Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров'я України

29.10.2018 № 1965
Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 12 жовтня 2018 року,
що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Міжнародна непатентована або
загальноприйнята назва
лікарського засобу

1

Bisoprolol (Бісопролол)Бісопролол)
Bisoprolol (Бісопролол)Бісопролол)
Bisoprolol (Бісопролол)Бісопролол)
Bisoprolol (Бісопролол)Бісопролол)
Meloxicam (Бісопролол)Мелоксикам)
Meloxicam (Бісопролол)Мелоксикам)

Метформіну гідрохлорид

Метформіну гідрохлорид

Метформіну гідрохлорид

Вілдагліптин

Еналаприлу малеат

Торговельна назва
лікарського засобу

Форма випуску

Дозування

Кількість одиниць лікарського
засобу у споживчій упаковці

Найменування виробника, країна

Код АТХ

Номер
реєстраційного
посвідчення на
лікарський засіб

2

3

4

5

6

7

8

БІСОПРОЛОЛ АСТРАФАРМ
БІСОПРОЛОЛ АСТРАФАРМ
БІСОПРОЛОЛ АСТРАФАРМ
БІСОПРОЛОЛ АСТРАФАРМ
МЕЛОКСИКАМАСТРАФАРМ
МЕЛОКСИКАМАСТРАФАРМ

ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна

C07AB07

UA/8959/01/03 необмежений

19,84

таблетки

10 мг

20

ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна

C07AB07

UA/8959/01/03 необмежений

13,44

таблетки

5 мг

20

ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна

C07AB07

UA/8959/01/02 необмежений

8,88

таблетки

5 мг

30

ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна

C07AB07

UA/8959/01/02 необмежений

11,20

таблетки

7,5 мг

20

ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна

M01AC06

UA/8397/01/01 необмежений

47,04

таблетки

15 мг

20

ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна

M01AC06

UA/8397/01/02 необмежений

76,00

500 мг

таблетки, вкриті плівковою
оболонкою, по 500 мг, по 10
таблеток у блістері, по 5
блістерів у пачці

ПАТ "Київмедпрепарат" (Бісопролол)виробництво
з пакування in bulk фірми-виробника
"ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД”, Індія),
Україна
A10BA02 UA/14013/01/01

06.11.2019

43,75

850 мг

таблетки, вкриті плівковою
оболонкою, по 850 мг, по 10
таблеток у блістері, по 5
блістерів у пачці

ПАТ "Київмедпрепарат" (Бісопролол)виробництво
з пакування in bulk фірми-виробника
"ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД”, Індія),
Україна
A10BA02 UA/14013/01/02

06.11.2019

74,38

1000 мг

таблетки, вкриті плівковою
оболонкою, по 1000 мг, по
10 таблеток у блістері, по 5
блістерів у пачці

ПАТ "Київмедпрепарат" (Бісопролол)виробництво
з пакування in bulk фірми-виробника
"ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД”, Індія),
Україна
A10BA02 UA/14013/01/03

06.11.2019

87,50

50 мг

по 10 таблеток у блістері, по
6 блістерів в пачці з
маркуванням українською
мовою
ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

A10BH02 UA/16719/01/01

16.05.2023

600,00

20 мг

по 10 таблеток у блістері; по
2 блістери в пачці з
маркуванням українською
мовою
ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

C09AA02

МЕФАРМІЛ®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

таблетки

таблетки

UA/8867/01/02 необмежений

Офіційний
курс та вид
іноземної
валюти,
встановлений
Національним
банком
України на
дату подання
декларації
зміни оптововідпускної ціни
на лікарський
засіб*
11

30

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

ЕНАЛАПРИЛ

10

10 мг

МЕФАРМІЛ®

ГЛІПТАР

9

таблетки

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

МЕФАРМІЛ®

Задекларован
а зміна
оптовоДата
відпускної
закінчення
ціни на
строку дії
лікарський
реєстраційного
засіб
посвідчення на вітчизняного
лікарський
та/або
засіб
іноземного
виробництва,
грн

11,00

1

Еналаприлу малеат

Глімепірид

2

ЕНАЛАПРИЛ

ДІМАРИЛ®

Глімепірид

ДІМАРИЛ®

Мемантину гідрохлорид

ДЕНІГМА®

Ібандронова кислота

Цефтриаксон

Цефтазидим

Цефепім

Меропенем

Менотропін

Менотропін

Десмопресин

Десмопресин

Десмопресин

Десмопресин

3

таблетки

таблетки

таблетки
таблетки, вкриті
оболонкою

4

5

6

7

8

9

10

11

10 мг

по 10 таблеток у блістері; по
2 блістери в пачці з
маркуванням українською
мовою
ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

C09AA02

2 мг

по 10 таблеток у блістері; по
5 блістерів у пачці з
маркуванням українською
мовою
ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

A10BB12 UA/14726/01/01

12.11.2020

123,15

A10BB12 UA/14726/01/02

12.11.2020

138,60

3 мг
10 мг

по 10 таблеток у блістері; по
5 блістерів у пачці з
маркуванням українською
мовою
ПАТ "Київмедпрепарат", Україна
КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія
ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна
блістер, № 14х10

UA/8867/01/01 необмежений

N06DX01 UA/13254/01/02 необмежений

Евер Фарма Джен ГмбХ (Бісопролол)виробництво
bulk, первинне та вторинне
пакування), Німеччина
Енестія Белджитум Н.В. (Бісопролол)вторинне
пакування), Бельгія
Сінтон Хіспанія, С.Л. (Бісопролол)випуск серії),
Іспанія
M05BA06 UA/16927/01/01

8,30

28,152072 за
653,00 1 долар США

БОНЕВІСТА

розчин для ін`єкцій 1 мг/мл

по 3 мл в попередньо
наповненому шприці; по 1
попередньо наповненому
шприцу в комлекті з голкою
в контурній чарунковій
упаковці в пачці

