Продовження додатка 1

1

Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров'я України

02.01.2017 № 3
Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 26 грудня 2017 року,
що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Міжнародна непатентована
Торговельна назва
або загальноприйнята назва
Форма випуску
лікарського засобу
лікарського засобу

1

2

cуспензія
(DTPa-HBVIPV) для
ін’єкцій

Амоксицилін (у формі
амоксициліну тригідрату) АУГМЕНТИН
та клавуланова кислота
™ ES

НЕЙРО-НОРМ

Найменування виробника, країна

4

5

6

3

ІНФАНРИКС™
ГЕКСА™ /
INFANRIX
HEXA™
Комбінована
вакцина для
профілактики
дифтерії, правця,
Комбінована вакцина для кашлюку
(ацелюлярний
профілактики дифтерії,
компонент),
правця, кашлюку
гепатиту В,
(ацелюлярний
компонент), гепатиту В, поліомієліту та
захворювань,
поліомієліту та
захворювання, збудником збудником яких
є Haemophilus
якого є Haemophilus
Influenzae типу В
Influenzae типу В

Пірацетам; цинаризин

Дозування

Кількість одиниць лікарського
засобу у споживчій упаковці

Код АТХ

Номер
реєстраційного
посвідчення на
лікарський засіб

Дата закінчення
строку дії
реєстраційного
посвідчення на
лікарський засіб

7

8

9

1 доза

1 попередньо наповнений
одноразовий шприц (по 0,5
мл (1 доза)) у комплекті з
двома голками та флакон з
ліофілізатом (Hib) для 1
дози, що змішуються перед
використанням (шприц з
голками закриті гумовими
ковпачками); дві голки
(одного розміру), шприц та
флакон герметично
запаковані у пластиковий
контейнер; по 1
пластиковому контейнеру у
картонній коробці з
ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.
маркуванням українською А., Бельгія GlaxoSmithKline
мовою
Biologicals S.A., Belgium

Порошок для
оральної
суспензії

600 мг/42,9 мг/5
мл

1 флакон з порошком з
мірною ложкою в картонній СмітКляйн Бічем Фармасьютикалс,
Велика Британія; ГлаксоВеллком
коробці з маркуванням
українською мовою
Продакшн, Франція
J01CR02

UA/0987/04/01

31.10.2019

капсули

пірацетаму 400
мг, цинаризину
25 мг

по 10 капсул у контурній
чарунковій упаковці, по 6
контурних чарункових
упаковок у пачці

UA/3685/01/01

12.06.2020

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J07CA09

N06BX

UA/16235/01/01 необмежений

Задекларована
зміна оптовоОфіційний курс та вид
відпускної ціни
іноземної валюти,
на лікарський
встановлений
засіб
Національним банком
вітчизняного
України на дату подання
та/або
декларації зміни оптовоіноземного
відпускної ціни на
виробництва,
лікарський засіб*
грн

10

11

26,516730 (за 1 дол.
1007,64 США)

26,516730 (за 1 дол.
110,31 США)

56,22

Продовження додатка 1
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1

2

Офлоксацин в комбінації
з лідокаїном
ОФЛОКАЇНгідрохлоридом
ДАРНИЦЯ®

Офлоксацин в комбінації
з лідокаїном
ОФЛОКАЇНгідрохлоридом
ДАРНИЦЯ®

Сульфадиметоксин

Октенідину
дигідрохлорид у
комбінації з 2феноксіетанолом

Октенідину
дигідрохлорид у
комбінації з 2феноксіетанолом

3

ОКТЕНІСЕПТ

7

8

9

10

11

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D06BX

UA/7088/01/01

необмежений

501,60

мазь

1 г мазі містить:
офлоксацину 1
мг, лідокаїну
гідрохлориду 30
мг

по 15 г у тубі; по 1 тубі у
пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D06BX

UA/7088/01/01

необмежений

40,00

500 мг

по 10 таблеток у контурних ПрАТ "Фармацевтична фірма
чарункових упаковках
"Дарниця", Україна

J01ED01

UA/2999/01/01

02.04.2020

розчин

100 г розчину
містить
октенідину
дигідрохлориду
0,10 г, 2феноксіетанолу
2,00 г

по 50 мл у флаконі з
розпилювачем; по 1
флакону в картонній
коробці

Шюльке і Майр ГмбХ, Німеччина

D08AJ57

UA/4056/01/01

28.03.2021

192,01 30,874358 (за 1 Євро)

розчин

100 г розчину
містить
октенідину
дигідрохлориду
0,10 г, 2феноксіетанолу
2,00 г

по 250 мл у флаконі з
розпилювачем

Шюльке і Майр ГмбХ, Німеччина

D08AJ57

UA/4056/01/01

28.03.2021

300,37 30,874358 (за 1 Євро)

розчин

100 г розчину
містить
октенідинудигідр
охлориду 0,10 г,
2-феноксіетанолу
2,00 г
по 1000 мл у флаконі

Шюльке і Майр ГмбХ, Німеччина

D08AJ57

UA/4056/01/01

28.03.2021

604,43 30,874358 (за 1 Євро)

1800,00 30,874358 (за 1 Євро)

ОКТЕНІСЕПТ

Вориконазол

порошок для
ВОРИКОНАЗОЛ- розчину для
ВІСТА АС
інфузій

АМІЦИЛ®

6

по 1000 г у банці

Октенідину
дигідрохлорид у
комбінації з 2феноксіетанолом

Амікацин

5

мазь

СУЛЬФАДИМЕ
ТОКСИНДАРНИЦЯ
таблетки

ОКТЕНІСЕПТ

4

1 г мазі містить:
офлоксацину 1
мг, лідокаїну
гідрохлориду 30
мг

ліофілізат для
розчину для
ін'єкцій

200 мг

по 1 флакону в картонній
коробці

Актавіс Італія С.п.А., Італія

J02AC03

UA/16359/01/01

08.11.2022

0,5 г

флакони з ліофілізатом з
маркуванням українською
мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», Україна

J01GB06

UA/1036/01/03

10.10.2019

11,92

39,00

Продовження додатка 1
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Гідроксіетилкрохмаль

