Додаток
до наказу Міністерства
охорони здоров’я України
08.10.2018 № 1829

ПЕРЕЛІК
лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів), термін застосування яких скорочено на території
України шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень (сертифікатів про державну реєстрацію)
№
п/п

Торгова назва

Форма випуску

Виробник

Заявник

Номер
реєстраційного
посвідчення

Дата
реєстрації

Дата
закінчення
реєстрації

1.

АРЗЕРРА™

концентрат для розчину для інфузій,
20 мг/мл у флаконах по 5 мл № 3; у
флаконах по 50 мл № 1

Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед,
Велика Британія

Новартіс Фарма АГ,
Швейцарія

UA/14372/01/01

08.05.2015

08.05.2020

2.

АКТ-ХІБ
(ACT-HIB))
ВАКЦИНА
ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ
ІНФЕКЦІЙ,
СПРИЧИНЕНИХ
HAEMOPHILUS ТИПУ B),
КОН'ЮГОВАНА, СУХА

ліофілізований порошок по 1 дозі
для розчину для ін’єкцій у флаконі в
комплекті з розчинником по 0,5 мл у
попередньо заповненому шприці з
прикріпленою голкою (або 2-ма
окремими голками)

Санофі Пастер, Франція
ЗАТ "Санофі-Авентіс", Угорщина
САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА
(повний цикл виробництва,
контроль якості розчинника в
шприцах), Франція

Санофі Пастер С.А.,
Франція

UA/16685/01/01

11.05.2018

необмежений

3.

ВАКСІГРИП / VAXIGRIP
СПЛІТ-ВАКЦИНА
ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ
ІНАКТИВОВАНА РІДКА

Санофі Пастер (юридична адреса,
місце провадження діяльності,
повний цикл виробництва,
контроль якості, вторинне
пакування, випуск серії), Франція
САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА
(вторинне пакування),

Санофі Пастер С.А.,
Франція

UA/16356/01/01

04.10.2017

необмежений

4.

ЙОКС

ТЕВА Чех Індастріз с.р.о., Чеська
Республіка

ТЕВА Фармацевтікал
Індастріз Лтд., Ізраїль

UA/1829/01/01

02.04.2015

02.04.2020

5.

МЕМАНТИН-ТЕВА

ТОВ Тева Оперейшенз Поланд,
Польща

ПЛІВА Хрватска д.о.о.,
Хорватія

UA/14090/01/01

26.01.2015

26.01.2020

6.

ЛЕПОНЕКС®

суспензія для ін’єкцій по 0,25 мл у
попередньо заповненому шприці; по
1 попередньо заповненому шприцу з
прикріпленою голкою у картонній
коробці; по 0,5 мл у попередньо
заповненому
шприці;
по
1
попередньо заповненому шприцу з
прикріпленою голкою у картонній
коробці
обполіскувач для горла, концентрат
по 50 мл у флаконі; по 1 флакону
разом із мірним ковпачком в
коробці
таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою, по 10 мг по 10 таблеток
у блістері, по 3 або 6 блістерів у
коробці
таблетки по 100 мг № 50 (10х5) у
блістерах

Новартіс Фармасьютикалс ЮК
Лтд., Великобританія
Новартіс Саглік, Гіда ве Тарім
Урунлері Сан. Ве Тік. А.С.,
Туреччина

Новартіс Фарма АГ,
Швейцарія

UA/9717/01/02

01.08.2014

01.08.2019
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7.

ЛЕПОНЕКС®

таблетки по 25 мг № 50 (10х5) у
блістера

8.

КІТРУДА®

концентрат для розчину для інфузій,
25 мг/мл по 4 мл у флаконі № 1

9.

ДОКСОЛІК®

10.

ЕПІЛІК®

11.

