ"

Україна

Товариство з
додатковою
відповідальністю
"ІНТЕРХІМ"

Україна

53

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд.
Введення змін
протягом 6
місяців після
затвердження
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
вилучення
виробника діючої
речовини
міконазолу
нітрату
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
виправлення
технічної
помилки в
Інструкції для
медичного

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/3319/01/
01

UA/8687/01/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

54.

КОНТРИВЕН

55.

КУКА

56.

ЛАФЕРОБІОН
®

57.

ЛАФЕРОБІОН
®

Форма випуску

розчин для ін'єкцій,
10 000 КІО/мл по 1
мл або 5 мл в
ампулах № 5, № 10
у пачці з картону, по
1 мл в ампулах №
10 (5х2), по 5 мл в
ампулах № 5 (5х1) у
блістерах у пачці
сироп по 100 мл у
флаконах в
картонній упаковці

ліофілізат для
розчину для ін'єкцій
по 1 000 000 МО в
ампулах № 5, № 10
у пачці з картону; в
ампулах № 5, № 10
у комплекті з
розчинником по 2 мл
(вода для ін’єкцій) в
ампулах № 5, № 10
у пачці з картону; у
флаконах № 10
(5х2) у блістерах у
пачці з картону
ліофілізат для
розчину для ін'єкцій
по 3 000 000 МО в
ампулах № 5, № 10

Заявник

Країна

Виробник

Країна

ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА"

Україна,
Київська
обл.,
м. Біла
Церква

ПрАТ "БІОФАРМА"

Україна

Мултані
Фармасьютик
алз Лтд

Індія

Мултані
Фармасьютикалз Лтд

Iндiя

ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА"

Україна,
Київська
обл.,
м. Біла
Церква

ПрАТ "БІОФАРМА"

Україна

ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА"

Україна,
Київська
обл.,
м. Біла

ПрАТ "БІОФАРМА"

Україна

54

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

застосування у
розділі
"Передозування"
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміна
заявника

внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів:
зміна у методах
випробування
готового
лікарського
засобу
внесення змін до за рецептом
реєстрааційних
матеріалів: зміна
заявника

внесення змін до за рецептом
реєстрааційних
матеріалів: зміна
заявника

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/10355/01
/01

UA/2592/01/
01

UA/13720/01
/01

UA/13720/01
/02

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

58.

ЛАФЕРОБІОН
®

59.

ЛАФЕРОБІОН
®

Форма випуску

у пачці з картону; в
ампулах № 5, № 10
у комплекті з
розчинником по 2 мл
(вода для ін’єкцій) в
ампулах № 5, № 10
у пачці з картону; у
флаконах № 10
(5х2) у блістерах у
пачці з картону
ліофілізат для
розчину для ін'єкцій
по 5 000 000 МО в
ампулах № 5, № 10
у пачці з картону; в
ампулах № 5, № 10
у комплекті з
розчинником по 2 мл
(вода для ін’єкцій) в
ампулах № 5, № 10
у пачці з картону
ліофілізат для
розчину для ін'єкцій
по 6 000 000 МО в
ампулах № 3, № 5 у
пачці з картону; в
ампулах № 3, № 5 у
комплекті з
розчинником по 2 мл
(вода для ін’єкцій) в
ампулах № 3, № 5 у
пачці з картону; у
флаконах № 5 у
комплекті з
розчинником по 2 мл
(вода для ін’єкцій) в
ампулах № 5 у
блістерах № 1 у
пачці з картону

Заявник

Країна

Виробник

Країна

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

Церква

ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА"

Україна,
Київська
обл.,
м. Біла
Церква

ПрАТ "БІОФАРМА"

Україна

внесення змін до за рецептом
реєстрааційних
матеріалів: зміна
заявника

UA/13720/01
/03

ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА"

Україна,
Київська
обл.,
м. Біла
Церква

ПрАТ "БІОФАРМА"

Україна

внесення змін до за рецептом
реєстрааційних
матеріалів: зміна
заявника

UA/13720/01
/04

55

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

60.

ЛАФЕРОБІОН
®

ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА"

Україна,
Київська
обл.,
м. Біла
Церква

ПрАТ "БІОФАРМА"

Україна

внесення змін до за рецептом
реєстрааційних
матеріалів: зміна
заявника

61.