Гідроксіетилкрохмаль

2

РЕФОРТАН®
ПЛЮС

РЕФОРТАН®

3

8

9
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В05А А07 UA/6680/01/01

необмежений

2904,84 30,902597 (за 1 Євро)

Розчин для
інфузій

1000 мл розчину
для інфузій
містить: 60 г
гідроксіетилкрох
малю (ГЕК) із
середньою
молекулярною
масою 200000 і
ступенем
молярного
заміщення 0,5

по 500 мл у флаконі з
прозорого скла або у
флаконі з поліетилену; по
10 флаконів у картонній
коробці з маркуванням
українською мовою

БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ
ГРУП), Німеччина

В05А А07 UA/6679/01/01

необмежений

2654,53 30,902597 (за 1 Євро)

16,8 мкг/мл

по 3 шприца (по 1 мл) у
контурній блістерній
упаковці; по 2 контурні
блістерні упаковки у
картонній коробці

Ай Ді Ті Біологіка ГмбХ,
Німеччина; ГП Гренцах Продакшнз
ГмбХ, Німеччина; Сандоз ГмбХ,
Австрія
B03XA01 UA/12383/01/02 необмежений

26,636246 (за 1 дол.
2739,10 США)

ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна

B01AD01 UA/6778/01/02

13.10.2022

1285,97

Гетеро Лабз Лімітед, Індія

L01XX32 UA/15089/01/01

18.05.2021

26,482221 (за 1 дол.
16948,62 США)

11.10.2022

26,487953 (за 1 дол.
23839,16 США)

розчин для
ін'єкцій

Стрептокіназа

Тикагрелор

7

БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ
ГРУП), Німеччина

ліофілізат для
розчину для
СТРЕПТОКІНА інфузій по 1
ЗА-БІОФАРМА 500 000 МО

Тикагрелор

6

Розчин для
інфузій

БІНОКРИТ®

Цефтолозан; Тазобактам

5

по 500 мл у скляному
флаконі; по 10 флаконів у
картонній коробці з
маркуванням українською
мовою

Епоетин альфа

Бортезоміб

4

1000 мл розчину
для інфузій
містить: 100 г
гідроксіетилкрох
малю (ГЕК) із
середньою
молекулярною
масою 200000 і
ступенем
молярного
заміщення 0,5

ліофілізат для
розчину для
ін'єкцій

1 флакон з ліофілізатом у
1 флакон по 1 500 блістері; по 1 блістеру у
000 МО
пачці з картону

3,5 мг

1 флакон з ліофілізатом у
картонній коробці

ЗЕРБАКСА®

Порошок для
концентрату
для розчину
для інфузій

1г/0,5г

Виробництво за повним циклом:
Стері-Фарма, ЛЛС, США.
по 10 флаконів з порошком Альтернативний виробник:
у контурній коробці з
вторинне пакування, відповідальний
маркуванням українською за випуск серії: Лабораторії Мерк
мовою
Шарп і Доум Шибре, Франція
J01DI54

Брилінта

Таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

60 мг

56 табл.

АстраЗенека АБ, Швеція

ВО1А С24 UA/12164/01/02 необмежений

26,476407 (за 1 дол.
1839,86 США)

Брилінта

Таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

90 мг

56 табл.

АстраЗенека АБ, Швеція

ВО1А С24 UA/12164/01/01 необмежений

26,476407 (за 1 дол.
1839,86 США)

БОРТЕРО

UA/16362/01/01

Продовження додатка 1
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Олапариб

пропофол

пропофол

пропофол

оксиметазолін

оксиметазолін

фенспірид

Атосибан

Атосибан

2

ЛІНПАРЗА

3

4

5

Капсули тверді 50 мг

По 112 твердих капсул у
флаконі; по 4 флакони в
картонній коробці з
маркуванням українською
мовою

емульсія для
інфузій

6

Виробництво in-bulk: Патеон
Фармасьютікалс Інк, США;
Первинне та вторинне пакування,
випуск серії: АстраЗенека ЮК
Лімітед, Велика Британія

7

8

9

10

11

26,476407 (за 1 дол.
153794,00 США)

L01XX46 UA/14747/01/01

18.11.2020

10 мг/мл

по 20 мл в ампулі; по 5
ампул у пачці. Маркування
українською та російською
мовами
ПАТ "Фармак", Україна

N01AX10 UA/15942/01/01

28.04.2022

390,00

10 мг/мл

по 50 мл у флаконі; по 1
флакону у пачці.
Маркування українською та
російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

N01AX10 UA/15942/01/01

28.04.2022

200,00

20 мг/мл

по 50 мл у флаконі; по 1
флакону у пачці.
Маркування українською та
російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

N01AX10 UA/15942/01/02

28.04.2022

390,00

краплі назальні 0,1 мг/мл

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

R01A А05 UA/7191/01/03

необмежений

32,00

краплі назальні 0,5 мг/мл

по 15 мл у флаконі
поліетиленовому,
забезпеченому насадкою з
дозатором і захисним
ковпачком; по 1 флакону в
пачці з картону з
маркуванням українською
та російською мовами

ПАТ "Фармак", Україна

R01A А05 UA/7191/02/01

необмежений

35,00

СІНУСПАЛ

сироп

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

09.03.2022

45,00

МИРОСИБАН

розчин для
ін'єкцій, 6,75
мг/0,9 мл

6,75 мг/0,9 мл

по 1 флакону у картонній
коробці з маркуванням
українською мовою

ТОВ "Фармідея", Латвія

G02CX01 UA/16409/01/01

17.11.2022

754,57

МИРОСИБАН

концентрат для
розчину для
інфузій, 37,5
мг/5 мл
37,5 мг/5 мл

по 1 флакону у картонній
коробці з маркуванням
українською мовою

ТОВ "Фармідея", Латвія

G02CX01 UA/16409/02/01

17.11.2022

2062,50

ДИПРОФОЛ®
ЕДТА

ДИПРОФОЛ®
ЕДТА

ДИПРОФОЛ®
ЕДТА

РИНАЗОЛІН®

РИНАЗОЛІН®

емульсія для
інфузій

емульсія для
інфузій

Продовження додатка 1
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1

2

3

4

Лецитин, dl-α-токоферилу
ацетат, тіаміну
мононітрат, рибофлавін,
піридоксину гідрохлорид,
ціанокобаламін,
ЛІВОЛІН
нікотинамід
ФОРТЕ

