Додаток 2
до наказу Міністерства охорони
здоров’я України
21.03.2018 № 521

ПЕРЕЛІК
ПЕРЕРЕЄСТРОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (МЕДИЧНИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ), ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ДО
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ
№
п/п
1.

Назва лікарського
засобу
АМЛЕССА

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

таблетки 4 мг/10 мг, по
10 таблеток у блістері;
по 3 або по 6, або по 9
блістерів у картонній
коробці

КРКА, д.д., Ново
место

Словенія

КРКА, д.д.,
Ново место

Словенія

Перереєстрація на
необмежений термін.
Зміни І типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат оцінки
звіту з досліджень, проведених
відповідно до плану
педіатричних досліджень (РІР)
(зміну узгоджено з
компетентним уповноваженим
органом) - Зміни внесено до
інструкції для медичного
застосування лікарського
засобу у розділи: "Особливості
застосування", "Застосування у
період вагітності або годування
груддю", "Побічні реакції"
відповідно до оновленої
інформації з безпеки діючої
речовини.

за
рецептом

Не
підлягає

UA/12846/01/01

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я

2
№
п/п

2.

Назва лікарського
засобу

АМЛЕССА

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки, 8 мг/5 мг, по
10 таблеток у блістері;
по 3 або по 6, або по 9
блістерів у картонній
коробці

Заявник

КРКА, д.д., Ново
место

Країна
заявника

Словенія

Виробник

КРКА, д.д.,
Ново место

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Словенія

Реєстраційна процедура

України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін.
Зміни І типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат оцінки
звіту з досліджень, проведених
відповідно до плану
педіатричних досліджень (РІР)
(зміну узгоджено з
компетентним уповноваженим
органом) - Зміни внесено до
інструкції для медичного
застосування лікарського
засобу у розділи: "Особливості
застосування", "Застосування у
період вагітності або годування
груддю", "Побічні реакції"
відповідно до оновленої
інформації з безпеки діючої
речовини.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не
підлягає

UA/12846/01/02

3
№
п/п

3.

Назва лікарського
засобу

АМЛЕССА

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки 8 мг/10 мг, по
10 таблеток у блістері;
по 3 або по 6, або по 9
блістерів у картонній
коробці

Заявник

КРКА, д.д., Ново
место

Країна
заявника

Словенія

Виробник

КРКА, д.д.,
Ново место

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Словенія

Реєстраційна процедура

здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін.
Зміни І типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат оцінки
звіту з досліджень, проведених
відповідно до плану
педіатричних досліджень (РІР)
(зміну узгоджено з
компетентним уповноваженим
органом) - Зміни внесено до
інструкції для медичного
застосування лікарського
засобу у розділи: "Особливості
застосування", "Застосування у
період вагітності або годування
груддю", "Побічні реакції"
відповідно до оновленої
інформації з безпеки діючої
речовини.

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не
підлягає

UA/12846/01/04

4
№
п/п

4.

Назва лікарського
засобу

АМЛЕССА

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки 4 мг/5 мг, по
10 таблеток у блістері;
по 3 або по 6, або по 9
блістерів у картонній
коробці

Заявник

КРКА, д.д., Ново
место

Країна
заявника

Словенія

Виробник

КРКА, д.д.,
Ново место

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Словенія

Реєстраційна процедура

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін.
Зміни І типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат оцінки
звіту з досліджень, проведених
відповідно до плану
педіатричних досліджень (РІР)
(зміну узгоджено з
компетентним уповноваженим
органом) - Зміни внесено до
інструкції для медичного
застосування лікарського
засобу у розділи: "Особливості
застосування", "Застосування у
період вагітності або годування
груддю", "Побічні реакції"
відповідно до оновленої

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не
підлягає

UA/12846/01/03

5
№
п/п

Назва лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не
підлягає

UA/8715/01/01

інформації з безпеки діючої
речовини.

5.

АПОНІЛ

таблетки по 100 мг по
10 таблеток у блістері;
по 2 блістери в
картонній коробці

Медокемі ЛТД

Кіпр

Медокемі ЛТД
(Центральний
Завод), Кіпр;
Медокемі ЛТД
(Завод AZ),
Кіпр

Кіпр

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін
Зміни І типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат оцінки
звіту з досліджень, проведених
відповідно до плану
педіатричних досліджень (РІР)
(зміну узгоджено з
компетентним уповноваженим
органом) - Зміни внесено до
Інструкції для медичного
застосування лікарського
засобу до розділів
"Протипоказання", "Особливості

6
№
п/п

6.