ЛАФЕРОБІОН
®

ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА"

Україна,
Київська
обл.,
м. Біла
Церква

ПрАТ "БІОФАРМА"

Україна

внесення змін до за рецептом
реєстрааційних
матеріалів: зміна
заявника

UA/13720/01
/06

62.

ЛЕВОСТАД®

ліофілізат для
розчину для ін'єкцій
по 9 000 000 МО в
ампулах № 1 у пачці
з картону; в ампулах
№ 1 у комплекті з
розчинником по 2 мл
(вода для ін’єкцій) в
ампулах № 1 у пачці
з картону
ліофілізат для
розчину для ін'єкцій
по 18 000 000 МО в
ампулах № 1 у пачці
з картону; в ампулах
№ 1 у комплекті з
розчинником по 2 мл
(вода для ін’єкцій) в
ампулах № 1 у пачці
з картону; у флаконі
у комплекті з
розчинником по 2 мл
(вода для ін’єкцій) в
ампулі у блістері №
1 у пачці з картону
таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 250
мг № 5 в блістерах у
коробці

СТАДА
Арцнайміттел
ь АГ

Німеччина

Лабораторіз
Медікаментос
Інтернатіонес, С.А.

Іспанiя

UA/11890/01
/01

63.

ЛЕВОСТАД®

СТАДА
Арцнайміттел

Німеччина

Лабораторіз
Медікаментос

Іспанiя

внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміна
найменування та
місцезнаходженн
я виробника, без
зміни місця
виробництва
(приведення у
відповідність до
оригінальних
документів)
внесення змін до за рецептом
реєстраційних

таблетки, вкриті
плівковою
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я
UA/13720/01
/05

UA/11890/01
/02

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

оболонкою, по 500
мг № 5 в блістерах у
коробці

ь АГ

Країна

Виробник

Країна

Інтернатіонес, С.А.

64.

ЛУКАСТ®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 10 мг
№ 30 (10х3) у
блістерах у
картонній коробці

Фарма
Інтернешенал

Йорданія

Фарма Інтернешенал

Йорданія

65.

МЕЛОКСИКАМ
-АПО

таблетки по 7,5 мг
№ 10 (10х1), № 20
(10х2) у блістерах
(фасування із
форми in bulk фірмивиробника "Апотекс
Інк.", Канада)

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

Україна, м.
Київ

Публічне акціонерне
товариство "Наукововиробничий центр
"Борщагівський хімікофармацевтичний завод"

Україна, м.
Київ
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

матеріалів: зміна
найменування та
місцезнаходженн
я виробника, без
зміни місця
виробництва
(приведення у
відповідність до
оригінальних
документів)
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміна
місцезнаходженн
я виробника, без
зміни місця
виробництва;
заміна
графічного
зображення
упаковки на
маркування для
вторинної
упаковки приведення у
відповідність до
Наказу МОЗ
України №3 від
04.01.2013 р.
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміни
в інструкції для
медичного
застосування у
розділи:
Показання,Проти
показання,
Спосіб

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/10555/01
/01

-

UA/4036/01/
01

№
з/п

66.

Назва
лікарського
засобу

МЕЛОКСИКАМ
-АПО

Форма випуску

таблетки 15 мг № 10
(10х1), № 20 (10х2) у
блістерах
(фасування із
форми in bulk фірми-

Заявник

Публічне
акціонерне
товариство
"Наукововиробничий

Країна

Україна, м.
Київ

Виробник

Публічне акціонерне
товариство "Наукововиробничий центр
"Борщагівський хімікофармацевтичний завод"

58

Країна

Україна, м.
Київ

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

застосування та
дози, Побічні
реакції,
Передозування,
Застосування в
період вагітності
або годування
груддю, Діти,
Особливості
застосування,
Здатність
впливати на
швидкість реакції
при керуванні
автотранспортом
або роботі з
іншими
механізмами,
Взаємодія з
іншими
лікарськими
засобами та інші
види взаємодій,
згідно з
інформацією
щодо медичного
застосування
референтного
лікарського
засобу
Термін введення
змін - протягом
60 днів після
затвердження
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміни
в інструкції для
медичного

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/4036/01/
02

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

виробника "Апотекс
Інк.", Канада)

центр
"Борщагівськи
й хімікофармацевтич
ний завод"