ЛОРАКСОН

порошок для
розчину для
ін'єкцій по 1000 мг 1000 мг

12 флаконів

Ексір Фармасьютикал Компані, Іран

J01DD04

UA/8584/01/02 необмежений

28,126754 за
773,49 1 долар США

ЛОРАЗИДИМ

порошок для
розчину для
ін'єкцій по 1000 мг 1000 мг

1 флакон

Ексір Фармасьютикал Компані, Іран

J01DD02

UA/8613/01/02

28,126754 за
106,88 1 долар США

ЕКСИПІМ

порошок для
розчину для
ін'єкцій по 1000 мг 1000 мг

1 флакон

Ексір Фармасьютикал Компані, Іран

J01DE01

UA/8244/01/02 необмежений

ЕКСИПЕНЕМ

порошок для
розчину для
ін'єкцій по 1000 мг 1000 мг

1 флакон

Ексір Фармасьютикал Компані, Іран

J01DH02 UA/13506/01/01

МЕНОПУР

порошок
ліофілізований для
приготування
розчину для
ін'єкцій
75 МО ФСГ та 75 МО ЛГ

Феррінг ГмбХ , Німеччина;
по 10 флаконів з порошком і Феррінг Інтернешнл Сентер СА,
по 10 ампул з розчинником Швейцарія

G03GA02

UA/6705/01/01 необмежений

32,906957за 1
4245,00 Євро

МЕНОГОН

порошок для
розчину для
ін'єкцій

75 МО ФСГ та 75 МО ЛГ

Феррінг ГмбХ , Німеччина;
по 10 ампул з порошком і по Феррінг Інтернешнл Сентер СА,
10 ампул з розчинником
Швейцарія

G03GA02

UA/9721/01/01

32,906957за 1
2468,02 Євро

0,1 мг

Феррінг Інтернешнл Сентер СА ,
по 30 таблеток у флаконі № Швейцарія
1
Феррінг ГмбХ, Німеччина

H01BA02 UA/16236/01/01 необмежений

32,906957за 1
526,51 Євро
32,906957за 1
411,34 Євро

12.09.2023

28.10.2018

05.03.2019

30.05.2019

32,906957 за
1500,00 1 Євро

28,126754 за
168,76 1 долар США
28,126754 за
337,52 1 долар США

МІНІРИН

таблетки

МІНІРИН

спрей назальний,
дозований, 10 мкг/
дозу
10 мкг/дозу

по 5 мл (Бісопролол)50 доз) у флаконах, Феррінг ГмбХ, Німеччина
по 1 флакону в картонній
Феррінг Інтернешнл Сентер СА,
коробці
Швейцарія

H01BA02

таблетки

0,2 мг

Феррінг ГмбХ, Німеччина
по 30 таблеток у флаконі № Феррінг Інтернешнл Сентер СА,
1
Швейцарія

H01BA02 UA/16236/01/02 необмежений

32,906957за 1
987,21 Євро

60 мкг

Феррінг Інтернешнл Сентер СА,
Швейцарія
10 ліофілізатів у блістері; по Каталент Ю.К. Свіндон Зідіс Лімітед,
3 блістери у картонній
Великобританія
коробці
Феррінг ГмбХ, Німеччина

H01BA02

32,906957за 1
493,60 Євро

МІНІРИН

МІНІРИН МЕЛТ

ліофілізат
оральний

UA/5118/01/01

15.09.2021

UA/5118/02/01 необмежений

1

Десмопресин

Месалазин

Месалазин

Месалазин

2

3

МІНІРИН МЕЛТ

ліофілізат
оральний

ПЕНТАСА

суспензія
ректальна

4

5

6

120 мкг

Феррінг Інтернешнл Сентер СА,
Швейцарія
10 ліофілізатів у блістері; по Каталент Ю.К. Свіндон Зідіс Лімітед,
3 блістери у картонній
Великобританія
коробці
Феррінг ГмбХ, Німеччина

7

8

9

10

11

UA/5118/02/02 необмежений

32,906957за 1
987,21 Євро

1 г/100 мл

по 100 мл суспензії у
флаконі; по 1 флакону у
пакеті з алюмінієвої фольги Феррінг-Лечива а.с., Чеська Республіка A07EC02

UA/4990/04/01

15.11.2018

32,906957за 1
658,14 Євро

1000 мг

по 7 супозиторіїв у блістері;
по 4 блістери у комплекті з Феррінг Інтернешнл Сентер СА,
гігієнічними напальчиками Швейцарія
в картонній упаковці
Феррінг ГмбХ, Німеччина

A07EC02

UA/4990/01/01

07.07.2021

32,906957за 1
1382,09 Євро

по 10 таблеток у блістері; по Феррінг Інтернешнл Сентер СА,
5 блістерів у картонній
Швейцарія
коробці
Феррінг ГмбХ, Німеччина

A07EC02

UA/4990/02/01

19.07.2021

32,906957за 1
789,77 Євро

ПЕНТАСА

супозиторії
ректальні

ПЕНТАСА

таблетки
пролонгованної дії
500 мг
500 мг

H01BA02

2 мл розчину (Бісопролол)1 ампула) містять
піридоксину гідрохлориду
Піридоксину гідрохлорид
(Бісопролол)вітаміну В6) - 100 мг, тіаміну
(Бісопролол)вітаміну В6), тіаміну
гідрохлориду (Бісопролол)вітаміну В1) –
гідрохлорид (Бісопролол)вітаміну В1),
100 мг, ціанокобаламіну
ціанокобаламін (Бісопролол)вітаміну
(Бісопролол)вітаміну В12) – 1 мг, лідокаїну
В12), лідокаїну гідрохлорид НЕЙРАКСИН® В розчин для ін`єкцій гідрохлориду – 20 мг

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
упаковці (Бісопролол)піддоні); по 1
контурних чарункових
упаковок (Бісопролол)піддонів) в пачці
з картону з маркуванням
українською, російською та
англійською мовами

АТ "Калцекс" (Бісопролол)виробник, який
відповідає за випуск серії), Латвія
ХБМ Фарма с.р.о. (Бісопролол)всі стадії
виробничого процесу, крім випуску
серії)), Словаччина
АТ "Гріндекс" (Бісопролол)виробник, який
відповідає за контроль
серії/випробування), Латвія