Назва лікарського
засобу

АРТРОН®
КОМПЛЕКС

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки,вкриті
оболонкою по 10
таблеток у блістері; по
1 блістеру в коробці; по
30, або 60, по 100, по
120 таблеток у
флаконі; по 1 флакону
в коробці

Заявник

Юніфарм, Інк.

Країна
заявника

США

Виробник

Юніфарм, Інк.

Продовження додатка 2
Країна
виробника

США

Реєстраційна процедура

застосування", "Застосування у
період вагітності або годування
груддю", "Спосіб застосування
та дози" (уточнення інформації),
"Побічні реакції" відповідно до
оновленої інформації з безпеки
діючої речовини лікарського
засобу.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат оцінки
звіту з досліджень, проведених
відповідно до плану
педіатричних досліджень (РІР)
(зміну узгоджено з
компетентним уповноваженим
органом) - Зміни внесено до
інструкції для медичного
застосування лікарського
засобу до розділів "Особливості
застосування", "Спосіб
застосування та
дози"відповідно до оновленої
інформації з безпеки діючої та
допоміжних речовин.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

без
рецепта

підлягає

UA/12960/01/01

7
№
п/п

7.

Назва лікарського
засобу

АТМА®

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

краплі оральні по 20 мл
або 50 мл, або 100 мл
у флаконі-крапельниці;
по 1 флаконукрапельниці у
картонній упаковці

Заявник

Ріхард Біттнер АГ

Країна
заявника

Австрія

Виробник

Ріхард
Біттнер АГ

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Австрія

Реєстраційна процедура

№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Введення або
зміни до узагальнених даних
про систему фармаконагляду
(введення узагальнених даних
про систему фармаконагляду,
зміна уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду; контактної
особи з фармаконагляду
заявника для здійснення
фармаконагляду в Україні, якщо
вона відмінна від
уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду (включаючи
контактні дані) та/або зміни у
розміщенні мастер-файла
системи фармаконагляду).
Зміна контактних даних
уповноваженої особи заявника,
відповідальної за
фармаконагляд та контактної
особи відповідальної за
фармаконагляд в Україні. Зміни
II типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміни у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування у
зв’язку із новими даними з

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

Без
рецепта

підлягає

UA/8301/01/01

8
№
п/п

Назва лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

якості, доклінічними, клінічними
даними та даними з
фармаконагляду - Зміни
внесено до Інструкції для
медичного застосування
лікарського засобу до розділу
"Показання" (Було: Кашель
інфекційного, алергічного або
змішаного походження. Гострий
та хронічний бронхіт, у тому
числі з обструктивним
синдромом. У комплексній
терапії бронхіальної астми.
Кашель курця. Стало: Гострий
та хронічний бронхіт, у тому
числі з обструктивним
синдромом. У комплексній
терапії бронхіальної астми.), а
також до розділів
"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"
(уточнення інформації стосовно
безпеки), "Діти" (Було: Препарат
призначають дітям від
народження. Стало:
Застосування лікарського
засобу дітям віком до 2 років не
рекомендується через
недостатню кількість даних.
Дітям віком від 2 до 6 років
застосовується за
рекомендацією лікаря.)
відповідно до матеріалів
реєстраційного досьє.
Періодичність подання

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

9
№
п/п

8.

Назва лікарського
засобу

БОРНОЇ КИСЛОТИ
РОЗЧИН
СПИРТОВИЙ

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

розчин для
зовнішнього
застосування,
спиртовий 2 % по 10
мл, по 25 мл у
флаконах; по 25 мл у
флаконі; по 1 флакону
в пачці з картону

Заявник

ПРАТ
"ФІТОФАРМ"

Країна
заявника

Україна

Виробник

ПРАТ
"ФІТОФАРМ"

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Україна

Реєстраційна процедура

регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін
Зміни І типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат оцінки
звіту з досліджень, проведених
відповідно до плану
педіатричних досліджень (РІР)
(зміну узгоджено з
компетентним уповноваженим
органом) - Зміни до інструкції
для медичного застосування
лікарського засобу до розділів
"Особливі заходи безпеки",
"Спосіб застосування та дози",
"Побічні реакції" відповідно до
оновленої інформації з безпеки
застосування діючої речовини.

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

без
рецепта

підлягає

UA/8197/01/01

10
№
п/п

9.

Назва лікарського
засобу

ВАНАТЕКС КОМБІ

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки, вкриті
плівковою оболонкою,
по 160 мг/12,5 мг, по 14
таблеток у блістері, по
2 блістери у картонній
коробці

Заявник

Фармацевтичний
Завод
«Польфарма» С.
А.