Країна

Виробник

Країна

Реєстраційна
процедура

застосування у
розділи:
Показання,Проти
показання,
Спосіб
застосування та
дози, Побічні
реакції,
Передозування,
Застосування в
період вагітності
або годування
груддю, Діти,
Особливості
застосування,
Здатність
впливати на
швидкість реакції
при керуванні
автотранспортом
або роботі з
іншими
механізмами,
Взаємодія з
іншими
лікарськими
засобами та інші
види взаємодій,
згідно з
інформацією
щодо медичного
застосування
референтного
лікарського
засобу
Термін введення
змін - протягом
60 днів після
затвердження
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Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

67.

МЕНАКТРА/ME
NACTRA
ВАКЦИНА
МЕНІНГОКОКО
ВА
ПОЛІСАХАРИД
НА СЕРОГРУП
A, C, Y ТА W135
КОН'ЮГОВАН
А
ДИФТЕРІЙНИ
М
АНАТОКСИНО
М

розчин для ін’єкцій
по 0,5 мл (1 доза) у
флаконах № 1 та №
5

Санофі
Пастер Інк.

США

Санофі Пастер Інк.

США

68.

МЕТРОГІЛ®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 200
мг № 20 (10х2), №
100 (10х10)

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

Індія

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

Індія

69.

МЕТРОГІЛ®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 400
мг № 20 (10х2), №
100 (10х10)

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

Індія

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

Індія

60

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд
внесення змін до
за
реєстраційних
рецептом
матеріалів: зміна
найменування та
місцезнаходженн
я виробника, без
зміни місця
виробництва
(Термін
введення змін протягом 3-х
місяців після
затвердження)
внесення змін до
за
реєстраційних
рецептом
матеріалів: зміна
найменування та
місцезнаходженн
я виробника, без
зміни місця

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я
UA/13009/01
/01

UA/2871/02/
01

UA/2871/02/
02

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

Фармасьютик
алз Лтд.")

70.

НАНОГАН

71.

ОПВЕРО /
OPVERO
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИК
И
ПОЛІОМІЄЛІТУ
ПЕРОРАЛЬНА
ТРИВАЛЕНТН
А ЖИВА РІДКА

72.

73.

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, № 4
(4х1) у стрипах у
картонному конверті
суспензія для
перорального
застосування по 10
(1 мл) або 20 (2 мл)
доз у флаконах або
тубах № 1 або № 10

IU Лайф
Саіенсіз Пвт.
Лтд.

Індія

"Браво Хелскеа Лтд."

Індія

Санофі
Пастер С.А.

Францiя

Санофі Пастер С.А.

Францiя

ОРГІЛ®

таблетки, вкриті
оболонкою, по 500
мг № 10 (10х1) у
блістерах в упаковці

КУСУМ
ХЕЛТХКЕР
ПВТ ЛТД

Індія

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ
ЛТД

Індія

ПАНКРЕАТИНЗДОРОВ'Я

таблетки, вкриті
оболонкою,
кишковорозчинні №

Товариство з
обмеженою
відповідальні

Україна

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

Україна

61

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

виробництва
(Термін
введення змін протягом 3-х
місяців після
затвердження)
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміна
заявника
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміна
місцезнаходженн
я заявника
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів:

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/11683/01
/01

255/12300200000

UA/7654/01/
01

UA/7381/01/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

10 (10х1), № 20
(10х2), № 50 (10х5),
№ 20 (20х1) у
блістерах

стю
"Фармацевтич
на компанія
"Здоров`я"

Країна

Виробник

Країна

"Фармацевтична
компанія "Здоров`я"

74.

ПАНТЕНОЛ

мазь, 50 мг/г по 30 г
у тубах № 1

"Хемофарм"
АД

Сербія

75.

ПЕНТАКСИМ /
PENTAXIM
КОМБІНОВАН
А ВАКЦИНА
ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИК
И ДИФТЕРІЇ,
ПРАВЦЯ,
КАШЛЮКА
(АЦЕЛЮЛЯРН
ИЙ
КОМПОНЕНТ),
ПОЛІОМІЄЛІТУ
ТА
ЗАХВОРЮВАН
Ь,
СПРИЧИНЕНИ

суспензія для
ін'єкцій у
попередньо
заповненому шприці
по 0,5 мл (з
прикріпленою
голкою або двома
окремими голками)
та порошок Hib у
скляному флаконі в
блістері ПВХ № 1

Санофі
Пастер С.А.