ДИКЛОФЕНАК

концентрат для розчину для ін'єкцій/
інфузій, 2 мг/мл по 5 мл в ампулі, по
10 ампул у пачці, по 5 мл у флаконі;
по 1 або 10 флаконів у пачці; по 25
мл або по 50 мл у флаконі; по 1
флакону у пачці
концентрат для розчину для ін'єкцій/
інфузій, 2 мг/мл по 5 мл у флаконі,
по 1 або 10 флаконів у пачці; по 25
мл, або по 50 мл у флаконі, по 1
флакону у пачці
супозиторії по 50 мг по 5
супозиторіїв у блістері; по 2
блістери в картонній коробці

12.

ДИКЛОФЕНАК

супозиторії по 100 мг по
супозиторіїв у блістері; по
блістери в картонній коробці

13.

МЕЛОКСИКАМ-ЗЕНТІВА

таблетки по 15 мг №10, №20 (10х2):
по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2
блістери в картонній коробці

14.

ЕКСИПЕНЕМ

порошок для розчину для ін'єкцій по
1000 мг; in bulk: 60 флаконів з
порошком
в
поліетиленових
коробках; по 6 поліетиленових
коробок в картонній коробці
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Продовження додатка

Новартіс Фармасьютикалс ЮК
Лтд., Великобританія
Новартіс Саглік, Гіда ве Тарім
Урунлері Сан. Ве Тік. А.С.,
Туреччина
МСД Ірландія (Карлоу) (виробник
нерозфасованої продукції,
контроль якості, первинне
пакування), Ірландія
Шерінг-Плау Лабо Н.В. (вторинне
пакування, дозвіл на випуск серії),
Бельгія
ПАТ "ФАРМСТАНДАРТБІОЛІК", Україна

Новартіс Фарма АГ,
Швейцарія

UA/9717/01/01

01.08.2014

01.08.2019

Шерінг-Плау Сентрал Іст
АГ, Швейцарія

UA/15484/01/01

21.09.2016

21.09.2021

ПАТ "ФАРМСТАНДАРТБІОЛІК", Україна

UA/4210/01/01

03.11.2016

03.11.2021

ПАТ "ФАРМСТАНДАРТБІОЛІК", Україна

ПАТ "ФАРМСТАНДАРТБІОЛІК", Україна

UA/4416/01/01

22.11.2016

22.11.2021

ГлаксоСмітКляйн
Фармасьютикалз С.А., Польща

ГлаксоСмітКляйн Експорт
Лімітед, Велика Британія

UA/6360/01/01

06.04.2017

06.04.2022

ГлаксоСмітКляйн
Фармасьютикалз С.А., Польща

ГлаксоСмітКляйн Експорт
Лімітед, Велика Британія

UA/6360/01/02

06.04.2017

06.04.2022

ТОВ "Зентіва" (виробництво
таблеток in-bulk, первинне та
вторинне пакування, контроль та
випуск серій), Чеська Республіка
Юніхем Лабораторіз Лтд.
(виробництво таблеток in-bulk),
Індія
АТ "Санека Фармасьютікалз"
(первинне та вторинне пакування,
контроль та випуск серій),
Словацька Республіка
Ексір Фармасьютикал Ко., Іран

ТОВ "Санофі-Авентіс
Україна", Україна

UA/12604/02/02

13.07.2018

необмежений

Ексір Фармасьютикал Ко.,
Іран

UA/13507/01/01

05.03.2014

05.03.2019
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15.

МІАКАЛЬЦИК®

розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 1
мл в ампулах № 5

Новартіс Фарма Штейн АГ,
Швейцарія

Новартіс Фарма АГ,
Швейцарія

UA/9850/01/01

01.08.2014

01.08.2019

16.

ВІЛЬВІО

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою,
Омбітасвір
12,5
мг/Паритапревір 75,0 мг/Ритонавір
50,0 мг (№ 56)

ЕббВі Біофармасьютікалз
ГмбХ, Швейцарія

UA/15051/01/01

28.03.2016

28.03.2021

17.

ВІРЕЛАКІР

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою, Дасабувір 250 мг (№ 56)

ЕббВі Біофармасьютікалз
ГмбХ, Швейцарія

UA/15052/01/01

28.03.2016

28.03.2021

18.