A11DB UA/16907/01/01

30.08.2023

32,826735 за
105,04 1 Євро

2 мл розчину (Бісопролол)1 ампула) містять
піридоксину гідрохлориду
Піридоксину гідрохлорид
(Бісопролол)вітаміну В6) - 100 мг, тіаміну
(Бісопролол)вітаміну В6), тіаміну
гідрохлориду (Бісопролол)вітаміну В1) –
гідрохлорид (Бісопролол)вітаміну В1),
100 мг, ціанокобаламіну
ціанокобаламін (Бісопролол)вітаміну
(Бісопролол)вітаміну В12) – 1 мг, лідокаїну
В12), лідокаїну гідрохлорид НЕЙРАКСИН® В розчин для ін`єкцій гідрохлориду – 20 мг

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
упаковці (Бісопролол)піддоні); по 5
контурних чарункових
упаковок (Бісопролол)піддонів) в пачці
з картону з маркуванням
українською, російською та
англійською мовами

АТ "Калцекс" (Бісопролол)виробник, який
відповідає за випуск серії), Латвія
ХБМ Фарма с.р.о. (Бісопролол)всі стадії
виробничого процесу, крім випуску
серії)), Словаччина
АТ "Гріндекс" (Бісопролол)виробник, який
відповідає за контроль
серії/випробування), Латвія

A11DB UA/16907/01/01

30.08.2023

32,826735 за
492,40 1 Євро

1 флакон з ліофілізатом у
пачці з картону з
маркуванням українською
мовою

онкомед мануфактурінг а.с.
(Бісопролол)виробництво, пакування, контроль
при випуску серій), Чеська Республіка
ГЕ Фармасьютікалс Лтд (Бісопролол)вторинне
пакування), Болгарія
Сінтон Хіспанія С.Л. (Бісопролол)фізичні/хімічні
та мікробіологічні випробування при
випуску серій, випуск серій), Іспанія
Сінтон, с.р.о. (Бісопролол)фізичні/хімічні
випробування при випуску серій,
випуск серій)/АЙТЕСТ плюс, с.р.о.
(Бісопролол)мікробіологічні випробування при
випуску серій), Чеська
Республіка/Чеська Республіка
Квінта-Аналітіка с.р.о.
(Бісопролол)фізичні/хімічні випробування при
випуску серій)/Лабор Л+С АГ, Чеська
Республіка/Німеччина

06.03.2023

32,906957 за
1875,70 1 Євро

Бортезоміб

НАМІБОР®

ліофілізат для
розчину для
ін`єкцій

1 мг

L01XX32 UA/16585/01/01

1

Бортезоміб

Діосмін (Бісопролол)монопрепарат та
його комбінації)

Бензилбензоат

Тетризолін

Тетризолін

Вісмуту субцитрат

Вісмуту субцитрат

Диклофенак (Бісопролол)монопрепарат
та його комбінації)

Кислота тіоктова (Бісопролол)ліпоєва)

Фенілефрин (Бісопролол)монопрепарат
та його комбінації)

2

3

НАМІБОР®

ліофілізат для
розчину для
ін`єкцій

АВЕНЮ®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

ВІАЛЬ® ЛАЙТ

ВІС-НОЛ®

ВІС-НОЛ®

ДИФТАЛЬ®

ДІАЛІПОН®

ЕДЕМ® РІНО

5

3,5 мг

1 флакон з ліофілізатом у
пачці з картону з
маркуванням українською
мовою

6

онкомед мануфактурінг а.с.
(Бісопролол)виробництво, пакування, контроль
при випуску серій), Чеська Республіка
ГЕ Фармасьютікалс Лтд (Бісопролол)вторинне
пакування), Болгарія
Сінтон Хіспанія С.Л. (Бісопролол)фізичні/хімічні
та мікробіологічні випробування при
випуску серій, випуск серій), Іспанія
Сінтон, с.р.о. (Бісопролол)фізичні/хімічні
випробування при випуску серій,
випуск серій)/АЙТЕСТ плюс, с.р.о.
(Бісопролол)мікробіологічні випробування при
випуску серій), Чеська
Республіка/Чеська Республіка
Квінта-Аналітіка с.р.о.
(Бісопролол)фізичні/хімічні випробування при
випуску серій)/Лабор Л+С АГ, Чеська
Республіка/Німеччина

7

8

9

10

11

32,906957 за
4047,56 1 Євро

L01XX32 UA/16585/01/02

06.03.2023

500 мг

по 10 таблеток у блістері, по
5 блістерів у пачці з картону
з маркуванням українською
та російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

C05CA53 UA/14394/01/01

12.06.2020

165,00

250 мг/г

по 40 г у тубі; по 1 тубі у
пачці з маркуванням
українською та російською
мовами

ПАТ "Фармак", Україна

P03AX01 UA/7134/01/01

необмежений

30,00

0,5 мг/мл

по 10 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською
мовою
ПАТ "Фармак", Україна

S01GA02 UA/4228/01/01

26.10.2020

60,00

0,5 мг/мл

по 10 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською
мовою
ПАТ "Фармак", Україна

S01GA02 UA/10447/01/01

06.03.2020

60,00

120 мг

по 10 капсул у блістері, по
10 блістерів в пачці з
маркуванням українською
та російською мовами

ПАТ "Фармак", Україна

A02BX05 UA/5192/01/01

19.07.2021

270,00

120 мг

по 10 капсул у блістері, по 3
блістери в пачці з
маркуванням українською
та російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

A02BX05 UA/5192/01/01

19.07.2021

90,00

0,1%

по 10 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з
маркуванням українською
та російською мовами

S01BC03

20.03.2020

70,00

капсули

300 мг

по 10 капсул у блістері, по 3
блістери в пачці з картону з
маркуванням українською
та російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

A16AX01 UA/0794/02/01

29.07.2019

165,00

спрей назальний,
розчин

1мл препарату містить
фенілефрину 2,5 мг,
диметинденумалеату 0,25 мг

по 10 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з
маркуванням українською
та російською мовами