Францiя

виробник готового
лікарського засобу,
первинне, вторинне
пакування, контроль
серії: «Хемофарм
д.о.о.», Сербія;
виробник,
відповідальний за
випуск серії:
«Хемофарм» АД,
Сербія
ТОВ "Фармекс Груп"
(фасування з форми "in
bulk" фірми-виробника
sanofi pasteur S.A.,
Франція)
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Сербія

Україна

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

виправлення
технічних
помилок на
вторинній
упаковці № 50
(10х5)
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів:
виправлення
технічних
помилок у
методах
контролю якості
лікарського
засобу
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/7848/01/
01

845/11300200000

№
з/п

76.

77.

Назва
лікарського
засобу
Х
HAEMOPHILUS
INFLUENZAE
ТИПУ B
ПЕНТАКСИМ/P
ENTAXIM
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИК
И ДИФТЕРІЇ,
ПРАВЦЯ,
КАШЛЮКУ
(АЦЕЛЮЛЯРН
ИЙ
КОМПОНЕНТ),
ПОЛІОМІЄЛІТУ
ІНАКТИВОВАН
А, РІДКА ТА
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИК
И ІНФЕКЦІЙ,
СПРИЧИНЕНИ
Х
HAEMOPHILUS
ТИПУ B,
КОН’ЮГОВАН
А, СУХА
ПІМАФУКОРТ®

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

порошок
Haemophilus
influenzae типу b у
флаконі та суспензія
для ін'єкцій (0,5 мл)
в попередньо
заповненому шприці
з прикріпленою
голкою (або 2-ма
окремими голками)

Санофі
Пастер С. А.

Францiя

ЗАТ «Санофі-Авентіс»,
Угорщина; Санофі
Пастер С. А., Францiя

Угорщина/
Францiя

внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд

UA/13010/01
/01

крем по 15 г у тубах
№1

Астеллас
Фарма Юроп
Б.В.

Нiдерланд
и

Теммлер Італіа С.р.л.

Італія

внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
виправлення
технічних
помилок в тексті
маркування на
вторинній

UA/4476/02/
01

63

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

78.

ПІРАНТЕЛ

таблетки по 250 мг
№ 3 у стрипі в
картонній коробці

IU Лайф
Саіенсіз Пвт.
Лтд.

Індія

"Браво Хелскеа Лтд."

Індія

79.

ПОЛІМІК®

таблетки, вкриті
оболонкою, №10 у
блістерах

КУСУМ
ХЕЛТХКЕР
ПВТ ЛТД

Індія

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ
ЛТД

Індія

80.

ПРЕВЕНАР®
13 /
PREVENAR®
13
ВАКЦИНА
ПНЕВМОКОКО
ВА
ПОЛІСАХАРИД
НА
КОН’ЮГОВАН
А
(ТРИНАДЦЯТИ
ВАЛЕНТНА
АДСОРБОВАН
А)

суспензія для
ін'єкцій по 1 дозі (0,5
мл) у попередньо
наповненому шприці
з окремою голкою №
1

Пфайзер
Ейч.Сі.Пі.
Корпорейшн

США

Ваєт Фармасеутикалс,
Велика Британія;
Пфайзер Ірленд
Фармасеутикалс,
Ірландiя;
Ваєт Фармасеутикал,
США;
Бакстер Фармасеутикал
Солюшинс ЛЛС, США

Велика
Британія;
Ірландія/
США
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

упаковці
лікарського
засобу
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміна
заявника
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміна
місцезнаходженн
я заявника
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміни, що
пов’язані зі
значними
змінами в
інструкції для
медичного
застосування
згідно з новими
даними з якості,
доклінічними,
клінічними
даними та
даними
фармаконагляду
(розділи
«Імунологічні і
біологічні
властивості» ,
«Спосіб
застосування і
дози», «Побічні
реакції»,
«Особливості

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/10005/01
/01
UA/7657/01/
01

869/12300200000

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

81.

ПРОСТАМОЛ®
УНО

капсули м'які по 320
мг № 30 (15х2), №
60 (15х4) у блістерах

82.

