Додаток 2
до наказу Міністерства охорони
здоров’я України
27.04.2018 № 817

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

Назва
лікарського
засобу
АГЕН® 10

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)
таблетки по 10 мг, № 30
(10x3): по 10 таблеток у
блістері, по 3 блістери у
картонній коробці; № 30
(15x2): по 15 таблеток у
блістері; по 2 блістери у
картонній коробці

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

ТОВ "Зентіва"

Чеська
Республiкаа

ТОВ "Зентіва"

Чеська
Республiкаа

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/біопо
дібних лікарських засобів
після внесення тієї самої
зміни на референтний
препарат (зміна не
потребує надання жодних
нових додаткових даних) Зміни внесено до інструкції
у розділи "Взаємодія з
іншими лікарськими
засобами та інші види
взаємодій", "Особливості
застосування",
"Передозування", "Побічні
реакції" згідно з
інформацією щодо
медичного застосування
референтного лікарського
засобу НОРВАСК®,
таблетки 5 мг, 10 мг.

За
рецептом

не підлягає

Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно
до Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27

Номер
реєстраційного
посвідчення
UA/7446/01/01

2
№
п/п

2.

Назва
лікарського
засобу

АГЕН® 5

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки по 5 мг, № 30
(10x3): по 10 таблеток у
блістері; по 3 блістери у
картонній коробці, № 30
(15x2): по 15 таблеток у
блістері; по 2 блістери у
картонній коробці

Заявник

ТОВ "Зентіва"

Країна
заявника

Чеська
Республiкаа

Виробник

ТОВ "Зентіва"

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Чеська
Республiкаа

Реєстраційна процедура
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/біопо
дібних лікарських засобів
після внесення тієї самої
зміни на референтний
препарат (зміна не
потребує надання жодних
нових додаткових даних) Зміни внесено до інструкції
у розділи "Взаємодія з
іншими лікарськими
засобами та інші види
взаємодій", "Особливості
застосування",
"Передозування", "Побічні
реакції" згідно з
інформацією щодо
медичного застосування
референтного лікарського
засобу НОРВАСК®,
таблетки 5 мг, 10 мг.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно
до Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

За
рецептом

не підлягає

UA/7446/01/02

3
№
п/п

3.

Назва
лікарського
засобу

АМБРОКСОЛ

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки по 30 мг по 10
таблеток у блістері; по 2
блістери у пачці з
картону

Заявник

Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю "Дослідний
завод "ГНЦЛС"

Країна
заявника

Україна

Виробник

всі стадії
виробництва,
контроль якості,
випуск серії:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Дослідний завод
"ГНЦЛС",
Україна;
всі стадії
виробництва,
контроль якості,
випуск серії:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"ФАРМЕКС ГРУП",
Україна;
всі стадії
виробництва,
контроль якості,
випуск серії:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фармацевтична
компанія
"Здоров'я",
Україна

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Україна

Реєстраційна процедура
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/біопо
дібних лікарських засобів
після внесення тієї самої
зміни на референтний
препарат (зміна не
потребує надання жодних
нових додаткових даних) Зміни внесено до інструкції
у розділи "Фармакологічні
властивості",
"Протипоказання",
"Особливості
застосування",
"Застосування у період
вагітності або годування
груддю", "Спосіб
застосування та дози",
"Діти" (уточнення
інформації), "Побічні
реакції" згідно з
інформацією щодо
медичного застосування
референтного лікарського
засобу (ЛАЗОЛВАН,
таблетки, 30 мг).
Періодичність подання

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

без
рецепта

підлягає

UA/0438/01/01

4
№
п/п

4.

5.

Назва
лікарського
засобу

АНТИТРОМБ

ВАЛІСКІН

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

мазь 1 % по 30 г у тубі;
по 1 тубі у пачці з
картону

мазь 40 % по 50 г у тубі;
по 1 тубі в пачці з
картону

Заявник

ПАТ
"Лубнифарм"

ПРАТ
"ФІТОФАРМ"

Країна
заявника

Україна

Україна

Виробник

ПАТ "Лубнифарм"

ПРАТ "ФІТОФАРМ"

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Україна

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.
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 5 років.
Зміни І типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміни у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

без
рецепта

підлягає

UA/7941/01/01

без
рецепта

підлягає

UA/13205/01/01

5
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не підлягає

UA/12339/01/01

для медичного
застосування
генеричних/гібридних/біопо
дібних 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
"Особливості
застосування", "Спосіб
застосування та дози"
(уточнення),
"Передозування", Побічні
реакції"відповідно до
інформації референтного
лікарського засобу
Деситин, мазь 40%.