капсули

лецитину 35%
300 мг, dl-αтокоферилу
ацетату 10 мг,
тіаміну
мононітрату 10
мг, рибофлавіну
6 мг, піридоксину
гідрохлориду 10
мг,
ціанокобаламіну
10 мкг,
нікотинаміду 30
мг

Натрію дигідрофосфату
дигідрат у комбінації з
натрію гідрофосфату
додекагідратом

розчин
ректальний

60 мл

Паклітаксел

НОРМАКОЛ
КЛІЗМА

ПАКЛІМЕДАК

концентрат для
розчину для
інфузій
6 мг/мл

5

6

7

8

9

по 10 капсул у блістері, по 3
блістери в індивідуальному
пакеті в картонній коробці з
маркуванням українською
мовою
Мега Лайфсайенсіз Лтд, Таїланд

A05BA

1 флакон

Норжин Фарма, Франція

A06AG20 UA/3635/01/01

по 5 мл (30 мг) у скляному
флаконі; по 1 флакону в
коробці з картону

Медак Гезельшафт фюр клініше
Шпеціальпрепарате мбХ (виробник,
що відповідає за вторинне
пакування, маркування, нанесення
захисної плівки (опціонально),
контроль/випробування серії і за
випуск серії), Німеччина Онкотек
Фарма Продакшн ГмбХ (виробник,
що відповідає за випуск форми in
bulk, первинне та вторинне
пакування, маркування,
контроль/випробування серії),
Німеччина Самянг
Біофармацеутікалс Корпорейшн
(виробник, що відповідає за випуск
форми in bulk,
контроль/випробування серії),
Корея Мед-ІКС-Пресс ГмбХ
(виробник, що відповідає за
вторинне пакування, маркування,
нанесення захисної плівки
(опціонально)), Німеччина АкВіда
ГмбХ (виробник, що відповідає за
контроль/ випробування серії) /
КомпасГмбХ (виробник, що
відповідає за вторинне пакування),
Німеччина / Німеччина
L01СD01 UA/12530/01/01 необмежений

UA/5581/01/01

необмежений

04.08.2020

10

11

26,476407 (за 1 дол.
121,00 США)

110,28 32,876952 (за 1 Євро)

479,25 31,119989 (за 1 Євро)

Продовження додатка 1
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1

Паклітаксел

2

ПАКЛІМЕДАК

3

концентрат для
розчину для
інфузій
6 мг/мл

4

5

6

7

8

9

Медак Гезельшафт фюр клініше
Шпеціальпрепарате мбХ (виробник,
що відповідає за вторинне
пакування, маркування, нанесення
захисної плівки (опціонально),
контроль/випробування серії і за
випуск серії), Німеччина Онкотек
Фарма Продакшн ГмбХ (виробник,
що відповідає за випуск форми in
bulk, первинне та вторинне
пакування, маркування,
контроль/випробування серії),
Німеччина Самянг
Біофармацеутікалс Корпорейшн
(виробник, що відповідає за випуск
форми in bulk,
контроль/випробування серії),
Корея Мед-ІКС-Пресс ГмбХ
(виробник, що відповідає за
вторинне пакування, маркування,
нанесення захисної плівки
(опціонально)), Німеччина АкВіда
ГмбХ (виробник, що відповідає за
контроль/ випробування серії) /
КомпасГмбХ (виробник, що
по 16,7 мл (100 мг) у
відповідає за вторинне пакування),
скляному флаконі; по 1
флакону в коробці з картону Німеччина / Німеччина
L01СD01 UA/12530/01/01 необмежений

10

11

1307,04 31,119989 (за 1 Євро)

Продовження додатка 1
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Паклітаксел

Фондапаринукс натрію

Фондапаринукс

2

ПАКЛІМЕДАК

АРИКСТРА®

АРИКСТРА®

Магній аспарагінат/ калій
аспарагінат
ПАНАНГІН

3

4

5

6

7

8

9

10

11

концентрат для
розчину для
інфузій
6 мг/мл

Медак Гезельшафт фюр клініше
Шпеціальпрепарате мбХ (виробник,
що відповідає за вторинне
пакування, маркування, нанесення
захисної плівки (опціонально),
контроль/випробування серії і за
випуск серії), Німеччина Онкотек
Фарма Продакшн ГмбХ (виробник,
що відповідає за випуск форми in
bulk, первинне та вторинне
пакування, маркування,
контроль/випробування серії),
Німеччина Самянг
Біофармацеутікалс Корпорейшн
(виробник, що відповідає за випуск
форми in bulk,
контроль/випробування серії),
Корея Мед-ІКС-Пресс ГмбХ
(виробник, що відповідає за
вторинне пакування, маркування,
нанесення захисної плівки
(опціонально)), Німеччина АкВіда
ГмбХ (виробник, що відповідає за
контроль/ випробування серії) /
КомпасГмбХ (виробник, що
по 50 мл (300 мг) у
відповідає за вторинне пакування),
скляному флаконі; по 1
флакону в коробці з картону Німеччина / Німеччина
L01СD01 UA/12530/01/01 необмежений

3485,44 31,119989 (за 1 Євро)

Розчин для
ін`єкцій

2,5 мг/ 0,5мл

0,5 мл у попередньо
заповненому шприці; по 10
шприців у коробці з
Аспен Нотер Дам де Бондевіль, 1,
маркуванням українською рю де л'Аббае, 76960 Нотер Дам де
мовою
Бондевіль, Франція
B01AX05 UA/6804/01/01

необмежений

26,499087 (за 1 дол.
1530,00 США)

12,5 мг/мл

0,6 мл (7,5 мг) у попередньо
заповненому шприці; по 10
попередньо заповнених
шприців у коробці з
Аспен Нотер Дам де Бондевіль, 1,
маркуванням українською рю де л'Аббае, 76960 Нотер Дам де
мовою
Бондевіль, Франція
B01AX05 UA/6804/01/02