ПРОТФЕНОЛО
ЗІД®

краплі по 50 мл у
флаконах № 1 у
пачці

Заявник

Країна

Виробник

Країна

БЕРЛІН-ХЕМІ
АГ

Німеччина

виробництво капсул
м'яких in bulk:
Каталент Німеччина
Ебербах ГмбХ,
Німеччина;
кінцеве пакування,
випуск серії:
БЕРЛІН-ХЕМІ АГ,
Нiмеччина;
кінцеве пакування:
Менаріні-Фон Хейден
ГмбХ, Німеччина

Німеччина

ТОВ "НВК
"Екофарм"

Україна, м.
Київ

Комунальне
підприємство
"Луганська обласна
"Фармація",
фармацевтична
фабрика

Україна
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

застосування»,
«Взаємодія з
іншими
лікарськими
засобами та інші
види взаємодій»,
«Виробник»;
додавання
нового
терапевтичного
показання або
зміни
затвердженого
показання
(розділ
"Показання") з
теміном
введення змін 3
місяці після
затвердження
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів: зміна
назви заявника:
зміна назви
виробника, без
зміни місця
виробництва
(Термін
введення змін протягом 6-ти
місяців після
затвердження)
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
введення
додаткового
виробника

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/10417/01
/01

UA/4996/01/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

Україна, м. Луганськ;
ПАТ "Біолік"
Україна, Вінницька обл.,
м. Ладижин
"Юнік Фармасьютикал
Лабораторіз"
(відділення фірми "Дж.
Б. Кемікалз енд
Фармасьютикалз Лтд.")

Індія

83.

РАНТАК®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 150
мг № 20 (10х2), №
50 (10х5) у стрипах

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

Індія

84.

РАНТАК®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 300
мг № 20 (10х2), №
50 (10х5) у стрипах

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

Індія

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

Індія

85.

РИСПАКСОЛ®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 2 мг
№ 20 (10х2), № 60
(10х6) у блістерах

АТ "Гріндекс"

Латвiя

АТ "Гріндекс"

Латвiя
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

внесення змін до
за
реєстраційних
рецептом
матеріалів: зміна
найменування та
місцезнаходженн
я виробника, без
зміни місця
виробництва
(Термін
введення змін протягом 3-х
місяців після
затвердження)
внесення змін до
за
реєстраційних
рецептом
матеріалів: зміна
найменування та
місцезнаходженн
я виробника, без
зміни місця
виробництва
(Термін
введення змін протягом 3-х
місяців після
затвердження)
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміни
в інструкції для
медичного
застосування у
розділи у розділ
"Показання",
"Фармакологічні

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/4335/01/
01

UA/4335/01/
02

UA/5817/01/
02

№
з/п

86.

Назва
лікарського
засобу

РИСПАКСОЛ®

Форма випуску

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 4 мг
№ 20 (10х2), № 60
(10х6) у блістерах

Заявник

АТ "Гріндекс"

Країна

Латвiя

Виробник

АТ "Гріндекс"
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Країна

Латвiя

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

властивості",
"Протипоказання
", "Взаємодія з
іншими
лікарськими
засобами та інші
види взаємодій",
"Особливості
застосування",
"Застосування у
період вагітності
або годування
груддю",
"Здатність
впливати на
швидкість реакції
при керуванні
автотранспортом
або іншими
механізмами",
"Спосіб
застосування та
дози",
"Передозування"
, "Побічні реакції"
згідно з
інформацією
щодо медичного
застосування
референтного
лікарського
засобу
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміни
в інструкції для
медичного
застосування у
розділи у розділ

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/5817/01/
03

№
з/п

87.

Назва
лікарського
засобу

САЙЗЕН® 8 МГ
КЛІК.ІЗІ

Форма випуску

порошок для
приготування
розчину для ін'єкцій
по 8 мг у флаконах
№ 1, № 5 у

Заявник

Арес Трейдінг
С.А.