6.

ГАЛЬВУСМЕТ®

таблетки, вкриті
плівковою оболонкою, по
50 мг/500 мг по 10
таблеток у блістері, по 3
або 6 блістерів у коробці
з картону

Новартіс Фарма
АГ

Швейцарія

виробництво за
повним циклом:
Новартіс Фарма
Штейн АГ,
Швейцарія;
виробництво за
повним циклом:

Швейцарія/
Німеччина/
Сінгапур

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

6
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник
Новартіс Фарма
Продакшн ГмбХ,
Німеччина;
виробництво,
контроль якості:
Новартіс Сінгапур
Фармасьютикал
Мануфектурінг Пте.
Лтд., Сінгапур

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура
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.
Зміна контактних даних
контактної особи. 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
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", "Спосіб
застосування та
дози"(уточнення
інформації),
"Передозування", "Побічні

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

7
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не підлягає

UA/12339/01/02

реакції " відповідно до
матеріалів реєстраційного
досьє.

7.

ГАЛЬВУСМЕТ®

таблетки, вкриті
плівковою оболонкою, по
50 мг/850 мг по 10
таблеток у блістері, по 3
або 6 блістерів у коробці
з картону

Новартіс Фарма
АГ

Швейцарія

виробництво за
повним циклом:
Новартіс Фарма
Штейн АГ,
Швейцарія;
виробництво за
повним циклом:
Новартіс Фарма
Продакшн ГмбХ,
Німеччина;
виробництво,
контроль якості:
Новартіс Сінгапур
Фармасьютикал
Мануфектурінг Пте.
Лтд., Сінгапур

Швейцарія/
Німеччина/
Сінгапур

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 (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

8
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура
фармаконагляду). Зміна
контактних даних
уповноваженої особи.
Зміна контактних даних
контактної особи. 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
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", "Спосіб
застосування та
дози"(уточнення
інформації),
"Передозування", "Побічні
реакції " відповідно до
матеріалів реєстраційного
досьє.
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

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

9
№
п/п

8.

Назва
лікарського
засобу

ГАЛЬВУСМЕТ®

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки, вкриті
плівковою оболонкою, по
50 мг/1000 мг; по 10
таблеток у блістері, по 3
або 6 блістерів у коробці
з картону

Заявник

Новартіс Фарма
АГ

Країна
заявника

Швейцарія

Виробник

виробництво за
повним циклом:
Новартіс Фарма
Штейн АГ,
Швейцарія;
виробництво за
повним циклом:
Новартіс Фарма
Продакшн ГмбХ,
Німеччина;
виробництво,
контроль якості:
Новартіс Сінгапур
Фармасьютикал
Мануфектурінг Пте.
Лтд., Сінгапур

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Швейцарія/
Німеччина/
Сінгапур

Реєстраційна процедура
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.
Зміна контактних даних
контактної особи. 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
фармаконагляду Зміни внесено до інструкції
для медичного

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не підлягає

UA/12339/01/03

10
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не підлягає

UA/8579/02/02

застосування лікарського
засобу до розділів
"Фармакологічні
властивості"(уточнення
інформації ), "Взаємодія з
іншими лікарськими
засобами та інші види
взаємодій", "Особливості
застосування", "Спосіб
застосування та
дози"(уточнення
інформації),
"Передозування", "Побічні
реакції " відповідно до
матеріалів реєстраційного
досьє.

9.

ГІДАЗЕПАМ ІС®

таблетки сублінгвальні
по 0,05 г по 10 таблеток у
блістері; по 1 блістеру у
пачці з картону

Товариство з
додатковою
відповідальніст
ю "ІНТЕРХІМ"

Україна

Товариство з
додатковою
відповідальністю
"ІНТЕРХІМ",
Україна (виробник,
відповідальний за
випуск серії;
випробування
контролю якості
(фізичні/хімічні,
мікробіологічна
чистота),
зберігання готової

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. 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

11
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

продукції;
виробництво,
зберігання (готової
продукції, сировини
та матеріалів);
випробування
контролю якості
(фізичні/хімічні)

10.

