Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров'я України

04.06.2018 № 1058
Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 18 травня 2018 року,
що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Міжнародна непатентована або
загальноприйнята назва
лікарського засобу

Торговельна назва
лікарського засобу

Форма випуску

1

2

3

Амітриптилін

Бупівакаїн

Бупівакаїн

Галоперидол

Галоперидол

Галоперидол

АМІТРИПТИЛІ
НУ
ГІДРОХЛОРИДЗН
розчин для ін'єкцій 10 мг/мл

БУПІВАКАЇНЗН

БУПІВАКАЇНЗН

ГАЛОПРИЛ

ГАЛОПРИЛ

ГАЛОПРИЛ

Дозування

Кількість одиниць
лікарського засобу у
споживчій упаковці

Найменування виробника, країна

4

5

6

Код АТХ

Номер
реєстраційного
посвідчення на
лікарський засіб

Дата закінчення
строку дії
реєстраційного
посвідчення на
лікарський засіб

7

8

9

Задекларова
на зміна
оптововідпускної
ціни на
лікарський
засіб
вітчизняного
та/або
іноземного
виробництва,
грн

10

по 2 мл в ампулі; по 10
ампул у коробці з
картону

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Харківське
фармацевтичне підприємство "Здоров'я
народу", Україна

N06AA09 UA/5160/02/01

необмежений

96,21

по 5 мл в ампулі; по 10
ампул в коробці з
картону

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Харківське
фармацевтичне підприємство "Здоров'я
народу", Україна;
ТОВ "Фармацевтична компанія
"Здоров'я", Україна

N01BB01 UA/12559/01/01

необмежений

340,05

по 5 мл в ампулі; по 5
ампул у блістері; по 2
блістери в коробці з
картону

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Харківське
фармацевтичне підприємство "Здоров'я
народу", Україна;
ТОВ "Фармацевтична компанія
"Здоров'я", Україна

N01BB01 UA/12559/01/01

необмежений

340,05

по 1 мл в ампулі; по 10
ампул у коробці з
картону

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Харківське
фармацевтичне підприємство "Здоров'я
народу", Україна;
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

N05AD01 UA/6576/01/01

необмежений

86,14

розчин для ін'єкцій 5 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5
ампул у блістері; по 2
блістери в коробці з
картону

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Харківське
фармацевтичне підприємство "Здоров'я
народу", Україна;
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

N05AD01 UA/6576/01/01

необмежений

86,14

таблетки

Товариство з обмеженою
по 10 таблеток у блістері; відповідальністю "Харківське
по 5 блістерів у
фармацевтичне підприємство "Здоров'я
картонній коробці
народу", Україна

N05AD01 UA/12338/01/01

необмежений

28,03

розчин для ін'єкцій 5 мг/мл

розчин для ін'єкцій 5 мг/мл

розчин для ін'єкцій 5 мг/мл

1,5 мг

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Товариство з обмеженою
по 10 таблеток у блістері; відповідальністю "Харківське
по 5 блістерів у
фармацевтичне підприємство "Здоров'я
картонній коробці
народу", Україна

N05AD01 UA/12338/01/02

необмежений

40,21

розчин для ін'єкцій 0,01%

по 1 мл в ампулі; по 5
ампул у блістері; по 2
блістери в коробці з
картону

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Харківське
фармацевтичне підприємство "Здоров'я
народу", Україна

C02AC01 UA/7640/01/01

необмежений

107,13

розчин для ін'єкцій 0,01%

по 1 мл в ампулі; по 10
ампул в коробці з
картону

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Харківське
фармацевтичне підприємство "Здоров'я
народу", Україна

C02AC01 UA/7640/01/01

необмежений

107,13

таблетки, вкриті
оболонкою

25 мг

по 50 таблеток у банках з Товариство з обмеженою
маркуванням
відповідальністю "Дослідний завод
українською мовою
"ГНЦЛС", Україна

B01AC07 UA/7465/02/01

необмежений

18,50

75 мг

по 40 таблеток у банках з Товариство з обмеженою
маркуванням
відповідальністю "Дослідний завод
українською мовою
"ГНЦЛС", Україна

B01AC07 UA/7465/02/02

необмежений

47,26

по 2 мл в ампулі; по 5
ампул у пачці з картону з
маркуванням
українською та
російською мовами

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Дослідний завод
"ГНЦЛС", Україна;
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