Країна

Швейцарія

Виробник

Мерк Сероно С.п.А.
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Країна

Італiя

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

"Показання",
"Фармакологічні
властивості",
"Протипоказання
", "Взаємодія з
іншими
лікарськими
засобами та інші
види взаємодій",
"Особливості
застосування",
"Застосування у
період вагітності
або годування
груддю",
"Здатність
впливати на
швидкість реакції
при керуванні
автотранспортом
або іншими
механізмами",
"Спосіб
застосування та
дози",
"Передозування"
, "Побічні реакції"
згідно з
інформацією
щодо медичного
застосування
референтного
лікарського
засобу
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміна
заявника

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

-

UA/1567/01/
02

№
з/п

88.

Назва
лікарського
засобу

СЕПТОЛЕТЕ®
ЗІ СМАКОМ
МЕНТОЛУ

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

комплекті з 1,37 мл
розчинника у
картриджах № 1,
№5, які попередньо
зібрані в пристрої
для розчинення
(клік.ізі) № 1, № 5,
що складаються з 1
або 5 корпусів
пристрою та 1 або 5
стерильних
перехідних канюль
пастилки по 1 мг №
30 (15х2) у блістерах

КРКА, д.д.,
Ново место

Словенія

КРКА, д.д., Ново место,
Словенія
(відповідальний за
контроль серії та випуск
серії; відповідальний за
виробництво "in bulk",
первинне та вторинне
пакування)

Словенія
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів: зміна
торговельної
назви
лікарського
засобу (було СЕПТОЛЕТЕ®);
додавання
виробника,
відповідального
за випуск серії;
зміна кода АТС
відповідно до
класифікатора
кодів АТС ВООЗ;
зміна у складі
(допоміжних
речовинах)
готового
лікарського
засобу; зміна
параметрів
та/або
допустимих меж
ГЛЗ; зміна у
методах

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/3010/02/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

89.

СИНКУМАР

таблетки по 2 мг №
50 (10х5) у блістерах

МЕДА Фарма
ГмбХ енд Кo.
КГ

Німеччина

Алкалоіда Кемікал
Компані ЗАТ

Угорщина

90.

СКІНОРЕН®

крем 20% по 30 г у
тубах № 1 у коробці

Байєр Фарма
АГ

Німеччина

Інтендіс Мануфактурінг
С.п.А., Італія, підрозділ
компанії Шерінг АГ,
Німеччина;
Байєр Хелскер
Мануфактурінг С.Р.Л.,
Італія

Італія

91.

СКІНОРЕН®

гель 15 % по 5 г або
по 30 г у тубах № 1

Байєр Фарма
АГ

Німеччина

Байєр Хелскер
Мануфактурінг С.Р.Л.

Італія

92.

СОРЦЕФ

гранули для
оральної суспензії
100 мг/5 мл по 32 г
гранул (для 60 мл
суспензії) або 53 г
гранул (для 100 мл
суспензії) у флаконі
№ 1 в комплекті з
пластмасовою
мірною ложкою в
картонній коробці

Алкалоїд АД Скоп'є

Республік
а
Македонія

Алкалоїд АД - Скоп'є

Республіка
Македонія
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Реєстраційна
процедура

випробувань
ГЛЗ. Термін
введення змін –
протягом 6
місяців після
затвердження
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів: зміна
заявника
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів: зміна
найменування
виробника, без
зміни місця
виробництва;
зміна заявника
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів: зміна
найменування
виробника, без
зміни місця
виробництва;
зміна заявника
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів:
зміна
маркування
первинної та
вторинної
упаковок

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

за рецептом

UA/0554/01/
01

без рецепта

UA/1074/02/
01

без рецепта

UA/1074/01/
01

за рецептом

UA/11157/01
/01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

93.

СОФОРИ
ЯПОНСЬКОЇ
НАСТОЙКА

настойка по 50 мл у
флаконах в пачці
або без пачки

ТОВ "ДКП
"Фармацевтич
на фабрика"

Україна, м.
Житомир

ТОВ "ДКП
"Фармацевтична
фабрика"

Україна, м.
Житомир;
Україна,
Житомирська
обл.,
Житомирськи
й р-н,
с. Станишівка

94.

ТЕВАГРАСТИ
М/
TEVAGRASTIM
®

розчин для ін'єкцій
або інфузій по 30
млн. МО/0,5 мл або
48 млн. МО/0,8 мл у
шприці №1

Тева
Фармацевтіка
л Індастріз
Лтд.