Країна
заявника

Польща

Виробник

Фармацевтич
ний завод
«ПОЛЬФАРМ
А» С.А.

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Польща

Реєстраційна процедура

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміни у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування
генеричних/гібридних/біоподібн
их лікарських засобів після
внесення тієї самої зміни на
референтний препарат (зміна
не потребує надання жодних
нових додаткових даних) - Зміни
внесені до інструкції у розділи:
"Взаємодiя з іншими
лікарськими засобами та інші
види взаємодій", "Особливості
застосування", "Спосіб
застосування та дози", "Побічні
реакції" відповідно до
інформації референтного
лікарського засобу КОДІОВАН®.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не
підлягає

UA/12839/01/01

11
№
п/п

10.

Назва лікарського
засобу

ВАНАТЕКС КОМБІ

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки, вкриті
плівковою оболонкою,
по 80 мг/12,5 мг, по 14
таблеток у блістері, по
2 блістери у картонній
коробці

Заявник

Фармацевтичний
Завод
«Польфарма» С.
А.

Країна
заявника

Польща

Виробник

Фармацевтич
ний завод
«ПОЛЬФАРМ
А» С.А.

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Польща

Реєстраційна процедура

здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміни у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування
генеричних/гібридних/біоподібн
их лікарських засобів після
внесення тієї самої зміни на
референтний препарат (зміна
не потребує надання жодних
нових додаткових даних) - Зміни
В.I.2.(а),ІБ внесені до інструкції
у розділи: "Взаємодiя з іншими
лікарськими засобами та інші
види взаємодій", "Особливості
застосування", "Спосіб
застосування та дози", "Побічні
реакції" відповідно до
інформації референтного
лікарського засобу КОДІОВАН®.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не
підлягає

UA/12839/01/02

12
№
п/п

11.

Назва лікарського
засобу

ВАНАТЕКС КОМБІ

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки, вкриті
плівковою оболонкою,
по 160 мг/25 мг, по 14
таблеток у блістері, по
2 блістери у картонній
коробці

Заявник

Фармацевтичний
Завод
«Польфарма» С.
А.

Країна
заявника

Польща

Виробник

Фармацевтич
ний завод
«ПОЛЬФАРМ
А» С.А.

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Польща

Реєстраційна процедура

України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміни у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування
генеричних/гібридних/біоподібн
их лікарських засобів після
внесення тієї самої зміни на
референтний препарат (зміна
не потребує надання жодних
нових додаткових даних) - Зміни
внесені до інструкції у розділи:
"Взаємодiя з іншими
лікарськими засобами та інші
види взаємодій", "Особливості
застосування", "Спосіб
застосування та дози", "Побічні
реакції" відповідно до
інформації референтного
лікарського засобу КОДІОВАН®.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не
підлягає

UA/12839/01/03

13
№
п/п

12.

Назва лікарського
засобу

ВУГІЛЛЯ
АКТИВОВАНЕ

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки по 0,25 г, по
10 таблеток у
блістерах; по 10
таблеток у блістері, по
3 блістери у пачці з
картону

Заявник

ТОВ "ВАЛАРТІН
ФАРМА"

Країна
заявника

Україна

Виробник

ТОВ
"Валартін
Фарма"

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Україна

Реєстраційна процедура

грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат оцінки
звіту з досліджень, проведених
відповідно до плану
педіатричних досліджень (РІР)
(зміну узгоджено з
компетентним уповноваженим
органом) - Зміни внесено до
інструкції для медичного
застосування лікарського
засобу до розділів "Особливості
застосування" та "Спосіб
застосування та дози"
відповідно до оновленої
інформації з безпеки
застосування діючої речовини.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

без
рецепта

підлягає

UA/12759/01/01

14
№
п/п

13.

Назва лікарського
засобу

ГАЛОПЕРИДОЛРІХТЕР

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

розчин для ін'єкцій, 5
мг/мл, по 1 мл в
ампулі; по 5 ампул у
пластиковій формі у
картонній коробці

Заявник

ВАТ "Гедеон
Ріхтер"

Країна
заявника

Угорщина

Виробник

ВАТ "Гедеон
Ріхтер"

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Угорщина

Реєстраційна процедура

№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміни у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування
генеричних/гібридних/біоподібн
их лікарських засобів після
внесення тієї самої зміни на
референтний препарат (зміна
не потребує надання жодних
нових додаткових даних) - Зміни
внесено до інструкції для
медичного застосування
лікарського засобу до розділу
"Показання", а також до розділів
"Фармакологічні властивості",
"Протипоказання",
"Передозування", "Побічні
реакції", "Особливості
застосування", "Застосування у
період вагітності або годування
груддю", "Здатність впливати на
швидкість реакції при керуванні
автотранспортом або іншими
механізмами", "Спосіб
застосування та дози", "Діти",
"Взаємодія з іншими
лікарськими засобами та інші
види взаємодій" відповідно до
інформації референтного
лікарського засобу (Haldol)
згідно з експертним висновком

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не
підлягає

UA/7271/01/01

15
№
п/п

Назва лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

-

Не
підлягає

UA/13354/01/01

за
рецептом

Не
підлягає

UA/8021/01/01

консультативно-експертної
групи "Неврологія. Психіатрія.
Лікарські засоби".