R01AB01 UA/14054/01/01

01.12.2019

57,00

БЕНЗИЛБЕНЗОА
Т
крем

ВІАЛЬ®

4

краплі очні

краплі очні

капсули

капсули

краплі очні

ПАТ "Фармак", Україна

ПАТ "Фармак", Україна

UA/10548/01/01

1

Езомепразол

2

ЕЗОНЕКСА®

Еналаприл (Бісопролол)монопрепарат та ЕНАЛОЗИД®
його комбінації)
12,5

3

ліофілізат для
розчину для
ін`єкцій та інфузій 40 мг

Розчин ментолу в
ментиловому ефірі
ізовалеріанової кислоти
(Бісопролол)монопрепарат та його
комбінації)

Кислота кромогліцієва та її
солі

ЕСТЕЗИФІН

КОРВАЛДИН®

КРОМОФАРМ®

Метилурацил (Бісопролол)монопрепарат
та в комбінації з
мірамістином,
бетакаротеном і
амінітрозолом або
хлорамфеніколом)
ЛЕВОМЕКОЛЬ

Ацикловір

Габапентин

Нафазолін

Кетопрофен

ЛІПСТЕР

МЕДІТАН

НАФТИЗИН®

НОБІ ГЕЛЬ®

5

по 10 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з
маркуванням українською
мовою

6

ПАТ "Фармак", Україна

7

8

9

10

11

A02BC05 UA/16030/01/01

09.06.2022

135,00

30.04.2019

45,00

1 таблетка містить: еналаприлу
малеату у перерахуванні на 100
% речовину – 10 мг,
гідрохлоротіазиду в
перерахуванні на 100 %
речовину – 12,5 мг

по 10 таблеток у блістері; по
2 блістери в пачці з картону
з маркуванням українською
та російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

C09BA02 UA/0702/01/01

1 таблетка містить у
перерахуванні на 100 %
речовину: еналаприлу малеату
10 мг, гідрохлоротіазиду 25 мг

по 10 таблеток у блістері; по
2 блістери в пачці з картону
з маркуванням українською
та російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

C09BA02 UA/5568/01/01

спрей нашкірний

1%

по 15 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською
та російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

D01AE22 UA/15499/01/01

03.11.2021

150,00

краплі оральні

1 мл розчину (Бісопролол)26 крапель)
містить етилового ефіру альфабромізовалеріанової кислоти у
перерахуванні на 100 %
речовину 20 мг, фенобарбіталу
18 мг, м’яти олії 1,4 мг, олії
хмелю 0,2 мг

по 25 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці.
Маркування українською
мовою

ПАТ "Фармак", Україна

N05CB02 UA/2553/01/01

17.10.2019

20,00

краплі очні

2%

по 10 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською
та російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

S01GX01 UA/0885/01/01

08.05.2019

60,00

мазь

1 г мазі містить хлорамфеніколу
у перерахуванні на 100 % суху
речовину – 7,5 мг;
метилурацилу у перерахуванні
на 100 % суху речовину – 40 мг

по 40 г у тубі; по 1 тубі у
пачці з маркуванням
українською та російською
мовами

ПАТ "Фармак", Україна

D03AX

UA/1197/01/01

19.05.2019

17,00

5%

по 5 г у тубі; по 1 тубі у
пачці з картону з
маркуванням українською
мовою

ПАТ "Фармак", Україна

D06BB03 UA/1325/01/01

16.06.2019

55,00

300 мг

по 10 капсул у блістері, по 3
блістери в пачці з картону з
маркуванням українською
та російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

N03AX12 UA/12318/01/02 необмежений

0,05%

по 10 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською
та російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

R01AA08 UA/3332/01/01

15.05.2020

12,00

2,5%

по 30 г у тубі; по 1 тубі у
пачці з маркуванням
українською та російською
мовами

M02AA10 UA/15144/01/01

18.05.2021

60,00

таблетки

Еналаприл (Бісопролол)монопрепарат та
його комбінації)
ЕНАЛОЗИД® 25 таблетки

Нафтифін

4

крем

капсули

краплі назальні

гель

ПАТ "Фармак", Україна

необмежений

50,00

120,00

1

Натрію хлорид та його
комбінації

Мелоксикам

Фенспірид

Тестостерон

Толперизон (Бісопролол)монопрепарат
та його комбінація з
лідокаїном)

Гадопентетова кислота

Гадопентетова кислота

Гадопентетова кислота

Гадопентетова кислота

Ніфедипін

2

НО-СОЛЬ®
ЗВОЛОЖУЮЧИ
Й

3

спрей назальний

РЕВМОКСИКАМ супозиторії
®
ректальні

СІНУСПАЛ

сироп

4

ТОМОВІСТ®

ТОМОВІСТ®

ТОМОВІСТ®

ТОМОВІСТ®

6

7

8

0,65%

по 15 мл у флаконі
поліетиленовому; по 1
флакону з дозатором у пачці
з картону. Маркування
українською мовою
ПАТ "Фармак", Україна

R01AX10 UA/1877/02/01

15 мг

по 5 супозиторіїв у блістері;
по 1 блістеру у пачці з
картону з маркуванням
українською та російською Приватне акціонерне товариство
мовами
"Лекхім - Харків", Україна

M01AC06 UA/8230/01/01

200 мг/100 мл

по 100 мл у флаконі, по 1
флакону у пачку разом з
дозувальною ложкою з
маркуванням українською
та російською мовами

ПАТ "Фармак", Україна

R03DX03 UA/15862/01/01

9

10.07.2019

необмежений

09.03.2022

10

11

30,00

70,00

55,00

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул
у блістері; по 1 блістеру в
пачці з картону.
Маркування ураїнською та
російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

G03BA03 UA/8930/01/02

1 мл розчину містить:
толперизону гідрохлориду – 100
мг, лідокаїну гідрохлориду – 2,5
розчин для ін`єкцій мг

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул
у блістері; по 1 блістеру в
пачці з маркуванням
ураїнською та російською
мовами
ПАТ "Фармак", Україна

M03BX04 UA/16510/01/01

22.12.2022

150,00

розчин для ін'єкцій 469 мг/мл

по 10 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською
та російською мовами

ПАТ "Фармак", Україна

V08CA01 UA/8180/01/01

12.09.2023

280,00

розчин для ін'єкцій 469 мг/мл

по 15 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською
та російською мовами