Ізраїль

Тева Фарма Б.В.,
Нідерланди/
ТЕВА Фармацевтікал
Індастріз Лтд., Ізраїль

Нідерланди/
Ізраїль
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

внесення змн до без рецепта
реєстраційних
матеріалів: зміна
місця
проведення
контролю якості
ГЛЗ; введення
додаткової
дільниці
виробництва для
всього
виробничого
процесу
лікарського
засобу
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміни
внесені до
інструкції у
розділи:
Показання,
Протипоказання,
Особливі заходи
безпеки,
Взаємодія з
іншими
лікарськими
засобами та інші
види взаємодій,
Особливості
застосування,
Застосування у
період вагітності
або годування
груддю,
Здатність
впливати на
швидкість реакції

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я
UA/8845/01/
01

848/11300200000

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

95.

ТЕЛЗІР™

таблетки, вкриті
оболонкою, по 700
мг № 60 у флаконах

96.

ТЕРАФЛЮ
ЛАР

льодяники № 16
(8х2) у блістерах у
коробці

97.

ТЕТРАКСИМ/T

суспензія для

Заявник

Країна

Виробник

Країна

ВііВ Хелскер
ЮК Лімітед

Сполучене
Королiвств
о

Глаксо Оперейшнс ЮК
Лімітед, Сполучене
Королiвство; Глаксо
Веллком С.А., Іспанія

Сполучене
Королiвство/
Іспанія

Новартіс
Консьюмер
Хелс СА

Швейцарія

Новартіс Фармасьютика
СА, Іспанія; Кемвелл
Біофарма Пвт Лімітед,
Індія

Іспанія/ Індія

Санофі

Францiя

Санофі Пастер С. А.,

Францiя/
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

при керуванні
автотранспортом
або іншими
механізмами,
Спосіб
застосування та
дози, Діти,
Передозування,
Побічні реакції,
Несумісність,
Імунологічні і
біологічні
властивості
Введення змін
протягом 6
місяців після
затвердження
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
виправлення
технічних
помилок у
методах
контролю якості
лікарського
засобу в розділі
«Cклад»
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів:
зміна у методах
випробування
готового
лікарського
засобу
внесення змін до за рецептом

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/5154/02/
01

UA/7506/02/
01

UA/13069/01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

ETRAXIM
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИК
И ДИФТЕРІЇ,
ПРАВЦЯ,
КАШЛЮКУ
(АЦЕЛЮЛЯРН
ИЙ
КОМПОНЕНТ)
ТА
ПОЛІОМІЄЛІТУ
АДСОРБОВАН
А,
ІНАКТИВОВАН
А, РІДКА

ін'єкцій по 0,5 мл (1
доза) у попередньо
заповненому шприці
з прикріпленою
голкою (або 2-ма
окремими голками)
№1

Пастер С. А.

98.

ТИМАЛІН

ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА"

99.

ТІФІМ
ВІ/TYPHIM VІ
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИК
И ЧЕРЕВНОГО
ТИФУ
ПОЛІСАХАРИД
НА РІДКА

ліофілізат для
розчину для ін'єкцій
по 10 мг в ампулах
або флаконах № 10
у пачці, № 10 (5х2) у
блістерах у пачці
розчин для ін’єкцій
по 0,5 мл (1 доза) у
попередньо
заповненому шприці
з прикріпленою
голкою № 1 або у
флаконі по 10 мл (20
доз) № 10

Санофі
Пастер С. А.

Країна

Виробник

Країна

Францiя; ЗАТ "СанофіАвентіс", Угорщина

Угорщина

Україна,
Київська
обл.,
м. Біла
Церква

ПрАТ "БІОФАРМА"

Україна

Францiя

Санофі Пастер С. А.,
Францiя; ЗАТ "СанофіАвентіс", Угорщина

Францiя/
Угорщина

73

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміна
заявника
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної
за
фармаконагляд;
зміна в
контактних
даних
уповноваженої

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я
/01

UA/2989/01/
01

UA/13057/01
/01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

100.

ТРЕНАКСА 250

таблетки, вкриті
оболонкою, по 250
мг № 12 (6х2) у
стрипі у картонній
коробці

Маклеодс
Фармасьютик
алс Лімітед

Індія

Маклеодс
Фармасьютикалс
Лімітед

Індія

101.

