
№ РП
Термін дії з/по

Назва/лікарська 
форма

Склад діючих
речовин

Виробник
..........................

Заявник
Наявна 
кількість

UA/7234/02/01
необмежений
з 08.05.2015

АЗИМЕД® 
таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, по 
500 мг по 3 або 
10 таблеток у 
блістері; по 1 
блістеру у пачці 
з картону

1 таблетка 
містить 
азитроміцину 
дигідрату, у 
перерахуванні 
на азитроміцин
- 500 мг

ПАТ "Київмед- 

препарат", Україна

ПАТ
"Київмедпреп 
арат", Україна

1

UA/1081/01/01 необмежений
з 26.04.2019

АМОКСИЛ® 
таблетки по 250
мг по 10 
таблеток в 
блістері; по 2 
блістери в пачці

1 таблетка 
містить 
амоксициліну 
тригідрату, у 
перерахуванні 
на амоксицилін 
- 250 мг

ПАТ "Київмед- 
препарат", Україна

ПАТ 
"Київмедпреп 
арат", Україна

20

UA/3858/01/01 необмежений
3 08.07.2015

АМПІСУЛЬБІН® 
порошок для 
розчину для 
ін'єкцій по 1,5 г у 
флаконі; по 1,5 г 
у флаконі, по 10 
флаконів з 
порошком у 
контурній 
чарунковій 
упаковці, по 1 
контурній 
чарунковій 
упаковці в пачці

1 флакон містить 
1,5 г стерильної 
суміші 
ампіциліну 
натрієвої солі і 
сульбактаму 
натрієвої солі у 
відношенні 2:1 у 
перерахуванні 
на ампіцилін 1,0 
гта сульбактам 
0,5 г

ПАТ "Київмед- 
препарат", Україна

ПАТ 
"Київмедпреп 
арат", Україна

20

UA/6126/01/02 необмежений
з 22.12.2016

ЦЕФТРІАКСОН 
порошок для 
розчину для 
ін'єкцій по 1,0 г, 
10 флаконів з 
порошком у 
контурній 
чарунковій 
упаковці; по 1 
контурній 
чарунковій 
упаковці в пачці

1 флакон містить 
цефтриаксону 
натрієвої солі 
стерильної у 
перерахуванні 
на цефтриаксон 
1,0 г

ПАТ
"Київмедпрепарат"
, Україна

ПАТ 
"Київмедпреп 
арат", Україна

2921

UA/15345/01/01 19.07.2016
19.07.2021

ЦЕФЕПІМ 
порошок для 
розчину для 
ін'єкцій по 1000

1 флакон містить 
цефепіму 
гідрохлорид, 
еквівалентно

Свісс Перентералс
Лтд, Індія

ВІТА САН ЛТД,
Великобритані
я

29



мг, 1 флакон з 
порошком у 
коробці 3 
картону

цефепіму 1000 
мг (у вигляді 
стерильної 
суміші цефепіму 
гідрохлориду та 
L-аргініну)

UA/14640/01/01 необмежений
з 13.05.2020

МЕРОБОЦИД 
порошок для 
розчину для 
ін'єкцій, по 1000 
мг, по 1 флакону 
з порошком в 
пачці з картону; 
по 1 флакону з 
порошком

1 флакон 
порошку містить 
меропенему (у 
вигляді 
меропенему 
тригідрату 
стерильного) 
1000 мг

Публічне.акціонерне 
товариство 
"Науково- 
виробничий центр 
"Борщагівський 
хіміко- 
фармацевтичний 
завод", Україна

Публічне 
акціонерне 
товариство 
"Науково- 
виробничий 
центр 
"Борщагівськи 
й хіміко- 
фармацевтичн 
ий завод", 
Україна

661

UA/11383/01/01 18.05.2016
18.05.2021

ЛЕВОФЛОКСАЦИ
Н
розчин для 
інфузій 500 
мг/100 мл по 100 
мл у контейнері; 
по 1 контейнеру 
У 
полівінілхоридні 
й плівці в пачці

100 мл розчину 
містять 
левофлоксацину 
гемігідрату у 
перерахуванні 
на 
левофлоксацин 
500 мг

Євролайф
Хелткеар Пвт. Лтд.,
Індія

Ананта
Медікеар Лтд.,
Велика
Британія

8

UA/15762/01/01 31.01.2017
31.01.2022

МЕТРОНІДАЗОЛ 
розчин для 
інфузій 0,5 % по 
100 мл 
препарату в 
контейнерах; по 
1 контейнеру в 
плівці в коробці