ПАТ "Фармак", Україна

V08CA01 UA/8180/01/01

12.09.2023

385,00

розчин для ін'єкцій 469 мг/мл

по 20 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською
та російською мовами

ПАТ "Фармак", Україна

V08CA01 UA/8180/01/01

12.09.2023

500,00

розчин для ін'єкцій 469 мг/мл

по 5 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською
та російською мовами

ПАТ "Фармак", Україна

V08CA01 UA/8180/01/01

12.09.2023

155,00

по 5 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з
маркуванням українською
та російською мовами

ПАТ "Фармак", Україна

C08CA05 UA/2556/01/01

15.01.2020

35,00

ТЕСТОСТЕРОНУ розчин для ін'єкцій
ПРОПІОНАТ
в етилолеаті
5%

ТОККАТА

5

ФАРМАДИПІН® краплі оральні

2%

необмежений

210,00

1

Гексетидин та його
комбінації
Хондроїтину сульфат
(Бісопролол)монопрепарат та в
комбінації з глюкозаміну
гідрохлоридом)

2

ХЕПІЛОР

3

спрей для ротової
порожнини

ХОНДРА-СИЛА® мазь

4

5

6

7

8

9

10

11

1 мл спрею містить гексетидину
в перерахуванні на 100 %
речовину – 1 мг, холіну
саліцилату 80 % в
перерахуванні на 100 %
речовину – 5 мг, хлорбутанолу
гемігідрату в перерахуванні на
100 % безводну речовину – 2,5
мг

по 20 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською
та російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

R02AA20 UA/10910/01/01

5%

по 30 г у тубі; по 1 тубі у
пачці з картону з
маркуванням українською
мовою

ПАТ "Фармак", Україна

M01AX25 UA/6033/01/01

необмежений

61,00

ПАТ "Фармак", Україна

S03AA07 UA/3385/02/01

необмежений

60,00

21.05.2020

70,00

ЦИПРОФАРМ®

краплі очні/вушні

0,30%

по 10 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською
та російською мовами

КАРВИДЕКС®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

6,25 мг

по 6,25 мг № 20 (Бісопролол)10х2) у
стрипах

Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд,
Виробнича дільниця - II, Індія

C07AG02 UA/8820/01/01

необмежений

28,151007 за
17,95 1 долар США

КАРВИДЕКС®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

12,5 мг

по 12,5 мг № 20 (Бісопролол)10х2) у
стрипах

Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд,
Виробнича дільниця - II, Індія

C07AG02 UA/8820/01/02

необмежений

28,151007 за
35,90 1 долар США

КАРВИДЕКС®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

25 мг

по 25 мг № 20 (Бісопролол)10х2) у
стрипах

Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд,
Виробнича дільниця - II, Індія

C07AG02 UA/8820/01/03

необмежений

28,151007 за
71,79 1 долар США

РАНОСТОП®

мазь

1 г мазі містить повідон-йод
(Бісопролол)відповідає 10 мг/г вільного
активного йоду) 100 мг

по 20 г у тубі; по 1 тубі в
пачці з картону

ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна

D08AG02 UA/8650/01/01

необмежений

50,00

НАЛБАКСОН

1 мл розчину для ін’єкцій
містить налбуфіну гідрохлориду
у перерахуванні на 100 %
по 1 мл в ампулі; по 10
розчин для ін`єкцій речовину 10 мг
ампул у пачці з картону

Мюнгмун Фарм. Ко., Лтд., Республіка
Корея

N02AF02 UA/15502/01/01

розчин для
зовнішнього та
місцевого
застосування

по 100 мл у флаконі,
укопореному пробкоюкрапельницею, кришкою
1 мл розчину містить 100 мг
полімерною з контролем
повідон-йоду (Бісопролол)відповідає 10 мг/г першого відкриття, по 1
вільного активного йоду)
флакону в пачці

ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна

D08AG02 UA/8650/02/01

необмежений

120,00

розчин для
зовнішнього та
місцевого
застосування

по 50 мл у флаконі,
укопореному пробкоюкрапельницею, кришкою
1 мл розчину містить 100 мг
полімерною з контролем
повідон-йоду (Бісопролол)відповідає 10 мг/г першого відкриття, по 1
вільного активного йоду)
флакону в пачці

ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна

D08AG02 UA/8650/02/01

необмежений

100,00

мазь

1 г мазі містить повідон-йод
(Бісопролол)відповідає 10 мг/г вільного
активного йоду) 100 мг

по 40 г у тубі; по 1 тубі в
пачці з картону

ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна

D08AG02 UA/8650/01/01

необмежений

90,00

АРТЕДЖА
Хондроїтину сульфат натрію ІН’ЄКЦІЇ

1 ампула (Бісопролол)2 мл) містить
хондроїтину сульфату натрію у
перерахунку на 100 % речовину
розчин для ін`єкцій 200 мг

по 2 мл в ампулах, по 10
ампул в пачці або по 5
ампул в блістері, по 2
блістери в пачці з картону

ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна

Леводопа, карбідопа

таблетки

по 10 таблеток у блістері; по
3 блістери у пачці з картону ТОВ "Фарма Старт", Україна

Ципрофлоксацин
(Бісопролол)монопрепарат та його
комбінації)

Карведилол

Карведилол

Карведилол

Повідон-йод

Налбуфіну гідрохлорид

Повідон-йод

Повідон-йод

Повідон-йод

РАНОСТОП®

РАНОСТОП®

РАНОСТОП®

ЛЕВОКОМ

по 250 мг/25 мг

M01AX25 UA/15621/01/01

N04BA02 UA/7844/02/01

03.11.2021

240,00

22.11.2021

500,00

необмежений

120,62

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Праміпексол

ПРАМІПЕКС

таблетки

0,25 мг

по 10 таблеток у блістері; по
3 блістери у пачці з картону ТОВ "Фарма Старт", Україна

N04BC05 UA/13248/01/01

необмежений

165,83

Праміпексол

ПРАМІПЕКС

таблетки

1,0 мг

по 10 таблеток у блістері; по
3 блістери у пачці з картону ТОВ "Фарма Старт", Україна