14.

ГЛІЦЕРИН

15.

ДІОКСИЗОЛЬ®ДАРНИЦЯ

рідина (субстанція) у
поліетиленовому
контейнері для
фармацевтичного
застосування
розчин по 50 г або по
100 г у флаконах або
банках, по 1 флакону
або банці у пачці; по
500 г або по 1000 г у
флаконах або банках

ТОВ "ФАРМЕКС
ГРУП"

Україна

Хуаньгань
Саікань
Фармасьютіка
л Ко., Лтд

Китай

ПрАТ
"Фармацевтична
фірма "Дарниця"

Україна

ПрАТ
"Фармацевти
чна фірма
"Дарниця"

Україна

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін

Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат оцінки
звіту з досліджень, проведених
відповідно до плану
педіатричних досліджень (РІР)
(зміну узгоджено з

16
№
п/п

Назва лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

-

Не
підлягає

UA/13124/01/01

Без
рецепта

підлягає

UA/12931/01/01

компетентним уповноваженим
органом) - Зміни внесено до
інструкції для медичного
застосування лікарського
засобу до розділів
"Протипоказання", "Особливості
застосування", "Способи
застосування та дози",
"Передозування", "Побічні
реакції" відповідно до оновленої
інформації з безпеки
застосування діючих та
допоміжних речовин.

16.

ЕЗОМЕПРАЗОЛУ
МАГНІЮ
ТРИГІДРАТ

17.

ЕРГОФЕРОН

порошок (субстанція) у
подвійних
поліетиленових
пакетах для
фармацевтичного
застосування
таблетки по 20
таблеток у блістері; по
1, 2 або 5 блістерів у
картонній коробці

Нош Лабс ПВТ.
ЛТД.

Індія

Нош Лабс
ПВТ. ЛТД.

Індія

ТОВ "Матеріа
Медика-Україна"

Україна

виробництво
за повним
циклом:
ТОВ "НВФ
"МАТЕРІА
МЕДИКА
ХОЛДИНГ",
Російська
Федерація;

Російська
Федерація/
Литва

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін

Перереєстрація на
необмежений термін.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року

17
№
п/п

18.

Назва лікарського
засобу

ЗИДОВУДИН

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки, вкриті
оболонкою, по 300 мг,
60 таблеток у
пластиковому
контейнері з
кришечкою та з
контролем першого
розкриття; по 1
контейнеру у пачці з
картону

Заявник

Ауробіндо Фарма
Лімітед

Країна
заявника

Індія

Виробник

первинна та
вторинна
упаковка,
випробування
контролю
якості, дозвіл
на випуск
серії:
ЗАТ
Сантоніка,
Литва
Ауробіндо
Фарма
Лімітед - Юніт
ІІІ

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

не
підлягає

UA/4793/01/01

№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Індія

Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміни у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування
генеричних/гібридних/біоподібн
их лікарських засобів після
внесення тієї самої зміни на
референтний препарат (зміна
не потребує надання жодних
нових додаткових даних) - Зміни
внесено до Інструкції для
медичного застосування
лікарського засобу до розділів
"Фармакологічні властивості",
"Спосіб застосування та дози",
"Особливості застосування",
"Застосування у період
вагітності або годування
груддю", "Побічні реакції"
відповідно до оновленої
інформації референтного
лікарського засобу (Retrovir).
Зміни І типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Введення або
зміни до узагальнених даних
про систему фармаконагляду
(введення узагальнених даних
про систему фармаконагляду,
зміна уповноваженої особи,

18
№
п/п

Назва лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не
підлягає

UA/7139/01/01

відповідальної за здійснення
фармаконагляду; контактної
особи з фармаконагляду
заявника для здійснення
фармаконагляду в Україні, якщо
вона відмінна від
уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду (включаючи
контактні дані) та/або зміни у
розміщенні мастер-файла
системи фармаконагляду) Зміна контактних даних
уповноваженої особи. Зміна
контактних даних контактної
особи. Зміна місця здійснення
основної діяльності з
фармаконагляду. Зміна адреси
мастер-файла.