B01AC07 UA/7465/01/01

необмежений

16,93

Мебгідролін

гранули для
ДІАЗОЛІН ДЛЯ оральної суспензії
ДІТЕЙ
0,6 г/100 мл
0,6 г/100 мл

по 9 г у флаконі; по 1
флакону та стаканчику
для прийому ліків у
пачці з картону з
маркуванням
українською та
російською мовами

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Дослідний завод
"ГНЦЛС", Україна

R06AX15 UA/7633/01/01

необмежений

36,13

Амітриптилін

АМІТРИПТИЛІ
НУ
ГІДРОХЛОРИДОЗ
розчин для ін'єкцій 10 мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 10
ампул в пачці з картону з Товариство з обмеженою
маркування українською відповідальністю "Дослідний завод
та російською мовами
"ГНЦЛС", Україна

N06AA09 UA/4872/02/01

необмежений

89,97

Галоперидол

Клонідин

Клонідин

Дипіридамол

Дипіридамол

Дипіридамол

Тимолол (монопрепарат та
його комбінації)

ГАЛОПРИЛ
ФОРТЕ

КЛОФЕЛІН-ЗН

КЛОФЕЛІН-ЗН
ДИПІРИДАМО
Л
ДИПІРИДАМО
Л

ДИПІРИДАМО
Л

КСАЛО-ФАРМ

Флутиказон (монопрепарат та
його комбінації)
ФЛУДЕРМ
Флутиказон (монопрепарат та
його комбінації)
ФЛУДЕРМ
Гідрокортизон (монопрепарат
та комбінації з нітазолом)
КОРТИДЕРМ

таблетки

таблетки, вкриті
оболонкою

5 мг

розчин для ін’єкцій 5 мг/мл

по 5 мл у флаконі з
кришкою-крапельницею;
по 1 флакону у коробці з
1 мл препарату містить
картону з маркуванням Товариство з обмеженою
латанопросту 0,05 мг; тимололу українською та
відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП",
російською мовами
Україна
краплі очні, розчин 5 мг

крем

мазь

крем

S01ED51

UA/15905/01/01

12.04.2022

218,80

0,5 мг/г

Товариство з обмеженою
по 15 г у тубі; по 1 тубі в відповідальністю "Фармацевтична
коробці з картону
компанія "Здоров'я", Україна

D07AC17 UA/15997/01/01

12.05.2022

96,24

0,05 мг/г

Товариство з обмеженою
по 15 г у тубі; по 1 тубі у відповідальністю "Фармацевтична
коробці з картону
компанія "Здоров'я", Україна

D07AC17 UA/15997/02/01

28.08.2022

99,80

1 мг/г

Товариство з обмеженою
по 15 г у тубі; по 1 тубі в відповідальністю "Фармацевтична
коробці з картону
компанія "Здоров'я", Україна

D07AB02 UA/15573/01/01

24.11.2021

56,89

11

1

2

Гідрокортизон (монопрепарат
та комбінації з нітазолом)
КОРТИДЕРМ

Флуоцинолону ацетонід

Гліклазид

Аміодарон

Нікетамід

Фенольний гідрофобний
препарат прополісу, пилок
квітковий

Фенольний гідрофобний
препарат прополісу, пилок
квітковий

Аргінін

Лінкоміцин

Лінкоміцин

АЛЕРГОДЕРМ

ГЛІКЛАЗИДЗДОРОВ'Я

3

крем

мазь

таблетки по 80 мг

4

6

7

8

9

10

1 мг/г

Товариство з обмеженою
по 30 г у тубі; по 1 тубі в відповідальністю "Фармацевтична
коробці з картону
компанія "Здоров'я", Україна

D07AB02 UA/15573/01/01

24.11.2021

103,44

0,25 мг/г

Товариство з обмеженою
по 15 г у тубі; по 1 тубі у відповідальністю "Фармацевтична
коробці з картону
компанія "Здоров'я", Україна

D07AC04 UA/15784/01/01

21.02.2022

23,57

80 мг

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна;
по 10 таблеток у блістері, Товариство з обмеженою
по 3 блістери в картонній відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП",
коробці
Україна

A10BB09 UA/7826/01/01

необмежений

51,61

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна;
по 10 таблеток у блістері; Товариство з обмеженою
по 3 блістери у картонній відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП",
коробці
Україна