N04BC05 UA/13248/01/02

необмежений

547,31

N04BA02 UA/7844/02/01

необмежений

416,52

Леводопа, карбідопа

Мемантину гідрохлорид

Мемантину гідрохлорид

Тіамазол

Тіамазол
Альфа-ліпоєва (Бісопролол)тіоктова)
кислота
Альфа-ліпоєва (Бісопролол)тіоктова)
кислота

Альбендазол

Омега-3-тригліцериди
включаючи інші ефіри та
кислоти

Омега-3-тригліцериди
включаючи інші ефіри та
кислоти

ЛЕВОКОМ

таблетки

по 250 мг/25 мг

по 10 таблеток у блістері; по
10 блістерів у пачці з
картону
ТОВ "Фарма Старт", Україна

МЕМОКС 20

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

20 мг

по 10 таблеток у блістері; по
3 блістери у пачці з картону ТОВ "Фарма Старт", Україна

N06DX01 UA/13188/01/02 необмежений

312,21

МЕМОКС 10

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

10 мг

по 10 таблеток у блістері; по
3 блістери у пачці з картону ТОВ "Фарма Старт", Україна

N06DX01 UA/13188/01/01 необмежений

172,40

ТИРОЗОЛ

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

5 мг

по 10 таблеток у блістері; по
5 блістерів у картонній
коробці
Мерк КГаА, Німеччина

H03BB02 UA/8848/01/01

необмежений

32,999141 за
129,90 1 Євро

ТИРОЗОЛ

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

10 мг

по 10 таблеток у блістері; по
5 блістерів у картонній
коробці
Мерк КГаА, Німеччина

H03BB02 UA/8848/01/02

необмежений

32,999141 за
205,38 1 Євро

АЛЬФА-ЛІПОН

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

600 мг

по 10 таблеток у блістері, по АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
3 блістери у пачці
ЗАВОД", Україна

A16AX01 UA/4766/01/02

04.05.2021

230,82

АЛЬФА-ЛІПОН

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

300 мг

по 10 таблеток у блістері, по АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
3 блістери у пачці
ЗАВОД", Україна

A16AX01 UA/4766/01/01

04.05.2021

133,86

АЛЬДАЗОЛ

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

400 мг

по 3 таблетки у блістері, по
1 блістеру в пачці

P02CA03 UA/9351/01/01

27.11.2018

54,36

капсули м'які

1 капсула містить етилові ефіри
омега-3 кислот 1000 мг, до
складу яких входять:
ейкозапентаєнова кислота 300
мг; докозагексаєнова кислота
200 мг; інші жирні кислоти 498
мг; d-альфа-токоферол (Бісопролол)вітамін по 10 капсул у блістері, по 3 АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
Е) 2 мг
блістери у пачці
ЗАВОД", Україна

C10AX06 UA/12187/01/01 необмежений

88,63

капсули м'які

1 капсула містить етилові ефіри
омега-3 кислот 1000 мг, до
складу яких входять:
ейкозапентаєнова кислота 300
мг; докозагексаєнова кислота
200 мг; інші жирні кислоти 498
мг; d-альфа-токоферол (Бісопролол)вітамін по 10 капсул у блістері, по 6 АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
Е) 2 мг
блістерів у пачці
ЗАВОД", Україна

C10AX06 UA/12187/01/01 необмежений

177,27

C09BB03 UA/11887/01/01 необмежений

91,43

ЕПАДОЛ НЕО

ЕПАДОЛ НЕО

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД", Україна

Амлодипін, лізиноприл

КОМБІПРИЛ-КВ таблетки

1 таблетка містить амлодипіну 5
мг (Бісопролол)у вигляді амлодипіну
бесилату 6,94 мг) і лізиноприлу
10 мг (Бісопролол)у вигляді лізиноприлу
по 10 таблеток у блістері, по АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
дигідрату 10,88 мг)
3 блістери у пачці
ЗАВОД", Україна

Розчин ментолу в
ментиловому ефірі кислоти
ізовалеріанової

КОРВАЛМЕНТ® капсули м'які

100 мг

по 10 капсул у блістерах

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД", Україна

C01EX

UA/3969/01/01

08.05.2020

8,79

1

Розчин ментолу в
ментиловому ефірі кислоти
ізовалеріанової

2

3

КОРВАЛМЕНТ® капсули м'які

4

5

6

7

100 мг

по 10 капсул у блістері, по 3 АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
блістери у пачці
ЗАВОД", Україна

C01EX

75 мг

по 10 таблеток у блістері; по АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
10 блістерів у пачці
ЗАВОД", Україна

8

UA/3969/01/01

9

10

11

08.05.2020

25,07

B01AC06 UA/11211/01/01

27.07.2020

62,89

B01AC06 UA/11211/01/02

04.08.2020

75,97

МАГНІКОР

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

Кислота ацетилсаліцилова

МАГНІКОР

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, форте 150 мг

Інозину пранобекс

НОВІРИН

таблетки

500 мг

Інозину пранобекс

НОВІРИН

таблетки

500 мг

НОРМОВЕН

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

1 таблетка містить флавоноїдної
фракції 500 мг, яка містить
діосміну 450 мг, гесперидину 50 по 10 таблеток у блістері, по АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
мг
3 блістери у пачці
ЗАВОД", Україна

C05CA53 UA/4475/01/01

21.09.2020

94,45

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

1 таблетка містить флавоноїдної
фракції 500 мг, яка містить
діосміну 450 мг, гесперидину 50 по 10 таблеток у блістері, по АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
мг
6 блістерів у пачці
ЗАВОД", Україна

C05CA53 UA/4475/01/01

21.09.2020

175,93

N05CM

18.05.2021

55,87

Кислота ацетилсаліцилова

Діосмін в комбінації

Діосмін в комбінації

НОРМОВЕН

по 10 таблеток у блістері; по
10 блістерів у пачці
по 10 таблеток у блістері, по
2 блістери у пачці
по 10 таблеток у блістері, по
4 блістери у пачці