ЮНІТРОН®

порошок
ліофілізований
для
розчину для ін'єкцій по 150 мкг/0,5
мл у флаконі в комплекті з
розчинником (вода для ін’єкцій) по
0,7 мл в ампулі № 220 in bulk; та у
двокамерній
шприц-ручці
(кліарклік) з розчинником (вода для
ін’єкцій) по 0,7 мл в комплекті в
комплекті з голкою для ін’єкцій та 2
серветками, № 64, in bulk

Шерінг-Плау Сентрал Іст
АГ, Швейцарія

UA/11654/01/05

28.07.2016

28.07.2021

19.

ЮНІТРОН®

порошок
ліофілізований
для
розчину для ін'єкцій по 100 мкг/0,5
мл у флаконі в комплекті з
розчинником (вода для ін’єкцій) по
0,7 мл в ампулі № 220 in bulk; та у
двокамерній
шприц-ручці
(кліарклік) з розчинником (вода для
ін’єкцій) по 0,7 мл в комплекті в
комплекті з голкою для ін’єкцій та 2
серветками, № 64, in bulk

Шерінг-Плау Сентрал Іст
АГ, Швейцарія

UA/11654/01/03

28.07.2016

28.07.2021

20.

ЮНІТРОН®

порошок
ліофілізований
для
розчину для ін'єкцій по 120 мкг/0,5
мл у флаконі в комплекті з
розчинником (вода для ін’єкцій) по
0,7 мл в ампулі № 220 in bulk; та у
двокамерній
шприц-ручці
(кліарклік) з розчинником (вода для
ін’єкцій) по 0,7 мл в комплекті в
комплекті з голкою для ін’єкцій та 2
серветками, № 64, in bulk

Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ
(вторинне пакування, випуск
серій), Німеччина
Фурньє Лабораторіз Айрленд
Лімітед (лікарська форма,
первинне пакування), Ірландія
Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ
(вторинне пакування, випуск
серій), Німеччина
Еббві Айрленд НЛ Б.В. (лікарська
форма, первинне пакування),
Ірландія
Шерінг-Плау (Брінні) Компані
(виробник «in bulk» та первинне in bulk» та первинне
пакування для флаконів), Ірландія
МСД Інтернешнл ГмбХ, Сінгапур
(філія Сінгапур) (виробник «in bulk» та первинне in
bulk» та первинне пакування для
шприц-ручок), Сінгапур
Шерінг-Плау Лабо Н.В. (вторинне
пакування та випуск серії для
флаконів та шприц-ручок),
Бельгія
Шерінг-Плау (Брінні) Компані
(виробник «in bulk» та первинне in bulk» та первинне
пакування для флаконів), Ірландія
МСД Інтернешнл ГмбХ, Сінгапур
(філія Сінгапур) (виробник «in bulk» та первинне in
bulk» та первинне пакування для
шприц-ручок), Сінгапур
Шерінг-Плау Лабо Н.В. (вторинне
пакування та випуск серії для
флаконів та шприц-ручок),
Бельгія
Шерінг-Плау (Брінні) Компані
(виробник «in bulk» та первинне in bulk» та первинне
пакування для флаконів), Ірландія
МСД Інтернешнл ГмбХ, Сінгапур
(філія Сінгапур) (виробник «in bulk» та первинне in
bulk» та первинне пакування для
шприц-ручок), Сінгапур
Шерінг-Плау Лабо Н.В. (вторинне
пакування та випуск серії для
флаконів та шприц-ручок),

Шерінг-Плау Сентрал Іст
АГ, Швейцарія

UA/11654/01/04

28.07.2016

28.07.2021
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21.