КАРДІОДАРОН
-ЗДОРОВ'Я
таблетки по 200 мг 200 мг
КОРДІАМІНЗДОРОВ`Я

5

по 2 мл в ампулі, по 10
розчин для
1 мл розчину містить нікетаміду ампул у картонній
ін'єкцій, 250 мг/мл 250 мг
коробці

C01BD01 UA/1713/02/01

необмежений

55,77

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

R07AB02 UA/7812/01/01

необмежений

60,48

капсули

1 капсула містить фенольного
гідрофобного препарату
прополісу у перерахуванні на
100 % вміст суми фенольних
сполук 60 мг, пилку квіткового
100 мг

по 10 капсул у блістері;
по 6 блістерів у
картонній коробці

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

G04BX

UA/8194/01/01

необмежений

224,97

АПІПРОСТ

капсули

1 капсула містить фенольного
гідрофобного препарату
прополісу у перерахуванні на
100 % вміст суми фенольних
сполук 60 мг, пилку квіткового
100 мг

по 10 капсул у блістері; Товариство з обмеженою
по 3 блістери у картонній відповідальністю "Фармацевтична
коробці
компанія "Здоров'я", Україна

G04BX

UA/8194/01/01

необмежений

128,60

ГЛУТАРГІН

концентрат для
розчину для
інфузій 400 мг/мл

400 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5
ампул у блістері; по 2
блістери в картонній
коробці

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

A05BA01 UA/4022/03/01

необмежений

555,50

1 мл розчину містить
лінкоміцину гідрохлориду у
ЛІНКОМІЦИН- розчин для
перерахуванні на лінкоміцин
ЗДОРОВ'Я
ін'єкцій, 300 мг/мл 300 мг

по 1 мл в ампулі; по 10
ампул у картонній
коробці або по 1 мл в
ампулі; по 10 ампул у
блістері; по 1 блістеру в
коробці

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

J01FF02

UA/7975/01/01

необмежений

36,30

1 мл розчину містить
лінкоміцину гідрохлориду у
ЛІНКОМІЦИН- розчин для
перерахуванні на лінкоміцин
ЗДОРОВ'Я
ін'єкцій, 300 мг/мл 300 мг

по 2 мл в ампулі; по 10
ампул у картонній
коробці або по 2 мл в
ампулі; по 10 ампул у
блістері; по 1 блістеру в
коробці

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

J01FF02

UA/7975/01/01

необмежений

56,11

АПІПРОСТ

11

1

Кислота нікотинова

2

НІКОТИНОВА
КИСЛОТАЗДОРОВ'Я

Ністатин

НІСТАТИНЗДОРОВ'Я

Ніфуроксазид

НІФУРОЗИДЗДОРОВ`Я

Ніфуроксазид

НІФУРОЗИДЗДОРОВ`Я

Ніфуроксазид

НІФУРОЗИДЗДОРОВ`Я

3

4

5

розчин для ін'єкцій
10 мг/мл
10 мг/1 мл

по 1 мл в ампулі; по 10
ампул у блістері; по 1
блістеру в картонній
коробці або по 1 мл в
ампулі; по 10 ампул у
картонній коробці

таблетки, вкриті
оболонкою, по
500000 ОД

капсули по 200 мг

капсули по 200 мг

капсули по 100 мг

6

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

7

8

9

10

C04AC01 UA/7775/01/01

необмежений

35,35

500000 ОД

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна
по 10 таблеток у блістері; Товариство з обмеженою
по 2 блістери у картонній відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП",
коробці
Україна

A07AA02 UA/7727/01/01

необмежений

20,63

200 мг

по 10 капсул у блістері; Товариство з обмеженою
по 1 блістеру в коробці з відповідальністю "Фармацевтична
картону
компанія "Здоров'я", Україна

A07AX03 UA/12707/01/02

необмежений

34,19

200 мг

по 10 капсул у блістері; Товариство з обмеженою
по 2 блістери в коробці з відповідальністю "Фармацевтична
картону
компанія "Здоров'я", Україна

A07AX03 UA/12707/01/02

необмежений

52,22

100 мг

по 10 капсул у блістері; Товариство з обмеженою
по 2 блістери в коробці з відповідальністю "Фармацевтична
картону
компанія "Здоров'я", Україна

A07AX03

необмежений

44,27

1 мл розчину містить тіаміну
гідрохлориду 50 мг

по 1 мл в ампулі; по 10
ампул у блістері; по1
блістеру в картонній
коробці або по 1 мл в
ампулі; по 10 ампул у
картонній коробці