необмежений

26,499087 (за 1 дол.
3150,00 США)

необмежений

26,476407 (за 1 дол.
111,73 США)

Розчин для
ін`єкцій

40 мг магнію
аспарагінату
(відповідає 3,37
мг магнію) та
45,2 мг калію
концентрат для аспарагінату
(відповідає 10,33
розчину для
інфузій
мг калію)
по 10 мл в ампулах №5

ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина

A12CC30 UA/7315/02/01

Продовження додатка 1
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Вінпоцетин

Адеметіонін

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кавінтон®

Концентрат для
розчину для
5 мг
інфузій

по 2 мг у ампулі по 5 ампул
у пластиковій формі по 2
пластикові форми в
упаковці
ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина

N06BX18 UA/4854/02/01

ГЕПТРАЛ®

таблетки
кишковорозчин
ні
500 мг

по 10 таблеток у блістерах;
по 2 блістери у картонній
коробці
Аббві С.р.л., Італія

A16AA02 UA/6993/01/02

18.05.2021

26,499087 (за 1 дол.
1017,60 США)

порошок
ліофілізований
для розчину
для ін'єкцій по
500 мг
500 мг

5 скляних флаконів з
порошком ліофілізованим
та 5 ампул з розчинником
(L-лізин, натрію гідроксид,
вода для ін'єкцій) по 5 мл в
контурній чарунковій
упаковці, запечатаній
алюмінієвою фольгою; по 1
контурній чарунковій
упаковці у картонній
коробці

Фамар А.В.Е. Алімос Плант 63, вул.
Аг. Дімітріу, Греція (виробництво,
первинне пакування, контроль
якості та випуск серій розчинника in
bulk), Греція; Фамар Лєгль, Франція
(виробництво, первинне пакування
та контроль якості порошка
ліофілізованого; вторинне
пакування, контроль якості та
випуск серій готового лікарського
A16AA02 UA/6993/02/02
засобу), Франція

21.06.2021

26,499087 (за 1 дол.
943,40 США)

необмежений

26,476407 (за 1 дол.
172,10 США)

Адеметіонін

ГЕПТРАЛ®

Алопуринол

АЛОПУРИНОЛКВ
таблетки

100 мг

По 10 таблеток у блістері;
по 5 блістерів у пачці.

ПАТ "Київський вітамінний завод",
Україна
M04AA01 UA/12636/01/01 необмежений

35,00

Алопуринол

АЛОПУРИНОЛКВ
таблетки

300 мг

По 10 таблеток у блістері;
по 3 блістери у пачці.

ПАТ "Київський вітамінний завод",
Україна
M04AA01 UA/12636/01/02 необмежений

60,50

Таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

20 мг

По 10 таблеток у блістері;
по 3 блістери у пачці.

ПАТ “Київський вітамінний завод”.
Україна
С07А В05 UA/7013/01/01

97,36

Бетаксолол

Бетакор

необмежений

Етиловий ефір
бромізовалеріано-вої
кислоти в комбінації

Корвалкапс

Капсули м'які

етилового ефіру абромізовалеріанової кислоти
20 мг,
фенобарбітал
По 9 капсул у блістері; по 2 ПАТ “Київський вітамінний завод”.
Україна
18,26 мг
блістери в пачці.
NО5С В02 UA/13448/01/01

Кеторолак

Кетолак

Таблетки

10 мг

По 10 таблеток у блістері;
по 1 блістеру в пачці.

ПАТ “Київський вітамінний завод”.
Україна
М01А В15 UA/4802/01/01

Лівостор

Таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

10 мг

По 10 таблеток у блістері;
по 3 блістери в пачці.

ПАТ “Київський вітамінний завод”.
Україна
С10А А05 UA/6452/01/01

необмежений

61,33

Лівостор

Таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

20 мг

По 10 таблеток у блістері;
по 3 блістери в пачці.

ПАТ “Київський вітамінний завод”.
Україна
С10А А05 UA/6452/01/02

необмежений

82,30

Таблетки

Каптоприлу 50
мг; гідрохлортіазиду 25 мг

По 10 таблеток у блістері;
по 2 блістери у пачці.

ПАТ “Київський вітамінний завод”.
Україна
С09В А01 UA/3668/01/01

Аторвастатин

Аторвастатин

Каптоприл (монопрепарат
та його комбінації з
діуретинами)
Нормопрес

08.02.2019

21,80

18.05.2021

8,44

24.10.2019

14,73

Продовження додатка 1
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Трипторелін

Десмопресин

2

Декапептил

Мінірин

Знежирені збагачені соєві
фосфоліпіди
ЕНЕРЛІВ®

Глімепірид

Глімепірид

Еналаприл та
гідрохлортіазид

ОЛТАР® 2 мг

ОЛТАР® 3 мг

БЕРЛІПРИЛ®
ПЛЮС 10/25

Кислота ацетилсаліцилова
(монопрепарат та його
комбінації), парацетамол,
кофеїн
Аскофен Л

Піридоксин

3

4

5

6

7

0,1 мг

По 1 мл у шприці; по 7
шприців

10 мкг

По 5 мл (50 доз) у флаконі;
по 1 флакону в картонній
Феррінг ГмбХ, Німеччина; Феррінг
коробці
Інтернешнл Сентер СА, Швейцарія H01BA02 UA/5118/01/01

Капсули м'які

1 капсула м’яка
містить
знежирених
збагачених
соєвих
фосфоліпідів 300
мг

Капсули м'які по 300 мг №
30 (10х3)у блістерах в
картонній коробці з
маркуванням українською
мовою

Таблетки

Таблетки по 2 мг № 30
(30х1), у блістерах в
картонній коробці з
1 таблетка
маркуванням українською
містить
глімепіриду 2 мг мовою

УСВ Лімітед, Індія; А. Менаріні
Мануфактурінг Логістікс енд
Сервісес С.р.Л. , Італія

Таблетки

Таблетки по 3 мг № 30
(30х1),) у блістерах в
картонній коробці в
картонній коробці з
1 таблетка
маркуванням українською
містить
глімепіриду 3 мг мовою