ГІДАЗЕПАМ ІС®

таблетки сублінгвальні
по 0,02 г по 10 таблеток у
блістері; по 2 блістери у
пачці з картону

Товариство з
додатковою
відповідальніст
ю "ІНТЕРХІМ"

Україна

Товариство з
додатковою
відповідальністю
"ІНТЕРХІМ",
Україна (виробник,
відповідальний за
випуск серії;
випробування
контролю якості
(фізичні/хімічні,
мікробіологічна
чистота),

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не підлягає

UA/8579/02/01

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 розділу "Побічні
реакції " відповідно до
оновленої інформації з
безпеки діючої речовини

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. 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

12
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

зберігання готової
продукції;
виробництво,
зберігання (готової
продукції, сировини
та матеріалів);
випробування
контролю якості
(фізичні/хімічні)

11.

ГІДРОКОРТИЗО
НУ БУТИРАТ
МІКРОНІЗОВАНИ
Й

порошок кристалічний
(субстанція) для
фармацевтичного
застосування у подвійних
поліетиленових пакетах

12.

ГІДРОКСИПРОГ
ЕСТЕРОНУ
КАПРОНАТ

порошок (субстанція) у
мішках подвійних
поліетиленових для
виробництва стерильних

Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю
"Фармацевтичн
а компанія
"Здоров'я"
ПАТ "Фармак"

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

-

Не підлягає

UA/13309/01/01

-

Не підлягає

UA/13225/01/01

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 розділу "Побічні
реакції " відповідно до
оновленої інформації з
безпеки діючої речовини

Україна

Ньюхем С.п.А.

Італiя

Україна

Стероїд C.п.А.

Італiя

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

13
№
п/п
13.

14.

Назва
лікарського
засобу
ГОНАЛ-Ф®

ЕУТИРОКС

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)
лікарських форм
порошок для розчину для
ін'єкцій по 75 МО (5,5
мкг); № 1: 1 флакон з
порошком у комплекті з
розчинником (вода для
ін’єкцій) по 1 мл у
попередньо заповненому
шприці, 1 голкою для
розчинення та 1 голкою
для введення у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці у картонній
коробці; № 10: 5
флаконів з порошком у
комплекті з розчинником
(вода для ін’єкцій) по 1
мл у 5 попередньо
заповнених шприцах, 5
голками для розчинення
та 5 голками для
введення у контурній
чарунковій упаковці, по 2
контурні чарункові
упаковки в картонній
коробці

таблетки по 50 мкг; по 25
таблеток у блістері; по 2
або по 4 блістери в

Продовження додатка 2

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

Арес Трейдінг
С.А.

Швейцарія

Мерк Сероно С.А.,
відділення у м.
Обонн, Швейцарія;
Мерк Сероно
С.п.А., Італія

Швейцарія/
Італія

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
фармаконагляду - Зміни
внесено до інструкції для
медичного застосування
лікарського засобу до
розділів
"Показання"(стилістичне
коригування тексту),
"Особливості
застосування", "Побічні
реакції" відповідно до
матеріалів реєстраційного
досьє.

за
рецептом

Не підлягає

UA/4113/01/03

за
рецептом

Не підлягає

UA/8388/01/02

Мерк КГаА

Німеччина

Мерк КГаА

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
II типу - Зміни щодо

14
№
п/п

15.

Назва
лікарського
засобу

ЕУТИРОКС

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)
картонній коробці

таблетки по 75 мкг; по 25
таблеток у блістері; по 2
або по 4 блістери в
картонній коробці

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не підлягає

UA/8388/01/03

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
фармаконагляду - Зміни
внесено до Інструкції для
медичного застосування
лікарського засобу до
розділу "Показання"
(уточнення інформації), а
також до розділів
"Фармакологічні
властивості", "Спосіб
застосування та дози",
відповідно до матеріалів
реєстраційного досьє.

Мерк КГаА

Німеччина

Мерк КГаА

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
II типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміни у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
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№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не підлягає

UA/8388/01/04

маркування та інструкції
для медичного
застосування у зв’язку із
новими даними з якості,
доклінічними, клінічними
даними та даними з
фармаконагляду - Зміни
внесено до Інструкції для
медичного застосування
лікарського засобу до
розділу "Показання"
(уточнення інформації), а
також до розділів
"Фармакологічні
властивості", "Спосіб
застосування та дози",
відповідно до матеріалів
реєстраційного досьє.

16.

ЕУТИРОКС

таблетки по 100 мкг; по
25 таблеток у блістері; по
2 або по 4 блістери в
картонній коробці

Мерк КГаА

Німеччина

Мерк КГаА

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
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,
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№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не підлягає

UA/8388/01/05

доклінічними, клінічними
даними та даними з
фармаконагляду - Зміни
внесено до Інструкції для
медичного застосування
лікарського засобу до
розділу "Показання"
(уточнення інформації), а
також до розділів
"Фармакологічні
властивості", "Спосіб
застосування та дози",
відповідно до матеріалів
реєстраційного досьє.