ЮНІТРОН®

порошок
ліофілізований
для
розчину для ін'єкцій по 80 мкг/0,5
мл у флаконі в комплекті з
розчинником (вода для ін’єкцій) по
0,7 мл в ампулі № 220 in bulk; та у
двокамерній
шприц-ручці
(кліарклік) з розчинником (вода для
ін’єкцій) по 0,7 мл в комплекті в
комплекті з голкою для ін’єкцій та 2
серветками, № 64, in bulk

22.

ЮНІТРОН®

порошок
ліофілізований
для
розчину для ін'єкцій по 50 мкг/0,5
мл у флаконі в комплекті з
розчинником (вода для ін’єкцій) по
0,7 мл в ампулі № 220 in bulk; та у
двокамерній
шприц-ручці
(кліарклік) з розчинником (вода для
ін’єкцій) по 0,7 мл в комплекті в
комплекті з голкою для ін’єкцій та 2
серветками, № 64, in bulk

23.

ПЕГІНТРОН®

24.

ПЕГІНТРОН®

порошок
ліофілізований
для
розчину для ін'єкцій по 120 мкг/0,5
мл, 1 флакон з порошком у
комплекті
з
1
ампулою
з
розчинником (вода для ін'єкцій) по
0,7 мл в картонній коробці; 1
двокамерна шприц-ручка (кліарклік)
з порошком та 0,7 мл розчинника
(вода для ін'єкцій) в комплекті з
голкою для ін'єкцій в картонній
коробці; 1 двокамерна шприц-ручка
(кліарклік) з порошком та 0,7 мл
розчинника (вода для ін'єкцій) в
комплекті з голкою для ін'єкцій та 2
серветками в картонній коробці
порошок
ліофілізований
для
розчину для ін'єкцій по 100 мкг/0,5
мл, 1 флакон з порошком у
комплекті
з
1
ампулою
з
розчинником (вода для ін'єкцій) по
0,7 мл в картонній коробці; 1
двокамерна шприц-ручка (кліарклік)
з порошком та 0,7 мл розчинника
(вода для ін'єкцій) в комплекті з
голкою для ін'єкцій в картонній

Бельгія
Шерінг-Плау (Брінні) Компані
(виробник «in bulk» та первинне in bulk» та первинне
пакування для флаконів), Ірландія
МСД Інтернешнл ГмбХ, Сінгапур
(філія Сінгапур) (виробник «in bulk» та первинне in
bulk» та первинне пакування для
шприц-ручок), Сінгапур
Шерінг-Плау Лабо Н.В. (вторинне
пакування та випуск серії для
флаконів та шприц-ручок),
Бельгія
Шерінг-Плау (Брінні) Компані
(виробник «in bulk» та первинне in bulk» та первинне
пакування для флаконів), Ірландія
МСД Інтернешнл ГмбХ, Сінгапур
(філія Сінгапур) (виробник «in bulk» та первинне in
bulk» та первинне пакування для
шприц-ручок), Сінгапур
Шерінг-Плау Лабо Н.В. (вторинне
пакування та випуск серії для
флаконів та шприц-ручок),
Бельгія
Шерінг-Плау (Брінні) Компані,
Ірландія (виробник «in bulk» та первинне in bulk» та
первинне пакування для
флаконів), Ірландія
МСД Інтернешнл ГмбХ, Сінгапур
(філія Сінгапур) (виробник «in bulk» та первинне in
bulk» та первинне пакування для
шприц-ручок), Сінгапур
Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія
(вторинне пакування та випуск
серії для флаконів та шприцручок), Бельгія

Шерінг-Плау (Брінні) Компані,
Ірландія (виробник «in bulk» та первинне in bulk» та
первинне пакування для
флаконів), Ірландія
МСД Інтернешнл ГмбХ, Сінгапур
(філія Сінгапур) (виробник «in bulk» та первинне in
bulk» та первинне пакування для
шприц-ручок), Сінгапур
Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія
(вторинне пакування та випуск

Продовження додатка
Шерінг-Плау Сентрал Іст
АГ, Швейцарія

UA/11654/01/02

28.07.2016

28.07.2021

Шерінг-Плау Сентрал Іст
АГ, Швейцарія

UA/11654/01/01

28.07.2016

28.07.2021

Шерінг-Плау Сентрал Іст
АГ, Швейцарія

UA/2630/01/05

07.07.2016

07.07.2021

Шерінг-Плау Сентрал Іст
АГ, Швейцарія

UA/2630/01/04

07.07.2016

07.07.2021
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25.