19.

КАРДОСАЛ®
ПЛЮС 20/12,5

таблетки, вкриті
плівковою оболонкою,
по 20 мг/12,5 мг, по 14
таблеток у блістері; по
1 або 2 блістери у
картонній коробці

Менаріні
Інтернешонал
Оперейшонс
Люксембург С.А.

Люксембург

Виробництво
"in bulk":
ДАІЧІ САНКІО
ЮРОУП
ГмбХ,
Німеччина;
Пакування,
контроль та
випуск серій:

Нiмеччина

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін
Зміни II типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміни у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування у

19
№
п/п

Назва лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

БЕРЛІН-ХЕМІ
АГ, Нiмеччина

20.

КАРДОСАЛ®
ПЛЮС 20/25

таблетки, вкриті
плівковою оболонкою,
20 мг/25 мг, по 14
таблеток у блістері; по
1 або 2 блістери у
картонній коробці

Менаріні
Інтернешонал
Оперейшонс
Люксембург С.А.

Люксембург

Виробництво
"in bulk":
ДАІЧІ САНКІО
ЮРОУП
ГмбХ,
Німеччина;
Пакування,
контроль та
випуск серій:
БЕРЛІН-ХЕМІ
АГ, Нiмеччина

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не
підлягає

UA/7140/01/01

зв’язку із новими даними з
якості, доклінічними, клінічними
даними та даними з
фармаконагляду - Зміни
внесено до інструкції для
медичного застосування
лікарського засобу до розділів
"Фармакологічні
властивості"(уточнення
інформації),"Взаємодія з
іншими лікарськими засобами
та інші види взаємодій",
"Особливості застосування",
"Побічні реакції" відповідно до
матеріалів реєстраційного
досьє.

Нiмеччина

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін
Зміни II типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміни у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування у
зв’язку із новими даними з
якості, доклінічними, клінічними
даними та даними з

20
№
п/п

Назва лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не
підлягає

UA/7534/01/01

фармаконагляду - Зміни
внесено до інструкції для
медичного застосування
лікарського засобу до розділів
"Фармакологічні
властивості"(уточнення
інформації),"Взаємодія з
іншими лікарськими засобами
та інші види взаємодій",
"Особливості застосування",
"Побічні реакції" відповідно до
матеріалів реєстраційного
досьє.

21.

КОФЕЇН-БЕНЗОАТ
НАТРІЮДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій, 100
мг/мл, по 1 мл в
ампулі; по 5 ампул у
контурній чарунковій
упаковці (касеті); по 2
контурні чарункові
упаковки (касети) в
пачці

ПрАТ
"Фармацевтична
фірма "Дарниця"

Україна

ПрАТ
"Фармацевти
чна фірма
"Дарниця"

Україна

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я

21
№
п/п

22.

23.

24.

Назва лікарського
засобу

ЛОНГОКАЇН® ХЕВІ

МІРЕНА

МОЛЕСКІН® С

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

розчин для ін'єкцій, 5,0
мг/мл по 5 мл у
попередньо
наповненому шприці;
по 1 шприцу в
картонній пачці;
по 5 мл у флаконі; по 5
флаконів у картонній
пачці;
по 5 мл в ампулі; по 5
ампул у картонній пачці

внутрішньоматкова
система з
левоноргестрелом, 52
мг (20 мкг/24 години);
внутрішньоматкова
система та пристрій
для введення
(запаяний в окремий
блістер), запаковані в
стерильний, запаяний
мішечок, що
поміщається в
картонну пачку

мазь по 15 г у тубі; по 1

Заявник

ТОВ "Юрія-Фарм"

Байєр Оу

ПАТ "Фармак"

Країна
заявника

Україна

Фiнляндiя

Україна

Виробник

ТОВ "ЮріяФарм"

Байєр Оу

ПАТ "Фармак"

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Україна

Фiнляндiя

Україна

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін.

за
рецептом

Не
підлягає

UA/12901/01/01

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін.

за
рецептом

Не
підлягає

UA/8614/01/01

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на

за

Не

UA/13153/01/01

22
№
п/п

Назва лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)
тубі у пачці з картону

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

необмежений термін
Зміни І типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат оцінки
звіту з досліджень, проведених
відповідно до плану
педіатричних досліджень (РІР)
(зміну узгоджено з
компетентним уповноваженим
органом) - Зміни внесено до
інструкції для медичного
застосування лікарського
засобу у розділи: "Особливості
застосування", "Застосування у
період вагітності або годування
груддю", "Передозування",
"Побічні реакції" відповідно до
оновленої інформації з безпеки
діючої речовини

рецептом

підлягає

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у

Номер
реєстраційного
посвідчення

23
№
п/п

25.