1 капсула містить валеріани 0,8
% сухого водно-спиртового
екстракту 125 мг, м’яти
перцевої екстракту сухого 25
мг, меліси лікарської екстракту по 10 капсул у блістері; по 2
сухого 25 мг
блістери у пачці
по 10 капсул у блістері; по 3
блістери у пачці
50 мг

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД", Україна
АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД", Україна
АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД", Україна

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД", Україна
АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД", Україна

J05AX05

UA/12436/01/01 необмежений

87,11

J05AX05

UA/12436/01/01 необмежений

165,62

Валеріана в комбінації

РЕЛАКСИЛ

капсули тверді

Діацереїн

ФЛЕКЦЕРИН

капсули тверді

МАГНІКОР

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, форте 150 мг

по 10 таблеток у блістері; по АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
3 блістери у пачці
ЗАВОД", Україна

B01AC06 UA/11211/01/02

капсули

150 мг

Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробничий центр
по 10 капсул у блістері, по 2 "Борщагівський хімікоблістери у пачці з картону
фармацевтичний завод", Україна

J04AB02

UA/5525/01/01

необмежений

35,15

150 мг

Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробничий центр
"Борщагівський хімікопо 1000 капсул у контейнері фармацевтичний завод", Україна

J04AB02

UA/5525/01/01

необмежений

1560,00

20 мг/мл

по 5 мл у флаконі; по 1
флакону в картонній
коробці з маркуванням
українською мовою

Кислота ацетилсаліцилова

Рифампіцин

Рифампіцин

Панітумумаб

РИФАМПІЦИН

РИФАМПІЦИН

ВЕКТИБІКС

капсули

концентрат для
розчину для
інфузій

Амджен Європа Б.В., Нідерланди
Берінгер Інгельхайм Фрімонт, Інк.,
США
Амджен Мануфекчурінг Лімітед,
США

UA/5286/01/01

M01AX21 UA/12618/01/01 необмежений

L01XC08 UA/10806/01/01

04.08.2020

24.02.2021

177,83

29,60

28,120205 за
12164,80 1 долар США

1

Деносумаб

2

ПРОЛІА®

Oxybuprocaine hydrochloride БЕНОКСІ

3

4

розчин для ін'єкцій 60 мг/мл

5

6

по 1 мл розчину в скляному
попередньо заповненому
шприці з голкою, закритою
ковпачком, із захисним
пристроєм від випадкового
уколу голкою; по 1
попередньо заповненому
шприцу з захисним
пристроєм в блістері; по 1
блістеру в кортонній
Амджен Мануфекчурінг Лімітед,
коробці з маркуванням
США
українською мовою
Амджен Європа Б.В., Нідерланди

7

8

9

10

11

M05BX04 UA/12077/01/01 необмежений

28,120205 за
6031,78 1 долар США

по 10 мл у контейнерікрапельниці; по 1
контейнеру-крапельниці в
1 мл розчину містить
картонній коробці з
краплі очні, розчин оксибупрокаїну гідрохлориду 4 маркуванням українською
0,4 %
мг
мовою

ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька
Республіка

S01HA02 UA/12824/01/01 необмежений

32,999141 за
61,83 1 Євро

по 10 мл у контейнерікрапельниці; по 1
контейнеру-крапельниці у
картонній коробці з
маркуванням українською
та англійською мовами

ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька
Республіка

S01XA04 UA/12808/01/01 необмежений

32,999141 за
52,90 1 Євро

краплі очні, розчин 1 мл розчину містить калію
2%
йодиду 20 мг

Potassium iodide

КАЛІЮ ЙОДИД

Betaxolol hydrochloride

1 мл розчину містить 5,6 мг
бетаксололу гідрохлорид,
краплі очні, розчин еквівалентно бетаксололу 5 мг
(Бісопролол)0,5 %)
БЕТАЛМІК 0,5 % 0,5 %

по 10 мл у флаконікрапельниці; по 1 флаконукрапельниці в картонній
коробці з маркуванням
ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька
українською мовою
Республіка

S01ED02

UA/7530/01/01

необмежений

32,999141 за
72,75 1 Євро

БРИМОНАЛ 0,2
%

краплі очні, розчин 1 мл розчину містить
0,2 %
бримонідину тартрату 2 мг

по 10 мл у флаконікрапельниці; по 1 флаконукрапельниці в картонній
коробці з маркуванням
ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька
українською мовою
Республіка

S01EA05

UA/7532/01/01

необмежений

32,999141 за
181,85 1 Євро

УНІЛАТ

краплі очні,
розчин, 50 мкг/мл
по 2,5 мл у
флаконікрапельниці № 1

по 2,5 мл у флаконікрапельниці; по 1 флаконукрапельниці в картонній
коробці з маркуванням
українською та англійською ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька
мовами
Республіка

S01EE01

UA/14038/01/01

по 10 мл у флаконікрапельниці; по 1 флаконукрапельниці в картонній
коробці з маркуванням
ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька
українською мовою
Республіка

S01FB01

UA/7546/01/01

необмежений

32,999141 за
165,32 1 Євро

по 5 мл у контейнерікрапельниці; по 1
контейнеру-крапельниці в
картонній коробці з
маркуванням українською
мовою

S01BC03

UA/7856/01/01

необмежений

32,999141 за
77,70 1 Євро

Brimonidine tartrate

Latanoprost

Phenylephrine hydrochloride

Diclofenac sodium

1 мл розчину містить
латанопросту 50 мкг

1 мл розчину містить
краплі очні, розчин фенілефрину гідрохлориду 100
мг
ФЕНЕФРИН 10 % 10 %

УНІКЛОФЕН

краплі очні, розчин 1 мл розчину містить
0,1 %
диклофенаку натрію 1 мг

ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька
Республіка

06.11.2019

32,999141 за
132,25 1 Євро

1

Ofloxacin

Розчин для корекції
електролітичного балансу

Розчин для корекції
електролітичного балансу

Кислота азелаїнова

Глімепірид

Гепарин

Ацикловір

Цинку піритіонат

Валеріана (Бісопролол)монопрепарат та
його комбінації)

Ацикловір

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УНІФЛОКС

краплі очні/вушні, 1 мл розчину містить
розчин 0,3 %
офлоксацину 3 мг

по 5 мл у контейнерікрапельниці; по 1
контейнеру-крапельниці в
картонній коробці з
маркуванням українською
мовою