ПЕГІНТРОН®

26.

ПЕГІНТРОН®

27.

ПЕГІНТРОН®

коробці; 1 двокамерна шприц-ручка
(кліарклік) з порошком та 0,7 мл
розчинника (вода для ін'єкцій) в
комплекті з голкою для ін'єкцій та 2
серветками в картонній коробці
порошок
ліофілізований
для
розчину для ін'єкцій по 80 мкг/0,5
мл, 1 флакон з порошком у
комплекті
з
1
ампулою
з
розчинником (вода для ін'єкцій) по
0,7 мл в картонній коробці; 1
двокамерна шприц-ручка (кліарклік)
з порошком та 0,7 мл розчинника
(вода для ін'єкцій) в комплекті з
голкою для ін'єкцій в картонній
коробці; 1 двокамерна шприц-ручка
(кліарклік) з порошком та 0,7 мл
розчинника (вода для ін'єкцій) в
комплекті з голкою для ін'єкцій та 2
серветками в картонній коробці
порошок
ліофілізований
для
розчину для ін'єкцій по 50 мкг/0,5
мл, 1 флакон з порошком у
комплекті
з
1
ампулою
з
розчинником (вода для ін'єкцій) по
0,7 мл в картонній коробці; 1
двокамерна шприц-ручка (кліарклік)
з порошком та 0,7 мл розчинника
(вода для ін'єкцій) в комплекті з
голкою для ін'єкцій в картонній
коробці; 1 двокамерна шприц-ручка
(кліарклік) з порошком та 0,7 мл
розчинника (вода для ін'єкцій) в
комплекті з голкою для ін'єкцій та 2
серветками в картонній коробці
порошок
ліофілізований
для
розчину для ін'єкцій по 150 мкг/0,5
мл, 1 флакон з порошком у
комплекті
з
1
ампулою
з
розчинником (вода для ін'єкцій) по
0,7 мл в картонній коробці; 1
двокамерна шприц-ручка (кліарклік)
з порошком та 0,7 мл розчинника
(вода для ін'єкцій) в комплекті з
голкою для ін'єкцій в картонній
коробці; 1 двокамерна шприц-ручка
(кліарклік) з порошком та 0,7 мл
розчинника (вода для ін'єкцій) в

Продовження додатка

серії для флаконів та шприцручок), Бельгія

Шерінг-Плау (Брінні) Компані,
Ірландія (виробник «in bulk» та первинне in bulk» та
первинне пакування для
флаконів), Ірландія
МСД Інтернешнл ГмбХ, Сінгапур
(філія Сінгапур) (виробник «in bulk» та первинне in
bulk» та первинне пакування для
шприц-ручок), Сінгапур
Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія
(вторинне пакування та випуск
серії для флаконів та шприцручок), Бельгія

Шерінг-Плау Сентрал Іст
АГ, Швейцарія

UA/2630/01/03

07.07.2016

07.07.2021

Шерінг-Плау (Брінні) Компані,
Ірландія (виробник «in bulk» та первинне in bulk» та
первинне пакування для
флаконів), Ірландія
МСД Інтернешнл ГмбХ, Сінгапур
(філія Сінгапур) (виробник «in bulk» та первинне in
bulk» та первинне пакування для
шприц-ручок), Сінгапур
Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія
(вторинне пакування та випуск
серії для флаконів та шприцручок), Бельгія