Назва лікарського
засобу

НАЗО-СПРЕЙ
БЕБІ

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

спрей назальний,
розчин 0,25 мг/мл по 15
мл у флаконі зі скла з
клапаном-насосом,
назальною насадкоюрозпилювачем та
захисним ковпачком;
по 1 флакону в
коробці;
по 20 мл у флаконі
полімерному з
клапаном-насосом,
назальною насадкоюрозпилювачем та
захисним ковпачком;
по 1 флакону в коробці
з картону

Заявник

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

Країна
заявника

Україна

Виробник

Товариство з
обмеженою
відповідальні
стю
"Фармацевти
чна компанія
"Здоров'я"

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Україна

Реєстраційна процедура

періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміни у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування
генеричних/гібридних/біоподібн
их лікарських засобів після
внесення тієї самої зміни на
референтний препарат (зміна
не потребує надання жодних
нових додаткових даних) - Зміни
внесено до інструкції для
медичного застосування
лікарського засобу до розділів
"Показання" (вилучення
"гострого риніту"),
"Фармакологічні властивості",
"Протипоказання",
"Передозування", "Побічні
реакції", "Особливості
застосування", "Застосування у
період вагітності або годування
груддю", "Здатність впливати на
швидкість реакції при керуванні
автотранспортом або іншими
механізмами", "Спосіб
застосування та дози"
(редагування тексту),
"Взаємодія з іншими
лікарськими засобами та інші
види взаємодій" відповідно до
інформації референтного
лікарського засобу (НОКСПРЕЙ
ДИТЯЧИЙ, спрей назальний
0,025 %).
Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

без
рецепта

Не
підлягає

UA/13145/01/01

24
№
п/п

26.

Назва лікарського
засобу

НАЗО-СПРЕЙ З
ЕКСТРАКТОМ
АЛОЕ

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

спрей назальний, 0,5
мг/мл по 15 мл у
флаконі зі скла з
клапаном-насосом,
назальною насадкоюрозпилювачем та
захисним ковпачком;
по 1 флакону у коробці;
по 20 мл у флаконі
полімерному з
клапаном-насосом,
назальною насадкоюрозпилювачем та
захисним ковпачком;
по 1 флакону у коробці

Заявник

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

Країна
заявника

Україна

Виробник

Товариство з
обмеженою
відповідальні
стю
"Фармацевти
чна компанія
"Здоров'я"

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Україна

Реєстраційна процедура

затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат оцінки
звіту з досліджень, проведених
відповідно до плану
педіатричних досліджень (РІР)
(зміну узгоджено з
компетентним уповноваженим
органом) - Зміни внесено до
інструкції для медичного
застосування лікарського
засобу у розділи:
"Протипоказання", "Взаємодія з
іншими лікарськими засобами
та інші види взаємодій",
"Особливості застосування",
"Побічні реакції" відповідно до
оновленої інформації з безпеки
діючої речовини.

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

без
рецепта

підлягає

UA/12989/01/01

25
№
п/п

27.

Назва лікарського
засобу

НЕБУФЛЮЗОН®

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

суспензія для
інгаляцій, 1,0 мг/мл по
2 мл у контейнері
однодозовому; по 10
контейнерів у пакеті; по
1 пакету в пачці з
картону

Заявник

ТОВ "Юрія-Фарм"

Країна
заявника

Україна

Виробник

ТОВ "ЮріяФарм"

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Україна

Реєстраційна процедура

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміни у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування
генеричних/гібридних/біоподібн
их лікарських засобів після
внесення тієї самої зміни на
референтний препарат (зміна
не потребує надання жодних
нових додаткових даних) - Зміни
внесено до інструкції та
короткої характеристики
лікарського засобу у розділ:
"Взаємодія з іншими
лікарськими засобами та інші
види взаємодій" згідно з
інформацією щодо медичного
застосування референтного
лікарського засобу
(ФЛІКСОТИД™ НЕБУЛИ™,
суспензія для інгаляцій).
Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не
підлягає

UA/12542/01/01

26
№
п/п

28.