Таблетки

1 таблетка
містить
еналаприлу
малеату 10 мг та
гідрохлортіазиду
25 мг

таблетки

ацетилсаліцилово
ї кислоти 200 мг; по 10 таблеток у блістерах з
парацетамолу 200 маркуванням українською
мг; кофеїну 40 мг та російською мовами
ПАТ "Лубнифарм", Україна

Розчин для
ін'єкцій

Спрей
назальний,
дозований, 10
мкг/дозу

ПІРИДОКСИНУ розчин для
ГІДРОХЛОРИД ін'єкцій

50 мг/мл

ФеррінгГмбХ, Німеччина; Феррінг
Інтернешнл Сентер СА, Швейцарія L02AE04

8

Каталент Німеччина Ебербах ГмбХ,
Німеччина;БЕРЛІН-ХЕМІ АГ,
Німеччина;Каталент Німеччина
Шорндорф ГмбХ , Німеччина
A05BA

UA/7106/02/01

9

необмежений

15.09.2021

10

11

903,79 31,165379 (за 1 Євро)

389,57 31,165379 (за 1 Євро)

UA/5631/01/01

необмежений

158,94 31,165379 (за 1 Євро)

A10B B12 UA/6108/01/02

необмежений

102,85 31,165379 (за 1 Євро)

УСВ Лімітед , Індія;А. Менаріні
Мануфактурінг Логістікс енд
Сервісес С.р.Л. , Італія;А. Менаріні
Мануфактурінг Логістікс енд
Сервісес С.р.Л., Італія
A10B B12 UA/6108/01/03

необмежений

130,89 31,165379 (за 1 Євро)

необмежений

70,12 31,165379 (за 1 Євро)

Таблетки,10 мг/25 мг № 30
(10х3) у блістерах в
картонній коробці з
маркуванням українською
мовою
БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина

по 1 мл в ампулі з
маркуванням українською
мовою; по 10 ампул у пачці
з картону з маркуванням
українською та російською
мовами
ПАТ "Лубнифарм", Україна

C09A A02 UA/5853/01/01

N02BA51 UA/8791/01/01

28.10.2018

5,80

A11HA02 UA/13549/01/01

09.04.2019

20,00

Продовження додатка 1
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Прокаїн

2

НОВОКАЇН

Валеріана (монопрепарат
та його комбінації)
ВАЛЕРІАНА
Хлорамфенікол
(монопрепарат та в
комбінації з: борною
кислотою;
сульфадиметоксином,
метилурацином і
тримекаїном)

Ехінацеї пурпурної
ектракь рідкий

Екстракт рідкий із
кореневищ з коренями
елеутерококу колючого

розчин для
ін'єкцій
настойка для
перорального
застосування

ЛЕВОМЕКОЛЬ мазь

4

5

6

7

8

9

10

11

5 мг/мл

по 5 мл в ампулі з
маркуванням українською
мовою; по 10 ампул у пачці
з картону з маркуванням
українською та російською
мовами
ПАТ "Лубнифарм", Україна

N01BA02 UA/14578/01/01

25 мл

по 25 мл у флаконахкрапельницях з
маркуванням українською
мовою

N05CM09 UA/5387/01/01

хлорамфенікол
(левоміцетин) –
7,5 мг;
метилурацил – 40
мг

по 25 г у тубі; по 1 тубі у
пачці з маркуванням
українською та російською
мовами
ПАТ "Лубнифарм", Україна

D03AX

UA/2647/01/01

06.03.2020

13,80

ПАТ "Лубнифарм", Україна

L03AX

UA/6079/02/01

06.09.2018

7,20

ПАТ "Лубнифарм", Україна

20.08.2020

необмежений

16,30

4,50

ЕХІНАЦЕЇ
ПУРПУРНОЇ
ЕКСТРАКТ
РІДКИЙ

екстракт

30 мл

по 30 мл у флаконі з
маркуванням українською
мовою; по 1 флакону в
пачці з картону з
маркуванням українською
та російською мовами

Елеутерокок

екстракт рідкий
для
перорального
застосування,сп
иртовий
50мл

по 50 мл у флаконі;по 1
флакону в пачці з
маркуванням українською
та російською мовами

ПАТ "Лубнифарм"Україна

А13А

UA/4566/01/01

21.09.2021

10,80

настойка для
зовнішнього та
внутрішнього
застосування
25 мл

по 25 мл у флаконахкрапельницях з
маркуванням українською
мовою

ПАТ "Лубнифарм", Україна

R02A A20 UA/7019/01/01

необмежений

4,10

таблетки

по 60 мг

по 10 таблеток у блістерах з
маркуванням українською
та російською мовами
ПАТ "Лубнифарм", Україна

C01EX

20 мг/мл

по 2 мл в ампулі з
маркуванням українською
мовою; по 10 ампул у пачці
з картону з маркуванням
українською та російською
мовами
ПАТ "Лубнифарм", Україна

N01BB02 UA/14029/01/01

06.11.2019

9,60

30 мл

по 30 мл у флаконах з
маркуванням українською
мовою

A06AB05 UA/8737/01/01

28.10.2018

5,00

Настойка листя евкаліпта Евкаліпт
Розчин ментолу в
ментиловому ефірі
ізовалеріанової кислоти
(монопрепарат та його
комбінації)

3

ВалідолЛубнифарм

Лідокаїн (монопрепарат
та його комбінації)

Лідокаїн

Олія рицинова

РИЦИНОВА
ОЛІЯ

розчин для
ін'єкцій

олія

ПАТ "Лубнифарм", Україна

UA/4697/01/01

необмежений

2,90

Продовження додатка 1
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Піперацилін та
тазобактам

Омепразол

Цефтріаксон

Цефтріаксон

Ампіцилін

Цефазолін

Цефотаксим

Валацикловіру
гідрохлорид

Валацикловіру
гідрохлорид

2

ТАЗПЕН

ОМЕПРАЗОЛДАРНИЦЯ

3

Порошок для
розчину для
ін`єкцій та
інфузій

капсули

порошок для
розчину для
ЦЕФТРІАКСОН ін’єкцій

порошок для
розчину для
ЦЕФТРІАКСОН ін’єкцій

АМПІЦИЛІН

ЦЕФАЗОЛІН

таблетки

Порошок для
розчину для
ін`єкцій

порошок для
розчину для
ЦЕФОТАКСИМ ін’єкцій

ВАЛЬТРОВІР

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

ВАЛЬТРОВІР

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

4

5

6

7

8

9

10

11

по 4 г/0,5 г

1 флакон з порошком у
пачці з картону з
маркуванням українською
та англійською мовами