ТРЕНАКСА 500

таблетки, вкриті
оболонкою, по 500
мг № 12 (6х2) у
стрипі у картонній
коробці

Маклеодс
Фармасьютик
алс Лімітед

Індія

Маклеодс
Фармасьютикалс
Лімітед

Індія

102.

ТУСАВІТ

сироп по 125 г або
по 250 г у пляшках
№ 1 у картонній

Фармацеутіш
е фабрік
Монтавіт

Австрія

Фармацеутіше фабрік
Монтавіт ГмбХ

Австрія
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

особи,
відповідальної
за
фармаконагляд
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна у методах
випробування
готового
лікарського
засобу; зміна
параметрів
специфікацій та
допустимих меж
готового
лікарського
засобу
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна у методах
випробування
готового
лікарського
засобу; зміна
параметрів
специфікацій та
допустимих меж
готового
лікарського
засобу
внесення змін до без рецепта
реєстраційних
матеріалів:

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/10181/01
/01

UA/10181/01
/02

UA/7788/01/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

коробці

Заявник

Країна

Виробник

Країна

ГмбХ

103.

УБІСТЕЗИН

розчин для ін'єкцій
по 1,7 мл у
картриджах № 50 у
металевій банці

3М Дойчланд
ГмбХ

Німеччина

3М Дойчланд ГмбХ

Німеччина

104.

УБІСТЕЗИН
ФОРТЕ

розчин для ін'єкцій
по 1,7 мл у
картриджах № 50 у

3М Дойчланд
ГмбХ

Німеччина

3М Дойчланд ГмбХ

Німеччина
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

додання
пристрою у
вторинну
упаковку;
введення
додаткового типу
упаковки;
збільшення
розміру серії;
зміна умов
зберігання;
зменшення
терміну
придатності
(було - 4 роки;
стало - 3 роки);
зміна терміну
придатності
після першого
відкриття
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна у складі
(допоміжних
речовинах)
готового
лікарського
засобу; зміни у
процесі
виробництва
готового
лікарського
засобу
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/10196/01
/01

UA/10196/01
/02

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

металевій банці

105.

ФЛАВОЗІД®

сироп по 60 мл, або
по 100 мл, або по
200 мл у флаконах
скляних або
пластикових № 1 з
дозуючою ємністю у
пачці

ТОВ "НВК
"Екофарм",
Україна, м.
Київ

Україна,
Україна,
Україна

106.

ФУРОСЕМІД

таблетки по 40 мг №
10х5 у блістерах

Товариство з
обмеженою
відповідальні
стю
"Дослідний
завод
"ГНЦЛС"

Україна

Комунальне
підприємство
"Луганська обласна
"Фармація",
фармацевтична
фабрика
Україна, м. Луганськ;
ТОВ "Тернофарм"
Україна, Тернопільська
обл., м. Тернопіль
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Дослідний завод
"ГНЦЛС", Україна; ТОВ
"Фармекс Груп", Україна
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

зміни у процесі
виробництва
готового
лікарського
засобу; зміна у
складі
(допоміжних
речовинах)
готового
лікарського
засобу
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
введення
додаткового
виробника

Україна

внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна параметрів
специфікацій
та/або
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового
лікарського

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/5013/01/
01

UA/5153/02/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

107.

ХІТФЛЮ

таблетки № 4 (4х1) у
стрипах у
картонному конверті

IU Лайф
Саіенсіз Пвт.
Лтд.

Індія

"Браво Хелскеа Лтд."

Індія

108.

ЦЕФЕПІМ

порошок для
розчину для ін’єкцій
по 500 мг у
флаконах № 1

Абрил
Формулейшнз
Пвт. Лтд

Індія

Нектар Лайфсайнсіз
Лімітед

Індія

109.

ЦЕФЕПІМ

порошок для
розчину для ін’єкцій
по 1000 мг у
флаконах № 1

Абрил
Формулейшнз
Пвт. Лтд

Індія

Нектар Лайфсайнсіз
Лімітед

Індія
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Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

засобу
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів: зміна
заявника
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна параметрів
специфікацій та
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового
лікарського
засобу
внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна параметрів
специфікацій та
допустимих меж
готового
лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового
лікарського
засобу

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я
UA/10996/01
/01
UA/9913/01/
01

UA/9913/01/
02