Назва лікарського
засобу

НОЛЬПАЗА®

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки
гастрорезистентні по
40 мг, по 14 таблеток у
блістері; по 1 або по 2,
або по 4 блістери у
картонній коробці

Заявник

КРКА, д.д., Ново
место

Країна
заявника

Словенія

Виробник

КРКА, д.д.,
Ново место

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Словенія

Реєстраційна процедура

безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін.
Зміни І типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат оцінки
звіту з досліджень, проведених
відповідно до плану
педіатричних досліджень (РІР)
(інші зміни) - Зміни внесено до
інструкції для медичного
застосування лікарського
засобу у розділи:
"Фармакологічні
властивості"(інформація з
безпеки), "Протипоказання",
"Взаємодія з іншими
лікарськими засобами та інші
види взаємодій", "Особливості
застосування", "Застосування у
період вагітності або годування

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

За
рецептом

не
підлягає

UA/7955/01/02

27
№
п/п

Назва лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

За
рецептом

не
підлягає

UA/7955/01/01

груддю", "Здатність впливати на
швидкість реакції при керуванні
автотранспортом або іншими
механізмами", "Побічні реакції"
відповідно до оновленої
інформації з безпеки діючої
речовини.

29.

НОЛЬПАЗА®

таблетки
гастрорезистентні по
20 мг, по 14 таблеток у
блістері; по 1 або по 2,
або по 4 блістери у
картонній коробці

КРКА, д.д., Ново
место

Словенія

КРКА, д.д.,
Ново место

Словенія

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін.
Зміни І типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат оцінки
звіту з досліджень, проведених
відповідно до плану
педіатричних досліджень (РІР)
(інші зміни) - Зміни внесено до
інструкції для медичного

28
№
п/п

Назва лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

без
рецепта

підлягає

UA/12545/01/01

застосування лікарського
засобу у розділи:
"Фармакологічні
властивості"(інформація з
безпеки), "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", "Побічні реакції"
відповідно до оновленої
інформації з безпеки діючої
речовини.

30.

ПУСТИРНИКА
НАСТОЙКА

настойка по 25 мл, 40
мл,50 мл або 100 мл у
флаконах

ПП "Кілафф"

Україна

ПП "Кілафф"

Україна

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін
Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в

29
№
п/п

31.

Назва лікарського
засобу

РОНЕМ

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

порошок для розчину
для ін’єкцій по 125 мг; 1
або 10 флаконів з
порошком у картонній
коробці

Заявник

М-Інвест Лімітед

Країна
заявника

Кiпр

Виробник

Венус
Ремедіс
Лімітед

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Індія

Реєстраційна процедура

Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Введення або
зміни до узагальнених даних
про систему фармаконагляду
(введення узагальнених даних
про систему фармаконагляду,
зміна уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду; контактної
особи з фармаконагляду
заявника для здійснення
фармаконагляду в Україні, якщо
вона відмінна від
уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду (включаючи
контактні дані) та/або зміни у
розміщенні мастер-файла
системи фармаконагляду).
Зміна контактних даних
уповноваженої особи.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

За
рецептом

не
підлягає

UA/5881/01/04

30
№
п/п

32.

Назва лікарського
засобу

РОНЕМ

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

порошок для розчину
для ін’єкцій по 250 мг; 1
або 10 флаконів з
порошком у картонній
коробці

Заявник

М-Інвест Лімітед

Країна
заявника

Кiпр

Виробник

Венус
Ремедіс
Лімітед

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Індія

Реєстраційна процедура

України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Введення або
зміни до узагальнених даних
про систему фармаконагляду
(введення узагальнених даних
про систему фармаконагляду,
зміна уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду; контактної
особи з фармаконагляду
заявника для здійснення
фармаконагляду в Україні, якщо
вона відмінна від
уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду (включаючи
контактні дані) та/або зміни у
розміщенні мастер-файла
системи фармаконагляду).
Зміна контактних даних
уповноваженої особи.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

За
рецептом

не
підлягає

UA/5881/01/03

31
№
п/п

Назва лікарського
засобу

33.

РОНЕМ

34.

РОНЕМ

Продовження додатка 2

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Країна
виробника

порошок для розчину
для ін’єкцій по 500 мг; 1
або 10 флаконів з
порошком у картонній
коробці

М-Інвест Лімітед

Кiпр

Венус
Ремедіс
Лімітед

Індія

порошок для розчину
для ін’єкцій по 1000 мг;
1 або 10 флаконів з

М-Інвест Лімітед

Кiпр

Венус
Ремедіс
Лімітед

Індія

Реєстраційна процедура

регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Введення або
зміни до узагальнених даних
про систему фармаконагляду
(введення узагальнених даних
про систему фармаконагляду,
зміна уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду; контактної
особи з фармаконагляду
заявника для здійснення
фармаконагляду в Україні, якщо
вона відмінна від
уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду (включаючи
контактні дані) та/або зміни у
розміщенні мастер-файла
системи фармаконагляду).
Зміна контактних даних
уповноваженої особи.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

За
рецептом

не
підлягає

UA/5881/01/01

За
рецептом

не
підлягає

UA/5881/01/02

32
№
п/п

Назва лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

порошком у картонній
коробці

35.