A11DA01 UA/7787/01/01

необмежений

23,69

10 мг

по 10 таблеток у блістері; Товариство з обмеженою
по 5 блістерів у
відповідальністю "Фармацевтична
картонній коробці
компанія "Здоров'я", Україна

C08CA05

UA/7885/01/01

необмежений

14,48

30 мг

по 20 таблеток у блістері, Товариство з обмеженою
по 1 блістеру в картонній відповідальністю "Фармацевтична
коробці
компанія "Здоров'я", Україна

B01AA02 UA/7886/01/01

необмежений

31,71

Тіаміну гідрохлорид

ТІАМІНУ
ХЛОРИДЗДОРОВ'Я

Ніфедипін

ФЕНІГІДИНЗДОРОВ'Я

Феніндіон

ФЕНІЛІНЗДОРОВ'Я

таблетки по 30 мг

БЕТАЗОН

1 г препарату містить
бетаметазону валерату
крем для
мікронізованого у
Товариство з обмеженою
зовнішнього
перерахуванні на бетаметазон 1 по 30 г у тубі; по 1 тубі у відповідальністю "Фармацевтична
застосування 0,1 % мг
коробці з картону
компанія "Здоров'я", Україна

D07AC01 UA/12709/01/01

необмежений

58,92

БЕТАЗОН

1 г препарату містить
бетаметазону валерату
крем для
мікронізованого у
Товариство з обмеженою
зовнішнього
перерахуванні на бетаметазон 1 по 15 г у тубі; по 1 тубі у відповідальністю "Фармацевтична
застосування 0,1 % мг
коробці з картону
компанія "Здоров'я", Україна

D07AC01 UA/12709/01/01

необмежений

35,82

МЕТИЗОЛОН

крем для
1 г препарату містить
зовнішнього
метилпреднізолону ацепонату
застосування 1 мг/г мікронізованого 1 мг

Товариство з обмеженою
по 15 г у тубі; по 1 тубі у відповідальністю "Фармацевтична
коробці з картону
компанія "Здоров'я", Україна

D07AC14 UA/12727/01/01

необмежений

113,36

суспензія оральна, 5 мл препарату містять
200 мг/5 мл
ніфуроксазиду 200 мг

по 100 мл у флаконі; по 1
флакону з мірною
Товариство з обмеженою
ложкою у коробці з
відповідальністю "Фармацевтична
картон
компанія "Здоров'я", Україна

A07AX03 UA/12707/02/01

необмежений

64,73

Бетаметазон

Бетаметазон

Метилпреднізолон

Ніфуроксазид

НІФУРОЗИДЗДОРОВ`Я

розчин для
ін'єкцій, 50 мг/мл

таблетки по 10 мг

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

UA/12707/01/01
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1

Фенольний гідрофобний
препарат прополісу, кислота
аскорбінова

Збору седативного екстракту
сухого (кропиви собачої,
шишок хмелю звичайного,
листя м’яти перцевої,
кореневища з коренями
валеріани, корені і
кореневища солодки)

2

ПРОАЛОР

ФЛОРИСЕДЗДОРОВ'Я

Глюкозаміну сульфату натрію
хлорид, хондроїтину сульфат АРТИФЛЕКС
натрію, ібупрофен
УЛЬТРА

Глюкозаміну сульфату натрію
хлорид, хондроїтину сульфат АРТИФЛЕКС
натрію, ібупрофен
УЛЬТРА

Артишока екстракт сухий

Артишоку екстракт

Платифіліну гідротартрат

АРТИШОКА
ЕКСТРАКТЗДОРОВ'Я

АРТИШОКА
ЕКСТРАКТЗДОРОВ'Я

ПЛАТИФІЛІНЗДОРОВ'Я

3

4

таблетки

1 таблетка містить фенольного
гідрофобного препарату
прополісу у перерахуванні на
100 % вміст суми фенольних
сполук 17,5 мг, кислоти
аскорбінової 31,5 мг

5

по 24 таблетки у
блістері; по 1 блістеру в
картонній коробці

6

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

7

8

9

10

R02AA20 UA/7974/01/01

необмежений

52,27

капсули

1 капсула містить збору
седативного екстракту сухого
(збір седативний містить траву
кропиви собачої, шишки хмелю
звичайного, листя м’яти
перцевої, кореневища з
коренями валеріани, корені і
по 10 капсул у блістері; Товариство з обмеженою
кореневища солодки
по 2 блістери у картонній відповідальністю "Фармацевтична
(4:2:1,5:1,5:1)) 311,5 мг
коробці
компанія "Здоров'я", Україна