Астрал СтеріТек Прайвіт Лімітед,
Індія

J01C R05 UA/12570/01/02 необмежений

20 мг

по 10 капсул у контурній
чарунковій упаковці, по 1
контурній чарунковій
упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A02BC01 UA/6542/01/01

необмежений

11,20

1,0 г

10 флаконів з порошком у
контурній чарунковій
упаковці, по 1 контурній
чарунковій упаковці в пачці
з маркуванням українською
мовою
ПАТ «Київмедпрепарат», Україна

J01DD04

UA/6126/01/02

необмежений

124,30

0,5 г

10 флаконів з порошком у
контурній чарунковій
упаковці, по 1 контурній
чарунковій упаковці в пачці
з маркуванням українською
мовою
ПАТ «Київмедпрепарат»,Україна

J01DD04

UA/6126/01/01

необмежений

86,90

250 мг

по 10 таблеток у блістері;
по 1 блістеру в пачці з
маркуванням українською
мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», Україна

J01СA01

UA/2950/01/01

необмежений

15,00

0,5 г

по 10 флаконів з порошком
у контурній чарунковій
упаковці, по 1 контурній
чарунковій упаковці у пачці
з маркуванням українською
мовою
ПАТ «Київмедпрепарат», Україна

J01DB04

UA/14477/01/01

08.07.2020

77,00

1г

10 флаконів з порошком у
контурній чарунковій
упаковці; по 1 контурній
чарунковій упаковці у
пачці з маркуванням
українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,Україна

J01DD01

UA/14375/01/01

08.05.2020

115,00

500 мг

по 10 таблеток у блістері, у
пачці, з маркуванням
українською мовою
ПАТ «Київмедпрепарат», Україна

J05AB11

UA/2951/01/01

необмежений

134,00

500 мг

по 10 таблеток у блістері,
по 5 блістерів у пачці з
маркуванням українською
мовою

J05AB11

UA/2951/01/01

необмежений

390,00

ПАТ «Київмедпрепарат», Україна

26,477080 (за 1 дол.
264,77 США)

Продовження додатка 1

12
1

Левофлоксацину
гемігідрат

Левофлоксацину
гемігідрат

Гентаміцину сульфат

2

3

ФЛОКСІУМ

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

ФЛОКСІУМ®

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

ГЕНТАМІЦИНУ розчин для
СУЛЬФАТ
ін'єкцій

4

5

6

7

8

9

10

11

500 мг

по 10 таблеток у блістері,
по 1 блістеру в пачці з
маркуванням українською
мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», Україна

J01MA12 UA/1315/01/01

07.08.2019

115,00

500 мг

по 5 таблеток у блістері, по
1 блістеру в пачці з
маркуванням українською
мовою
ПАТ «Київмедпрепарат», Україна

J01MA12 UA/1315/01/01

07.08.2019

75,00

40 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 10
ампул у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці в пачці з
маркуванням українською
мовою

J01GB03

UA/7197/01/01

ПАТ "Галичфарм", Україна

необмежений

26,00

Пеларгонії коренів
екстракту рідкого, етанол РЕЗІСТОЛ®

1 г розчину
містить:
пеларгонії
коренів екстракту
Краплі оральні рідкого 800 мг

по 20 мл у флаконі з
пробкою-крапельницею; по
1 флакону в пачці з
маркуванням українською
мовою
ПАТ "Галичфарм", Україна

R05

UA/13789/01/01

07.08.2019

81,40

Пеларгонії коренів
екстракту рідкого, етанол РЕЗІСТОЛ®

1 г розчину
містить:
пеларгонії
коренів екстракту
Краплі оральні рідкого 800 мг

по 50 мл у флаконі з
пробкою-крапельницею; по
1 флакону в пачці з
маркуванням українською
мовою
ПАТ "Галичфарм", Україна

R05

UA/13789/01/01

07.08.2019

110,00

таблетки

50 мг

по 30 таблеток у
контейнері; по 1 контейнеру
в пачці з маркуванням
українською мовою
ПАТ "Галичфарм", Україна

R05CA05 UA/1982/02/01

необмежений

20,00

50 мг

по 10 таблеток у стрипах з
маркуванням українською
мовою

ПАТ "Галичфарм", Україна

R05CA05 UA/1982/02/01

необмежений

7,80

Алтеї препарати
(монопрепарати та їх
комбінації)

МУКАЛТИН®

Алтеї препарати
(монопрепарати та їх
комбінації)

МУКАЛТИН®

таблетки

Етанол

СПИРТ
ЕТИЛОВИЙ

Розчин для
зовнішнього
застосування

По 100 мл у флаконах з
маркуванням українською
70% мовою

ПАТ "Галичфарм", Україна

D08AX08 UA/13561/01/01

09.04.2019

26,14

Етанол

СПИРТ
ЕТИЛОВИЙ

Розчин для
зовнішнього
застосування

По 100 мл у флаконах з
маркуванням українською
96% мовою

ПАТ "Галичфарм", Україна

D08AX08 UA/13561/01/02

09.04.2019

35,48

Альтан

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

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

A02X

17.10.2019

63,17

Альтан

10 мг

по 20 таблеток у блістері;
по 5 блістерів у пачці

UA/2636/01/01

Продовження додатка 1

13
1

Амброксол

Амброксол

Амброксол

Амброксол

Верапаміл

Літію γ-гідроглутамінат

Клотримазол,
гентаміцину сульфат,
нагідок екстракт густий,
деревію екстракт густий