Шерінг-Плау Сентрал Іст
АГ, Швейцарія

UA/2630/01/02

07.07.2016

07.07.2021

Шерінг-Плау (Брінні) Компані,
Ірландія (виробник «in bulk» та первинне in bulk» та
первинне пакування для
флаконів), Ірландія
МСД Інтернешнл ГмбХ, Сінгапур
(філія Сінгапур) (виробник «in bulk» та первинне in
bulk» та первинне пакування для
шприц-ручок), Сінгапур
Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія
(вторинне пакування та випуск
серії для флаконів та шприцручок), Бельгія

Шерінг-Плау Сентрал Іст
АГ, Швейцарія

UA/2630/01/01

07.07.2016

07.07.2021

6
комплекті з голкою для ін'єкцій та 2
серветками в картонній коробці
розчин для інфузій 20 % у
фізіологічному розчині по 250 мл у
флаконі; по 1 флакону в картонній
коробці
розчин для інфузій 10 % у
фізіологічному розчині по 250 мл у
флаконі; по 1 флакону в картонній
коробці
таблетки, вкриті оболонкою, по 200
мг, по 50 таблеток у флаконі; по 1
флакону в картонній коробці

28.

АКТОВЕГІН

29.

АКТОВЕГІН

30.

АКТОВЕГІН

31.

АКТОВЕГІН

розчин для інфузій 10 % з
декстрозою по 250 мл у флаконі; по
1 флакону в картонній коробці

32.

ПЕГАСІС®

розчин для ін'єкцій, 90 мкг/0,5 мл у
попередньо наповненому шприці №
1

33.

ПАМИРЕД®

34.

Продовження додатка

ТОВ "Такеда Україна",
Україна

UA/11232/04/02

27.11.2015

27.11.2020

ТОВ "Такеда Україна",
Україна

UA/11232/04/01

27.11.2015

27.11.2020

ТОВ "Такеда Україна",
Україна

UA/11232/02/01

27.11.2015

27.11.2020

ТОВ "Такеда Україна",
Україна

UA/11232/03/01

21.09.2015

21.09.2020

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд,
Швейцарія

UA/14223/01/01

03.03.2015

03.03.2020

ліофілізат для розчину для інфузій
по 60 мг у флаконі № 1

ТОВ "КУСУМ ФАРМ"
(пакування з форми in bulk фірмивиробника Такеда Австрія ГмбХ,
Австрія), Україна
ТОВ "КУСУМ ФАРМ"
(пакування з форми in bulk фірмивиробника Такеда Австрія ГмбХ,
Австрія), Україна
ТОВ "КУСУМ ФАРМ"
(пакування з форми in bulk фірмивиробника Такеда Австрія ГмбХ,
Австрія), Україна
ТОВ "КУСУМ ФАРМ"
(пакування з форми in bulk фірмивиробника Такеда Австрія ГмбХ,
Австрія), Україна
Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд
(виробництво нерозфасованої
продукції, первинне та вторинне
пакування, випробування
контролю якості, випуск серії),
Швейцарія
Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд
(Виробнича дільниця 1), Індія

Д-р Редді'с Лабораторіс
Лтд, Індія

UA/3143/01/02

30.04.2015

30.04.2020

ПАМИРЕД®

ліофілізат для розчину для інфузій
по 30 мг у флаконі № 1

Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд
(Виробнича дільниця 1), Індія

Д-р Редді'с Лабораторіс
Лтд, Індія

UA/3143/01/01

30.04.2015

30.04.2020

35.

ПРЕСАРТАН®-25

Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія

Іпка Лабораторіз Лімітед,
Індія

UA/8575/01/01

03.07.2014

03.07.2019

36.

ЛІНКОЦИН

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою, по 25 мг № 28 (14х2), №
30 (10х3) у блістерах в картонній
коробці
капсули по 500 мг по 10 капсул у
блістері; по 2 блістери в картонній
коробці

Пфайзер Інк., США

UA/10038/02/01

29.09.2014

29.09.2019

37.