17.

ЕУТИРОКС

таблетки по 125 мкг; по
25 таблеток у блістері; по
2 або по 4 блістери в
картонній коробці

Мерк КГаА

Німеччина

Мерк КГаА

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
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
фармаконагляду - Зміни
внесено до Інструкції для
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№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не підлягає

UA/8388/01/06

медичного застосування
лікарського засобу до
розділу "Показання"
(уточнення інформації), а
також до розділів
"Фармакологічні
властивості", "Спосіб
застосування та дози",
відповідно до матеріалів
реєстраційного досьє.

18.

ЕУТИРОКС

таблетки по 150 мкг; по
25 таблеток у блістері; по
2 або по 4 блістери в
картонній коробці

Мерк КГаА

Німеччина

Мерк КГаА

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
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
фармаконагляду - Зміни
внесено до Інструкції для
медичного застосування
лікарського засобу до
розділу "Показання"
(уточнення інформації), а
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№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не підлягає

UA/8388/01/01

також до розділів
"Фармакологічні
властивості", "Спосіб
застосування та дози",
відповідно до матеріалів
реєстраційного досьє.

19.

ЕУТИРОКС

таблетки по 25 мкг; по 25
таблеток у блістері; по 2
або по 4 блістери в
картонній коробці

Мерк КГаА

Німеччина

Мерк КГаА

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
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
фармаконагляду - Зміни
внесено до Інструкції для
медичного застосування
лікарського засобу до
розділу "Показання"
(уточнення інформації), а
також до розділів
"Фармакологічні
властивості", "Спосіб
застосування та дози",

19
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

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.

без
рецепта

підлягає

UA/8628/01/01

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.

без
рецепта

підлягає

UA/0119/01/01

відповідно до матеріалів
реєстраційного досьє.

20.

21.

ЗЕЛЕНІНА
КРАПЛІ

КВЕРЦЕТИН

краплі оральні по 25 мл у
флаконі-крапельниці; по
1 флакону-крапельниці в
пачці з картону; по 25 мл
у флаконахкрапельницях

ТОВ
"Тернофарм"

гранули, 0,04 г/1 г, по 1 г
або по 2 г у пакетах; по 1
г або по 2 г у пакеті; по

Публічне
акціонерне
товариство

Україна

Україна

ТОВ "Тернофарм"

Публічне
акціонерне
товариство

Україна

Україна

20
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

22.

КИСЛОТА
САЛІЦИЛОВА

23.

КОНКОР

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

розчин для зовнішнього
застосування, спиртовий
1% по 40 мл у флаконах;
по 40 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з
картону
таблетки, вкриті
плівковою оболонкою, по
10 мг, по 30 таблеток у
блістері; по 1 блістеру у
картонній коробці; по 25
таблеток у блістері; по 2
блістери у картонній
коробці

Заявник

Країна
заявника

"Наукововиробничий
центр
"Борщагівський
хімікофармацевтични
й завод"

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

"Наукововиробничий центр
"Борщагівський
хімікофармацевтичний
завод"

ТОВ
"Тернофарм"

Україна

ТОВ "Тернофарм"

Україна

Мерк КГаА

Німеччина

Мерк КГаА

Німеччина

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

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

без
рецепта

підлягає

UA/8493/01/01

Перереєстрація на
необмежений термін.

за
рецептом

Не підлягає

UA/3322/01/03

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.

21
№
п/п
24.

Назва
лікарського
засобу
КОНКОР

25.

МЕБЕВЕРИНУ
HCL ПЕЛЕТИ
70%

26.

НАТРІЮ
ХЛОРИДЦИТОКЛІН

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)
таблетки, вкриті
плівковою оболонкою, по
5 мг, по 30 таблеток у
блістері; по 1 блістеру у
картонній коробці; по 25
таблеток у блістері; по 2
блістери у картонній
коробці

пелети кишковорозчинні,
що містять субстанцію у
подвійних
поліетиленових пакетах
для виробництва
нестерильних лікарських
форм
розчин для інфузій, 9
мг/мл по 1000 мл, або по
2000 мл, або по 3000 мл,
або по 5000 мл у
контейнерах полімерних

Продовження додатка 2

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Мерк КГаА

Німеччина

Мерк КГаА

Німеччина

Перереєстрація на
необмежений термін.