Кверцетин, повідон

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15 мг/5 мл

по 100 мл у флаконі
полімерному; по 1 флакону
разом з ложкою
дозувальною в пачці

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

R05CB06 UA/0595/01/01

21.10.2018

26,72

15 мг/5 мл

по 100 мл у банці
полімерній; по 1 банці
разом з ложкою
дозувальною в пачці

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

R05CB06 UA/0595/01/01

21.10.2018

26,72

30 мг/5 мл

по 100 мл у флаконі
полімерному; по 1 флакону
разом з ложкою
дозувальною в пачці

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

R05CB06 UA/0596/01/01

21.10.2018

30,52

30 мг/5 мл

по 100 мл у банці
полімерній; по 1 банці
разом з ложкою
дозувальною в пачці

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

R05CB06 UA/0596/01/01

21.10.2018

30,52

180 мг

Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробничий центр
по 10 капсул у блістері; по 3 "Борщагівський хімікоблістери у пачці
фармацевтичний завод", Україна

С08DA01 UA/3845/01/01

25.09.2020

98,95

капсули

300 мг

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

N05AN01 UA/9081/01/01

12.11.2018

58,10

Клотрекс

мазь

гентаміцину
сульфат - 1 мг,
клотримазол - 10
мг, нагідок
екстракт густий 50 мг, деревію
екстракт густий - по 25 г у тубі; по 1 тубі у
пачці
20 мг

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

D01AC

UA/3473/01/01

30.04.2020

51,10

Корвітин ®

ліофілізат для
розчину для
ін’єкцій

по 0,5 г у флаконі; по 5
кверцетину - 0,05 флаконів з ліофілізатом у
г, повідону - 0,45 касеті; по 1 касеті у пеналі з
картону
г

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

C05CX

UA/8914/01/01

05.07.2018

639,90

метамізолу
натрієвої солі 300 мг, кофеїнбензоату натрію - по 10 таблеток у блістері,
50 мг
по 1 блістеру в пачці

Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробничий центр
"Борщагівський хімікофармацевтичний завод", Україна;
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Агрофарм",
Україна

N02BB52 UA/3620/01/01

05.06.2020

13,52

Амброксол 15

Амброксол 15

Амброксол 30

Амброксол 30

Вератард 180

Глюталіт

Метамізолу натрієва сіль,
кофеїн-бензоат натрію
Кофальгін

сироп

сироп

сироп

сироп
капсули
пролонгованої
дії

таблетки

Продовження додатка 1

14
1

Глоду плодів екстракт
густий, собачої кропиви
екстракт густий, таурин

Ондансетрон

Ондансетрон

Парацетамол

Парацетамол

Піразинамід

Піразинамід

2

Кратал

Ондансетрон

Ондансетрон

3

таблетки

розчин для
ін’єкцій

розчин для
ін’єкцій

Парацетамол для
дітей
сироп

Парацетамол для
дітей
сироп

Піразинамід

таблетки

Піразинамід

таблетки

Пірацетам

Пірацетам

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

Інозин

таблетки,
вкриті
плівковою
Рибоксин-БХФЗ оболонкою

4

5

глоду плодів
екстракту густого
- 43,0 мг, собачої
кропиви
екстракту густого по 60 таблеток у
- 87,0 мг, таурину контейнері; по 1 контейнеру
- 867,0 мг
в пачці

6

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

7

9

10

11

UA/3866/01/01

19.08.2020

153,00

2 мг/мл

Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробничий центр
по 2 мл в ампулі; по 5
ампул в касеті; по 1 касеті в "Борщагівський хімікопачці
фармацевтичний завод", Україна

A04AA01 UA/3803/02/01

26.10.2020

35,50

2 мг/мл

Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробничий центр
по 4 мл в ампулі; по 5
ампул в касеті; по 1 касеті в "Борщагівський хімікопачці
фармацевтичний завод", Україна

A04AA01 UA/3803/02/01

26.10.2020

64,20

120 мг/5 мл

по 100 мл у банці
полімерній; по 1банці разом
з дозувальною ложкою в
пачці

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

N02BE01 UA/2514/01/01

01.12.2019

23,00

120 мг/5 мл

по 50 мл у флаконі
полімерному; по 1флакону
разом з дозувальною
ложкою в пачці

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

N02BE01 UA/2514/01/01

01.12.2019

17,20

по 10 таблеток у блістері;
по 5 блістерів у пачці

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

J04AK01

UA/3702/01/01

25.06.2020

47,30

500 мг

по 500 таблеток в
контейнерах

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

J04AK01

UA/3702/01/01

25.06.2020

480,00

200 мг

по 10 таблеток у блістері;
по 6 блістерів у пачці з
картону

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

N06BX03 UA/3622/01/01

05.06.2020

15,37

200 мг

по 10 таблеток у блістері;
по 5 блістерів у пачці з
картону

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

C01EB

23.09.2018

15,00

500 мг

C01EX

8

UA/0118/01/01

Продовження додатка 1

15
1

Тривалумен (екстракт
сухий: валеріани корені,
м'яти перцевої листя,
бобівника трилистого
листя, хмелю супліддя)

2

Тривалумен

3

капсули

Цефоперазон, сульбактам Цефопектам

порошок для
розчину для
ін’єкцій

Цефоперазон, сульбактам Цефопектам

порошок для
розчину для
ін’єкцій

4

5

тривалумену
(екстракту
сухого: валеріани
корені, м'яти
перцевої листя,
бобівника
трилистого листя,
хмелю супліддя),
у перерахунку на
суху речовину
по 10 капсул у блістері; по 2
блістери у пачці
356 мг

6

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

7

8

9

10

11

N05CM

UA/3804/01/01

30.04.2020

59,25

1г/1г

Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробничий центр
по 1 флакону з порошком в "Борщагівський хімікопачці з картону
фармацевтичний завод", Україна

J01DD62

UA/13412/01/02

20.01.2019

95,36

500мг/500мг

Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробничий центр
по 1 флакону з порошком в "Борщагівський хімікопачці з картону
фармацевтичний завод", Україна

J01DD62

UA/13412/01/01

20.01.2019

55,00

1,5г

Публічне акціонерне товариство
по 5 флаконів з порошком у "Науково-виробничий центр
касеті; по 1 касеті у пеналі з "Борщагівський хімікокартону
фармацевтичний завод", Україна