УБІХІНОН
КОМПОЗИТУМ

розчин для ін'єкцій, по
2,2 мл в ампулі; по 5
ампул у контурній
чарунковій упаковці; по
1 контурній чарунковій
упаковці в коробці з
картону; по 2,2 мл в

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

не
підлягає

UA/0018/01/01

безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Введення або
зміни до узагальнених даних
про систему фармаконагляду
(введення узагальнених даних
про систему фармаконагляду,
зміна уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду; контактної
особи з фармаконагляду
заявника для здійснення
фармаконагляду в Україні, якщо
вона відмінна від
уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду (включаючи
контактні дані) та/або зміни у
розміщенні мастер-файла
системи фармаконагляду).
Зміна контактних даних
уповноваженої особи.

Біологіше
Хайльміттель
Хеель ГмбХ

Німеччина

Біологіше
Хайльміттель
Хеель ГмбХ

Німеччина

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Введення або
зміни до узагальнених даних
про систему фармаконагляду

33
№
п/п

Назва лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

ампулі; по 5 ампул у
контурній чарунковій
упаковці; по 20
контурних чарункових
упаковок у коробці з
картону

36.

ФАРИСІЛ

таблетки для
розсмоктування зі
смаком апельсину по
10 таблеток у блістері;
по 2 блістери в пачці з
картону

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

без
рецепта

підлягає

UA/12843/01/01

(введення узагальнених даних
про систему фармаконагляду,
зміна уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду; контактної
особи з фармаконагляду
заявника для здійснення
фармаконагляду в Україні, якщо
вона відмінна від
уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду (включаючи
контактні дані) та/або зміни у
розміщенні мастер-файла
системи фармаконагляду) Зміна контактних даних
уповноваженої особи заявника

Спільне
українськоіспанське
підприємство
"Сперко Україна"

Україна

Алкала
Фарма, С.Л.

Іспанія

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки
Перереєстрація на
необмежений термін.
Зміни І типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки

34
№
п/п

Назва лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

без
рецепта

підлягає

UA/12844/01/01

лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат оцінки
звіту з досліджень, проведених
відповідно до плану
педіатричних досліджень (РІР)
(зміну узгоджено з
компетентним уповноваженим
органом) - Зміни внесено до
інструкції для медичного
застосування лікарського
засобу до розділів
"Протипоказання", "Побічні
реакції", "Особливості
застосування", "Взаємодія з
іншими лікарськими засобами
або інші види взаємодій"
відповідно до оновленої
інформації з безпеки діючих
речовин.

37.

ФАРИСІЛ

таблетки для
розсмоктування зі
смаком лимону по 10
таблеток у блістері; по
2 блістери в пачці з
картону

Спільне
українськоіспанське
підприємство
"Сперко Україна"

Україна

Алкала
Фарма, С.Л.

Іспанія

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін.
Зміни І типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці

35
№
п/п

Назва лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстраційного
посвідчення

без

підлягає

UA/8740/01/01

лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат оцінки
звіту з досліджень, проведених
відповідно до плану
педіатричних досліджень (РІР)
(зміну узгоджено з
компетентним уповноваженим
органом) - Зміни внесено до
інструкції для медичного
застосування лікарського
засобу до розділів
"Протипоказання", "Побічні
реакції", "Особливості
застосування", "Взаємодія з
іншими лікарськими засобами
або інші види взаємодій"
відповідно до оновленої
інформації з безпеки діючих
речовин.

38.

ШЛУНКОВІ

краплі оральні по 25 мл

ТОВ

Україна

ТОВ

Україна

Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
Перереєстрація на

36
№
п/п

Назва лікарського
засобу
КРАПЛІ

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

у скляному флаконікрапельниці; по 1
флакону-крапельниці в
пачці з картону; по 25
мл у флаконі
полімерному; по 1
флакону в пачці з
картону; по 25 мл у
скляних флаконахкрапельницях; по 25 мл
у флаконах полімерних

"Тернофарм"

Країна
заявника

Виробник

"Тернофарм"

Начальник Управління фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура
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Періодичність подання
регулярно оновлюваного звіту з
безпеки відповідно до Порядку
здійснення фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 27 грудня 2006 року
№ 898, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19
грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016
року № 996), становить: згідно
зі строками, зазначеними у
періодичності подання
регулярних звітів з безпеки.
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