за
рецептом

Не підлягає

Номер
реєстраційного
посвідчення
UA/3322/01/02

-

Не підлягає

UA/13128/01/01

за
рецептом

Не підлягає

UA/11471/01/01

Нош Лабс Пвт.
Лтд.

Індія

Нош Лабс Пвт. Лтд.

Індія

ТОВ "ЮріяФарм"

Україна

ТОВ "Юрія-Фарм"

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.
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),

22
№
п/п

27.

Назва
лікарського
засобу

НІТРОГЛІЦЕРИН
-ЗДОРОВ'Я

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки сублінгвальні
по 0,5 мг по 40 таблеток
у банці; по 1 банці у
картонній коробці; по 40
таблеток у контейнері; по
1 контейнеру в картонній
коробці

Заявник

Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю
"Фармацевтичн
а компанія
"Здоров'я"

Країна
заявника

Україна

Виробник

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

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Україна

Реєстраційна процедура
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 внесені до інструкції
для медичного
застосування лікарського
засобу до розділів:
"Фармакологічні
властивості",
"Протипоказання",
"Взаємодія з іншими
лікарськими засобами та
інші види взаємодій",
"Особливості
застосування", "Спосіб
застосування та дози"
(уточнення),
"Передозування", "Побічні
реакції" відповідно до
оновленої інформації з
безпеки застосування
діючої та допоміжних
речовин лікарського
засобу.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

без
рецепта

Не підлягає

UA/0052/01/01

23
№
п/п

28.

29.

Назва
лікарського
засобу

СЕРВОНЕКС®

СЕРВОНЕКС®

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

таблетки, вкриті
оболонкою, по 5 мг, in
bulk № 14х240: по 14
таблеток у блістері; по
240 блістерів у картонній
коробці

КУСУМ
ХЕЛТХКЕР ПВТ
ЛТД

таблетки, вкриті
оболонкою, по 10 мг, in
bulk № 14х240: по 14
таблеток у блістері; по
240 блістерів у картонній
коробці

КУСУМ
ХЕЛТХКЕР ПВТ
ЛТД

Країна
заявника

Індія

Індія

Виробник

КУСУМ ХЕЛТХКЕР
ПВТ ЛТД

КУСУМ ХЕЛТХКЕР
ПВТ ЛТД

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Індія

Індія

Реєстраційна процедура
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 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,

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

-

Не підлягає

UA/15767/01/01

-

Не підлягає

UA/15767/01/02

24
№
п/п

30.

Назва
лікарського
засобу

СЕРВОНЕКС®

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки, вкриті
оболонкою, по 10 мг, по
14 таблеток у блістері; по
2 блістери в картонній
упаковці; по 10 таблеток
у блістері; по 3 блістери в
картонній упаковці

Заявник

КУСУМ
ХЕЛТХКЕР ПВТ
ЛТД

Країна
заявника

Індія

Виробник

КУСУМ ХЕЛТХКЕР
ПВТ ЛТД, Індія;
Альтернативний
виробник, що
здійснює вторинне
пакування,
контроль якості та
випуск серії:
ТОВ "КУСУМ
ФАРМ", Україна

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Індія/
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 внесені до інструкції
для медичного
застосування лікарського
засобу у розділи:
"Показання"(корегування
тексту), "Взаємодія з
іншими лікарськими
засобами та інші види
взаємодій", "Особливості
застосування",
"Застосування у період
вагітності або годування

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

За
рецептом

Не підлягає

UA/13114/01/02

25
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

За
рецептом

Не підлягає

UA/13114/01/01

груддю", "Здатність
впливати на швидкість
реакції при керуванні
автотранспортом або
іншими механізмами",
"Спосіб застосування та
дози" (інформація з
безпеки), "Побічні реакції"
відповідно до оновленої
інформації з безпеки діючої
речовини.

31.

СЕРВОНЕКС®

таблетки, вкриті
оболонкою, по 5 мг, по 14
таблеток у блістері; по 2
блістери в картонній
упаковці; по 10 таблеток
у блістері; по 3 блістери в
картонній упаковці

КУСУМ
ХЕЛТХКЕР ПВТ
ЛТД

Індія

КУСУМ ХЕЛТХКЕР
ПВТ ЛТД, Індія;
Альтернативний
виробник, що
здійснює вторинне
пакування,
контроль якості та
випуск серії:
ТОВ "КУСУМ
ФАРМ", Україна

Індія/
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. 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,

26
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

-

Не підлягає

UA/13336/01/01

проведених відповідно до
плану педіатричних
досліджень (РІР) (зміну
узгоджено з компетентним
уповноваженим органом) Зміни внесені до інструкції
для медичного
застосування лікарського
засобу у розділи:
"Показання"(корегування
тексту), "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" (інформація з
безпеки), "Побічні реакції"
відповідно до оновленої
інформації з безпеки діючої
речовини.