ЛЕКРОЛІН®

Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія
НВ (контроль якості при випуску
серії), Бельгія
Пфайзер Італія С.р.л.(упаковка,
контроль якості при випуску серії,
випуск серії), Італія
Саніко НВ (виробництво
продукції in bulk), Бельгія
Сантен АТ (виробництво за
повним циклом; виробник,
відповідальний за контроль якості
та випуск серії), Фінляндія
Сантен Фармасьютікал Чайна Ко.

Сантен АТ, Фінляндія

UA/2383/01/01

31.10.2014

31.10.2019

краплі очні, 20 мг/мл по 10 мл у
поліетиленовому
флаконікрапельниці,
по
1
флаконукрапельниці у картонній коробці
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38.

ЛОЗАП®

таблетки, вкриті оболонкою, по 12,5
мг № 30 (10х3), № 30 (15х2), № 60
(10х6), № 60 (15х4), № 90 (10х9), №
90 (15х6): по 10 таблеток у блістері;
по 3, 6 або по 9 блістерів у
картонній коробці; по 15 таблеток у
блістері; по 2, 4 або по 6 блістерів у
картонній коробці

39.

АГАПУРИН®

таблетки, вкриті оболонкою, по 100
мг № 60: по 60 таблеток у флаконі;
по 1 флакону в картонній коробці

40.

МЕТОПРОЛОЛ ЗЕНТІВА

таблетки по 50 мг № 50 (10х5): по
10 таблеток у блістері; по 5
блістерів у картонній коробці

41.

МЕТОПРОЛОЛ ЗЕНТІВА

таблетки по 100 мг № 50 (10х5): по
10 таблеток у блістері; по 5
блістерів у картонній коробці

42.

КАРВЕДИЛОЛ-ЗЕНТІВА

таблетки по 25 мг, № 30 (10х3): по
10 таблеток у блістері; по 3 блістери
в картонній коробці

43.

КАРВЕДИЛОЛ-ЗЕНТІВА

44.

СИМВАСТАТИН-

Лтд (виробник, відповідальний за
виробництво in bulk, первинне та
вторинне пакування), Китай
АТ "Санека Фармасьютікалз"
(виробництво ГЛЗ, первинне та
вторинне пакування, контроль та
випуск серій), Словацька
Республіка
ТОВ "Зентіва" (виробництво ГЛЗ,
первинне та вторинне пакування,
контроль та випуск серій), Чеська
Республіка
АТ "Санека Фармасьютікалз",
Словацька Республіка

Продовження додатка

АТ "Зентіва", Словацька
Республіка

UA/3906/01/01

27.07.2015

27.07.2020

АТ "Зентіва", Словацька
Республіка

UA/3412/02/01

08.05.2014

08.05.2019

АТ "Санека Фармасьютікалз"
(виробництво ГЛЗ, первинне та
вторинне пакування, контроль та
випуск серій), Словацька
Республіка
ТОВ "Зентіва" (виробництво ГЛЗ,
первинне та вторинне пакування,
контроль та випуск серій), Чеська
Республіка
ДІТА виробничий кооператив
інвалідів (вторинне пакування),
Чеська Республіка
АТ "Санека Фармасьютікалз"
(виробництво ГЛЗ, первинне та
вторинне пакування, контроль та
випуск серій), Словацька
Республіка
ТОВ "Зентіва" (виробництво ГЛЗ,
первинне та вторинне пакування,
контроль та випуск серій), Чеська
Республіка
ДІТА виробничий кооператив
інвалідів (вторинне пакування),
Чеська Республіка
ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка

АТ "Зентіва", Словацька
Республіка

UA/4348/01/01

15.11.2013

15.11.2018

АТ "Зентіва", Словацька
Республіка

UA/1585/01/02

15.01.2015

15.01.2020

ТОВ "Зентіва", Чеська
Республіка

UA/12701/01/03

27.03.2018

необмежений

таблетки по 12,5 мг, № 30 (15х2): по
15 таблеток у блістері; по 2 блістери
в картонній коробці

ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка

ТОВ "Зентіва", Чеська
Республіка

UA/12701/01/02

27.03.2018

необмежений

таблетки,

ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка

ТОВ "Зентіва", Чеська

UA/2307/01/02

08.05.2015

08.05.2020

вкриті

плівковою

8
ЗЕНТІВА

оболонкою, по 20 мг № 28 (14х2), №
84 (14х6): по 14 таблеток у блістері;
по 2 або по 6 блістерів у картонній
коробці
таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою, по 10 мг № 28 (14х2), №
84 (14х6): по 14 таблеток у блістері;
по 2 або по 6 блістерів у картонній
коробці
капсули пролонгованої дії тверді по
4 мг № 28 (14x2), № 84 (14x6): по 14
капсул у блістері, по 2 або по 6
блістерів у картонній коробці

45.

СИМВАСТАТИНЗЕНТІВА

46.

УРОТОЛ® СР

47.

ЕЗОПРЕКС

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою, по 10 мг № 30 (10х3), №
60 (10х6): по 10 таблеток у блістері,
по 3 або по 6 блістерів у картонній
коробці

48.

ІМАТИНІБ ЗЕНТІВА

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою, по 400 мг, по 10
таблеток у блістері; по 3 або 6
блістерів у картонній коробці

49.

РИСПОЛЕПТ® КВІКЛЕТ

таблетки, що диспергуються у
ротовій порожнині, по 2 мг № 28
(4х7) у блістерах

50.

МОРЕАЗЕ СР

капсули пролонгованої дії, тверді,
по 200 мг № 30 (10х3) у стрипах

51.

МОВАГАІН

52.

СИНГУЛЯР®

Продовження додатка
Республіка

ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка

ТОВ "Зентіва", Чеська
Республіка

UA/2307/01/01

08.05.2015

08.05.2020

Фарматен СА (виробництво
таблеток, первинне та вторинне
пакування, контроль та випуск
серій), Греція
Фарматен Інтернешнл СА
(виробництво таблеток, первинне
та вторинне пакування, контроль
та випуск серій), Греція
Ейч.Бі.Ем. Фарма, с.р.о.
(виробництво in bulk), Словацька
Республіка
АТ "Санека Фармасьютікалз"
(первинне та вторинне пакування,
контроль та випуск серій),
Словацька Республіка
Ремедіка Лтд (виробництво за
повним циклом (виробництво
таблеток, первинне та вторинне
пакування, контроль та випуск
серій)), Кіпр
Фармадокс Хелскер Лтд.
(вторинне пакування), Мальта
Янссен Орто ЛЛС (виробництво
та первинна упаковка), США
Янссен-Сілаг С.п.А. (виробництво
та первинна упаковка), Італія
Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія

ТОВ "Зентіва", Чеська
Республіка

UA/14571/01/01

19.08.2015

19.08.2020

ТОВ "Зентіва", Чеська
Республіка

UA/12852/01/01

11.05.2018

необмежений

ТОВ "Зентіва", Чеська
Республіка

UA/14383/01/02

15.05.2015

15.05.2020

ТОВ "Джонсон &
Джонсон", Російська
Федерація

UA/1683/02/02

19.07.2016

19.07.2021

Д-р Редді'с Лабораторіс
Лтд, Індія

UA/13556/01/01

09.04.2014

09.04.2019

капсули тверді по 50 мг в стрипах №
10

Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія

Д-р Редді'с Лабораторіс
Лтд, Індія

UA/13570/01/01

16.04.2014

16.04.2019

гранули по 4 мг по 500 мг гранул у
саше; по 28 саше в картонній
коробці

Мерк Шарп і Доум Корп.
(виробництво нерозфасованої
продукції, первинна упаковка),
США
Мерк Шарп і Доум Б.В. (вторинна
упаковка, дозвіл на випуск серії),

Мерк Шарп і Доум Ідеа
Інк, Швейцарія

UA/10208/02/01

29.12.2014

29.12.2019
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Продовження додатка

Нідерланди

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції

Т.М. Лясковський

