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Натуральні препарати з доведеною ефективністю

5 за розміром виробник ДД в Україні (рік створення -2008)

Добровільна доказова база вища, ніж вимоги регуляторів

Система якості лікарських засобів

Експорт у 15 країн світу



Як було? Що працювало? Дерегуляція –

наскільки добро?

Деякі наслідки Шокуючі

приклади

Пропозиції змін
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Створення ТУ 
підприємством

Перевірка ТУ в 
експертних 

центрах

Гіг. висновок 
МОЗ щодо ТУ

Подача ТУ до 
УкрЦСМ

Перевірка ТУ в 
УкрЦСМ

Архівування 
ТУ і його 

затвердження

Етап 1: Технічні умови (ТУ)



Створення 
готового продукту 

підприємством 
згідно ТУ

Експертиза 
продукту в 

лабораторіях

Гіг. висновок 
МОЗ щодо 
продукту

Реалізація в ринок 
за наявності

1. Висновку на 
ТУ

2. Штампу 
УкрЦСМ

3. Висновку 
щодо продукту

4. Сертифікату 
якості

Етап 2: експертиза продукту



Що «дерегулювали»?

Створення і 
затвердження ТУ 

підприємством

Виробництво 
продукції

Випуск в ринок 
за 

сертифікатом 
якості



ФОП

Гараж

Папірець

Аптека



Тобто не існує жодного реєстру чи

бази даних, де б ви отримали хоча б 

якусь інформацію про ДД з 2015 р.



Ефективність і безпеку при гострій 

діареї доведено у багатоцентровому, 

подвіному сліпому, 

рандомізованому, плацебо-

контрольованому клінічному 

дослідженні

З 2015 року випущено до 10 копій, 

половина з яких навіть нерозчинна у 

воді!

Єдиний шлях захистити споживача це 

суд і судова експертиза. Всі судові 

ланки тривають 3-4 роки!

Виграно 2 суди у 3 інстанціях, включно 

Верховний суд



Ефективність і безпеку при 

захворюваннях щитоподібної залози 

доведено у багатоцентрових, 

рандомізованих клінічних 

дослідженнях на більше, ніж 1500 

хворих!

З 2015 року випущено біля 5 копій, 

більшість з яких містять або 

НЕстандартизований екстракт лапчатки

білої, або суху траву, і в значно 

нижчому дозуванні!

Повна бездіяльність органів влади, 

окрім одного випадку зауваження від 

Антимонопольного комітету 



Деякі приклади з ринку, 

про які треба знати





Состав:
Панты (молодые рога) северных оленей

Силденафила цитрат

Гинкго Билоба

Родиола розовая (золотой корень) .

Маточное молочко





«Хром (пиколинат)» можно использовать для снижения 

веса. После привычных булочек, сладких напитков, 

чипсов, которые мгновенно повышают уровень глюкозы в 

крови, перейти на правильный режим питания, 

состоящий из каш, фруктов и овощей, бывает очень 

сложно. Приступы голода могут провоцировать на то, 

чтобы съесть «что-нибудь вкусненькое». В этой ситуации 

и приходит на помощь «Хром (пиколинат)». Он блокирует 

приступы голода и позволяет не переедать. Помимо 

этого, «Хром (пиколинат)» оказывает благотворное 

влияние на мышцы, способствуя их восстановлению, в 

результате чего ускоряется обмен веществ».

• В США максимально допустима концентрація шестивалентного хрому в повітрі складає 0,005 

мг/м³.

• Заснований на реальних подіях фільм «Ерин Брокович» Стівена Содерберга демонструє гучну

судову справу щодо забруднення довкілля шестивалентним хромом, внаслідок чого у багатьох

осіб розвились важкі хвороби



Інформація, 

що не є 

закритою

Державною науково-дослідною лабораторією з 

контролю якості лікарських засобів Держлікслужби

за останні 5 років вивчено більше 150 зразків ДД

Встановлено, що компонентами ДД нерідко є 

екзотичні сполуки, які мало або зовсім не вивчені, 

та деякі лікарські субстанції

Із 138 зразків 41 продукт (третина) не відповідав 

заявленим виробником вимогам

Держпродспоживслужба рік за роком демонструє 

бездіяльність у сфері ДД



ПРОПОЗИЦІЇ 

ЗМІН

Вибірковий контроль ДД за зверненням

громадян чи суб’єктів ринку є необхідним 

вже сьогодні

Повний реєстр ДД для з’ясування всіх 

аспектів їх безпечного використання є 

необхідним вже сьогодні

До створення такого реєстру і 

проведення контролю має бути 

залученим орган, що має досвід і 

належне лабораторне устаткування

Тільки експерти мають вирішувати, чи 

може ДД містити АФІ і в якому дозуванні



ПРОПОЗИЦІЇ 

ЗМІН

Асоціації відповідальних 

виробників ДД пропонуємо 

запровадити  позначку 

належності до Асоціації, яку може 

бути розміщено на упаковці 

дієтичної добавки

Інформувати кінцевих 

споживачів, аптекарів та лікарів 

щодо значення позначки 

«відповідального виробника» 