100 мл розчину 
містять 
метронідазолу
500 мг

Євролайф
Хелткеар Пвт. Лтд.,
Індія

Ананта
Медікеар Лтд.,
Велика
Британія

177

UA/4369/01/03 24.06.2016
24.06.2021

ПАРАЦЕТАМОЛ- 
ДАРНИЦЯ 
таблетки по 500 
мг, по 10 
таблеток у 
контурній 
чарунковій 
упаковці, по 1 
контурній 
чарунковій 
упаковці у пачці; 
по 10 таблеток у 
контурних

1 таблетка 
містить: 
парацетамолу
500 мг

ПрАТ 
"Фармацевтична 
фірма "Дарниця",
Україна

ПрАТ
"Фармацевтич 
на фірма 
"Дарниця",
Україна

175



чарункових
упаковках

UA/11525/01/01 04.07.2016
04.07.2021

ПАРАЦЕТАМО
Л
сироп 120 мг/5 мл 
по 60 мл або по 90 
мл у банці з

'дозуючою
скляночкою в пачці

5 м'л сиропу 
містять 
парацетамолу 
120 мг

ТОВ "ДКП 
"Фармацевтична 
фабрика", Україна

і

ТОВ "ДКП 
"Фармацевтич 
на фабрика", 
Україна

16

UA/4369/01/01 24.06.2016
24.06.2021

ПАРАЦЕТАМОЛ- 
ДАРНИЦЯ 
таблетки по 200 
мг, по 10 
таблеток у 
контурній 
чарунковій 
упаковці, по 1 
або по 10 
контурних 
чарункових 
упаковок у 
пачці; по 10 
таблеток у 
контурних 
чарункових 
упаковках

1 таблетка 
містить: 
парацетамолу
200 мг

ПрАТ 
"Фармацевтична 
фірма "Дарниця",
Україна

ПрАТ 
"Фармацевтич 
на фірма 
"Дарниця",
Україна

5

UA/11685/01/02 15.08.2016
15.08.2021

ПАРАЦЕТАМОЛ 
капсули по 325 
мг, по 10 капсул 
у блістері; по 1 
або по 2 
блістери у 
коробці 3
картону

1 капсула містить 
парацетамолу
325 мг

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Фармацевтична 
компанія "Здоров'я" 
(всі стадії 
виробництва, 
контроль якості, 
випуск серії), Україна
Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"ФАРМЕКС ГРУП" (всі 
стадії виробництва, 
контроль якості), 
Україна

Товариство

3 
обмеженою 
відповідаль 
ністю 
"Фармацевт 
ична 
компанія 
"Здоров’я", 
Україна

3



UA/11955/01/01 20.03.2017
20.03.2022

ІНФУЛГАН 
розчин для 
інфузій 10 мг/мл, 
по 20 мл, 50 мл 
або 100 мл в 
пляшці; по 1 
пляшці в пачці з 
картону

1 мл розчину 
містить 
парацетамолу 10 
мг

ТОВ "Юрія-Фарм", 
Україна

ТОВ "Юрія-
Фарм",
Україна

127

UA/3304/01/01 необмежений
з 28.11.2019

ІБУПРОФЕН 
таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, по 
200 мг, по 10 
таблеток у 
блістері, по 5 
блістерів у пачці

1 таблетка 
містить 200 мг 
ібупрофену у 
перерахуванні 
на 100 % суху 
речовину

Публічне акціонерне 
товариство "Науково- 
виробничий центр 
"Борщагівський 
хіміко- 
фармацевтичний 
завод", Україна

Публічне 
акціонерне 
товариство 
"Науково- 
виробничий 
центр 
"Борщагівсь 
кий хіміко- 
фармацевти 
чний 
завод", 
Україна

20

UA/17310/01/01 21.03.2019
21.03.2024

*

СПИРТ
ЕТИЛОВИЙ 70% 
розчин 70 % по 
100 мл у 
флаконах 
скляних, по 10 л 
у каністрах 
полімерних

не менше 69,3 % 
об/об і не 
більше 70,7 % 
об/об етанолу та 
вода

ТОВ "МЕДЛЕВ",
Україна

ТОВ 
"МЕДЛЕВ", 
Україна

280

І

UA/17310/01/02 21.03.2019
21.03.2024

СПИРТ
ЕТИЛОВИЙ 96 % 
розчин 96 % по 
100 мл у 
флаконах 
скляних, по 10 л 
у каністрах 
полімерних

не менше 95,1 %■ 
об/об (92,6 % 
м/м) і не більше 
96,9 % об/об 
(95,2 % м/м) 
етанолу, а також 
вода

ТОВ "МЕДЛЕВ",
Україна

ТОВ 
"МЕДЛЕВ", 
Україна

192