РІНГЕРА
РОЗЧИН

100 мл розчину містять:натрію
хлориду 0,86 г, калію хлориду
0,03 г, кальцію хлориду
розчин для інфузій гексагідрату 0,048 г

контейнер 200 мл № 1

Дочірнє підприємство "Фарматрейд",
Україна

B05BB01 UA/5792/01/01

необмежений

17,56

РІНГЕРА
РОЗЧИН

100 мл розчину містять:натрію
хлориду 0,86 г, калію хлориду
0,03 г, кальцію хлориду
розчин для інфузій гексагідрату 0,048 г

контейнер 400 мл № 1

Дочірнє підприємство "Фарматрейд",
Україна

B05BB01 UA/5792/01/01

необмежений

23,38

крем

200 мг/г

по 30 г у тубі, по 1 тубі в
пачці з маркуванням
українською мовою

ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

D10AX03 UA/7011/01/01

необмежений

150,15

таблетки

4 мг

по 10 таблеток у блістері; по
5 блістерів у пачці з
маркуванням українською
мовою
ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

A10BB12 UA/14726/01/03

гель

1 г гелю містить гепарину
натрію у перерахуванні на
гепарин 6,25 мг (Бісопролол)1000 ОД)

по 40 г у тубі; по 1 тубі в
пачці з маркуванням
українською мовою

ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

C05BA03 UA/7568/01/01

2,50%

по 5 г у тубі; по 1 тубі в
пачці з маркуванням
українською мовою

ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

D06BB03 UA/2466/02/01

крем

2 мг/г

по 30 г у тубі алюмінієвій;
по 1 тубі у пачці з
маркуванням українською
мовою

ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

D11AX12 UA/6396/01/01

таблетки

1 таблетка містить Cедавіту®
екстракту густого -170,0 мг,
вітаміну В6– 3,0 мг, вітаміну РР
– 15,0 мг

по 10 таблеток у блістері; по
2 блістери в пачці з
маркуванням українською
мовою
ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

N05CM

2,50%

по 15 г у тубі; по 1 тубі в
пачці з маркуванням
українською мовою

ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

D06BB03 UA/2466/02/01

15.08.2021

51,45

ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

D07XC01 UA/0558/01/01

15.11.2018

80,00

ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

J01FF02

АКНЕСТОП

ДІМАРИЛ®

ДІОФЛАН®

ГЕРПЕВІР®

ПСОРІКАП

СЕДАВІТ®

ГЕРПЕВІР®

мазь

мазь

ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька
Республіка

S03AA

UA/12837/01/01 необмежений

UA/7821/01/01

12.11.2020

необмежений

15.08.2021

32,999141 за
66,13 1 Євро

199,52

98,70

42,00

необмежений

100,00

необмежений

72,00

Бетаметазон (Бісопролол)монопрепарат
та його комбінації)

БЕТАСАЛІК®

мазь

1 г мазі містить бетаметазону
дипропіонату- 0,64 мг; кислоти
саліцилової- 30 мг

Лінкоміцин

ЛІНКОМІЦИН

капсули

250 мг

по 15 г у тубі; по 1 тубі в
пачці з картону з
маркуванням українською
мовою
капсули по 250 мг № 30
(Бісопролол)10х3) у блістерах у пачці

UA/0620/01/01

необмежений

31,00

15 мг/5 мл

по 100 мл у банці або у
флаконі; по 1 банці або по 1
флакону разом з дозуючою
скляночкою в пачці з
маркуванням українською ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика",
мовою
Україна
R05CB06 UA/8134/01/01

необмежений

26,40

2,5%

по 10 г у тубі; по 1 тубі в
пачці з маркуванням
українською мовою

ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика",
Україна
D06BB03 UA/11566/01/01 необмежений

28,35

Амброксол

Ацикловір

АМБРОКСОЛВІШФА
АЦИКЛОВІРВІШФА

сироп

мазь

1

Лоратадин

Натрію пікосульфат
(Бісопролол)монопрепарат та його
комбінаціі)

Натрію пікосульфат
(Бісопролол)монопрепарат та його
комбінаціі)

Пірантел
Хондроїтину сульфат
(Бісопролол)монопрепарат та в
комбінаціі з глюкозаміну
гідрохлорідом)

2

ЛОРАТАДИН

ПІКОСЕН®

ПІКОСЕН®

ПІРАНТЕЛ ВІШФА

3

4

5

6

7

по 90 мл у флаконі або у
банці; по 1 флакону або по 1
банці з дозуючою
скляночкою або мірною
ложкою в пачці з
маркуванням українською ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика",
мовою
Україна
R06AX13 UA/9333/01/01

сироп

1 мг/мл

краплі оральні

1 мл містить: натрію
пікосульфату 7,5 мг; касії листя по 15 мл у флаконі в пачці з
екстракту сухого (Бісопролол)Cassiae folium маркуванням українською ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика",
extractum siccum) (Бісопролол)4–6:1) 10 мг мовою
Україна
A06AB

краплі оральні

1 мл містить: натрію
пікосульфату 7,5 мг; касії листя по 25 мл у флаконі в пачці з
екстракту сухого (Бісопролол)Cassiae folium маркуванням українською ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика",
extractum siccum) (Бісопролол)4–6:1) 10 мг мовою
Україна
A06AB

суспензія оральна

ХОНДРОЇТИНОВ
А МАЗЬ
мазь

Начальник Управління фармацевтичної
діяльності та якості фармацевтичної продукції

8

9

10

11

24.10.2019

33,40

UA/11154/01/01

26.10.2020

36,80

UA/11154/01/01

26.10.2020

52,75

UA/10686/01/01

21.05.2020

27,35

250 мг/5 мл

по 15 мл у флаконі ;по 1
флакону з дозуючою
скляночкою в пачці з
маркуванням українською
мовою

ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика",
Україна
P02CC01

5%

по 25 г у тубі; по 1 тубі у
пачці з маркуванням
українською та російською
мовами

ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика",
Україна
M01AX25 UA/6983/01/01

необмежений

55,20

Т.М. Лясковський