32.

СЕРТРАЛІНУ

кристалічний порошок

Товариство з

Україна

Гетеро Драгс

Індія

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

27
№
п/п

Назва
лікарського
засобу
ГІДРОХЛОРИД

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)
(субстанція) у подвійних
поліетиленових пакетах
для фармацевтичного
застосування

33.

СПИРТ
КАМФОРНИЙ

34.

СТРОФАНТИН-Г

розчин нашкірний 10 %
по 40 мл у флаконах; по
40 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці
розчин для ін'єкцій, 0,25
мг/мл по 1 мл в ампулі;
по 10 ампул у пачці з
картону; по 1 мл в
ампулі; по 5 ампул у
блістері, по 2 блістери у
пачці з картону; по 1 мл в
ампулі; по 10 ампул у
блістері, по 1 блістеру в
пачці з картону

Заявник
обмеженою
відповідальніст
ю
"Фармацевтичн
а компанія
"Здоров'я"
ТОВ "ДКП
"Фармацевтичн
а фабрика"
Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю "Дослідний
завод "ГНЦЛС"

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Лімітед

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

необмежений термін

Україна

ТОВ "ДКП
"Фармацевтична
фабрика"

Україна

Перереєстрація на
необмежений термін

без
рецепта

підлягає

UA/8498/01/01

Україна

контроль якості,
випуск серії:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Дослідний завод
"ГНЦЛС",
Україна;
всі стадії
виробництва,
контроль якості,
випуск серії:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фармацевтична
компанія
"Здоров'я",
Україна

Україна

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 розділу
"Особливості
застосування", відповідно
до оновленої інформації з
безпеки допоміжних
речовин лікарського
засобу.

за
рецептом

Не підлягає

UA/0079/01/01

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

28
№
п/п

35.

Назва
лікарського
засобу

ФЛОРИСЕДЗДОРОВ'Я

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

сироп по 50 мл, по 100
мл, по 200 мл у флаконі;
по 1 флакону в картонній
коробці

Заявник

Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю
"Фармацевтичн
а компанія
"Здоров'я"

Країна
заявника

Україна

Виробник

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

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Україна

Реєстраційна процедура
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 розділу
"Особливості
застосування" відповідно
до інформації з безпеки
допоміжних речовин.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно
до Порядку здійснення
фармаконагляду,

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

без
рецепта

підлягає

UA/8853/02/01
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№
п/п

Назва
лікарського
засобу

36.

ХОНДРОЇТИН
СУЛЬФАТ
НАТРІЮ

37.

ЦЕФОБОЦИД

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

порошок (субстанція) у
подвійних
поліетиленових мішках
для виробництва
стерильних лікарських
форм
порошок для розчину для
ін'єкцій по 1 г по 1
флакону з порошком; по
1 флакону з порошком у
пачці з картону; по 5
флаконів з порошком у
касеті; по 1 касеті у
панелі з картону

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА"

Україна

АТ "ЗПД"

Данія

Публічне
акціонерне
товариство
"Наукововиробничий
центр
"Борщагівський
хімікофармацевтични
й завод"

Україна

Публічне
акціонерне
товариство
"Наукововиробничий центр
"Борщагівський
хімікофармацевтичний
завод"

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

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:
"Взаємодія з іншими
лікарськими засобами та

Умови
відпуску

-

за
рецептом

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

не підлягає

UA/12896/01/01

не підлягає

UA/9239/01/01

30
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

не підлягає

UA/8293/01/01

інші види взаємодій",
"Особливості
застосування",
"Передозування", "Побічні
реакції" відповідно до
оновленої інформації з
безпеки діючої речовини.

38.

ЧИСТОТІЛУ
ТРАВА

трава по 50 г в пачках з
внутрішнім пакетом; по
1,5 г в фільтр-пакеті; по
20 фільтр-пакетів у пачці

ПАТ
"Лубнифарм"

Україна

ПАТ "Лубнифарм"

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 України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі
строками, зазначеними у

31
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

періодичності подання
регулярних звітів з безпеки

Начальник Управління фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції

Т.М. Лясковський