J01DC02

UA/0565/01/03

27.11.2018

161,05

100 МО/мл

10 мл у флаконі №1

ПрАТ «По виробництву інсулінів
«ІНДАР», Україна

А10АС 01 UA/1155/01/01

08.05.2019

245,00

По 3 мл у картриджіі №5

ПрАТ «По виробництву інсулінів
«ІНДАР», Україна

А10АС 01 UA/1155/01/01

08.05.2019

475,00

5 мл у флаконі №1

ПрАТ «По виробництву інсулінів
«ІНДАР», Україна

А10АС 01 UA/1155/01/01

08.05.2019

125,00

А10АС 01 UA/1155/01/01

08.05.2019

625,00

Цефуроксим

ЦефуроксимБХФЗ

порошок для
розчину для
ін’єкцій

Інсулін людини
(рекомбінантний)

ХУМОДАР ®
Б100Р

суспензія для
ін’єкцій

Інсулін людини
(рекомбінантний)

ХУМОДАР ®
Б100Р

суспензія для
ін’єкцій

Інсулін людини
(рекомбінантний)

ХУМОДАР ®
Б100Р

суспензія для
ін’єкцій

Інсулін людини
(рекомбінантний)

ХУМОДАР ®
Б100Р

суспензія для
ін’єкцій

100 МО/мл

5 мл у флаконі №5

ПрАТ «По виробництву інсулінів
«ІНДАР», Україна

Інсулін людини
(рекомбінантний)

ХУМОДАР ®
К25 100Р

суспензія для
ін’єкцій

100 МО/мл

10 мл у флаконі №1

ПрАТ «По виробництву інсулінів
«ІНДАР», Україна

А10АС 01 UA/1533/01/01

08.05.2019

245,00

Інсулін людини
(рекомбінантний)

ХУМОДАР ®
К25 100Р

суспензія для
ін’єкцій

По 3 мл у картриджіі №5

ПрАТ «По виробництву інсулінів
«ІНДАР», Україна

А10АС 01 UA/1533/01/01

08.05.2019

475,00

Інсулін людини
(рекомбінантний)

ХУМОДАР ®
К25 100Р

суспензія для
ін’єкцій

5 мл у флаконі №1

ПрАТ «По виробництву інсулінів
«ІНДАР», Україна

А10АС 01 UA/1533/01/01

08.05.2019

125,00

Інсулін людини
(рекомбінантний)

ХУМОДАР ®
К25 100Р

суспензія для
ін’єкцій

100 МО/мл

5 мл у флаконі №5

ПрАТ «По виробництву інсулінів
«ІНДАР», Україна

А10АС 01 UA/1533/01/01

08.05.2019

625,00

Інсулін людини
(рекомбінантний)

ХУМОДАР ®
Р100Р

суспензія для
ін’єкцій

100 МО/мл

По 3 мл у картриджіі №5

ПрАТ «По виробництву інсулінів
«ІНДАР», Україна

А10АС 01 UA/1232/01/01

08.05.2019

475,00

Інсулін людини
(рекомбінантний)

ХУМОДАР ®
Р100Р

суспензія для
ін’єкцій

5 мл у флаконі №1

ПрАТ «По виробництву інсулінів
«ІНДАР», Україна

А10АС 01 UA/1232/01/01

08.05.2019

125,00

Інсулін людини
(рекомбінантний)

ХУМОДАР ®
Р100Р

суспензія для
ін’єкцій

5 мл у флаконі №5

ПрАТ «По виробництву інсулінів
«ІНДАР», Україна

А10АС 01 UA/1232/01/01

08.05.2019

625,00

100 МО/мл
100 МО/мл

100 МО/мл
100 МО/мл

100 МО/мл
100 МО/мл

Продовження додатка 1

16
1

Інсулін людини
(рекомбінантний)

Теофіліну моногідрат,
калію хлорид, магнію
хлориду гексагідрат

Теофіліну моногідрат,
калію хлорид, магнію
хлориду гексагідрат

Апіксабан

Апіксабан

2

3

ХУМОДАР ®
Р100Р

суспензія для
ін’єкцій

ДЕРКАСТ®

розчин для
інфузій

ДЕРКАСТ®

розчин для
інфузій

ЕЛІКВІС

ЕЛІКВІС

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

4

100 МО/мл
теофіліну
моногідрату (у
перерахунку на
теофілін) 2 мг,
калію хлориду
0,3 мг, магнію
хлориду
гексагідрату (в
перерахунку на
магнію хлорид)
0,2 мг
теофіліну
моногідрату (у
перерахунку на
теофілін) 2 мг,
калію хлориду
0,3 мг, магнію
хлориду
гексагідрату (в
перерахунку на
магнію хлорид)
0,2 мг

2,5 мг

5 мг

5

По 10 мл у флаконі №1

6

ПрАТ «По виробництву інсулінів
«ІНДАР», Україна

7

8

9

10

11

А10АС 01 UA/1232/01/01

08.05.2019

245,00

по 100 мл в контейнері
полімерному з маркуванням
українською мовою
ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

R03DA54 UA/15632/01/01

01.12.2021

26,64

по 200 мл в контейнері
полімерному з маркуванням
українською мовою
ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

R03DA54 UA/15632/01/01

01.12.2021

40,02

по 10 таблеток у блістері;
по 2 блістери у пачці з
картону з маркуванням
українською мовою

Брістол-Майєрс Сквібб
Менюфекчуринг Компані
(виробництво, контроль якості та
контроль якості при випуску серії),
США; Брістол Майєрс Сквібб С.р.л.
(пакування, контроль якості та
випуск серії), Італія
B01AF02

UA/13699/01/01

27.06.2019

26,482221 (за 1 дол.
503,16 США)

по 10 таблеток у блістері;
по 6 блістерів у пачці з
картону з маркуванням
українською мовою

Брістол-Майєрс Сквібб
Менюфекчуринг Компані
(виробництво, контроль якості та
контроль якості при випуску серії),
США; Брістол Майєрс Сквібб С.р.л.
(пакування, контроль якості та
випуск серії), Італія
B01AF02

UA/13699/01/02

27.06.2019

26,482221 (за 1 дол.
1509,49 США)

Начальник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції

Т.М. Лясковський