N05CM

UA/8853/01/01

необмежений

46,14

капсули

1 капсула містить глюкозаміну
сульфату натрію хлориду у
перерахуванні на глюкозаміну
сульфат 250 мг, хондроїтину
сульфату натрію 200 мг,
ібупрофену 100 мг

Товариство з обмеженою
по 10 капсул у блістері; відповідальністю "Фармацевтична
по 12 блістерів у коробці компанія "Здоров'я", Україна

M01B

UA/12774/01/01

необмежений

401,62

капсули

1 капсула містить глюкозаміну
сульфату натрію хлориду у
перерахуванні на глюкозаміну
сульфат 250 мг, хондроїтину
сульфату натрію 200 мг,
ібупрофену 100 мг

по 10 капсул у блістері;
по 6 блістерів у коробці

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

M01B

UA/12774/01/01

необмежений

217,59

капсули по 100 мг

1 капсула містить артишока
екстракту сухого (Extractum
Cynarae siccum) (7,5:1)
(екстрагент – вода очищена), у по 10 капсул у блістері;
перерахуванні на суху речовину по 6 блістерів у
100 мг
картонній коробці

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

A05AX

UA/0140/01/01

необмежений

92,00

по 100 мл у флаконі зі
скла або флаконі
полімерному; по 1
флакону з дозуючим
пристроєм у коробці з
картону

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

A05AX

UA/0140/02/01

по 1 мл в ампулі; по 10
ампул у блістері; по 1
блістеру в картонній
коробці або по 1 мл в
ампулі; по 10 ампул у
картонній коробці з
перегородками

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

A03AX

UA/7976/01/01

розчин оральний
100 мг/мл

100 мг/мл

розчин для ін'єкцій 2 мг/мл

08.11.2022

необмежений

128,00

56,70
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1

Збору седативного екстракту
сухого (трава кропиви
собачої, шишок хмелю
звичайного, листя м’яти
перцевої, кореневища з
коренями валеріани, корені і
кореневища солодки)

Силімарин

Силімарин

Натрію хлорид

Кислота ацетилсаліцилова,
парацетамол, кофеїн

Фенольний гідрофобний
препарат прополісу

2

ФЛОРИСЕДЗДОРОВ'Я
ФОРТЕ

СИЛІБОР
ФОРТЕ

СИЛІБОР
МАКС

АКВАМАКС

АСКОПАР

ПРОПОСОЛЗДОРОВ'Я

Бетаметазон (монопрепарат та БЕТАЗОН
його комбінації)
УЛЬТРА

Піридоксину гідрохлорид

3

капсули

4

5

6

1 капсула містить збору
седативного екстракту сухого
(екстрагент – вода очищена)
(збір седативний містить траву
кропиви собачої, шишки хмелю
звичайного, листя м’яти
перцевої, кореневища з
коренями валеріани, корені і
по 10 капсул у блістері; Товариство з обмеженою
кореневища солодки
по 2 блістери в картонній відповідальністю "Фармацевтична
(4:2:1,5:1,5:1)) 467,25 мг
коробці
компанія "Здоров'я", Україна

7

9

10

UA/8853/01/02

необмежений

67,34

70 мг

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна;
по 10 капсул у блістері, Товариство з обмеженою
по 2 блістери у картонній відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП",
коробці
Україна

A05BA03 UA/5114/02/02

необмежений

56,50

140 мг

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна;
по 10 капсул у блістері, Товариство з обмеженою
по 2 блістери у картонній відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП",
коробці
Україна

A05BA03 UA/5114/02/01

необмежений

103,71

краплі назальні
0,65 %

1 мл препарату містить натрію
хлориду 6,5 мг

по 20 мл у флаконі з
кришкою крапельницею
зі скляною піпеткою, по Товариство з обмеженою
1 флакону у коробці з
відповідальністю "Фармацевтична
картону
компанія "Здоров'я", Україна

R01AX10 UA/12832/01/01

необмежений

34,46

таблетки

1 таблетка містить кислоти
ацетилсаліцилової 200 мг,
парацетамолу 200 мг, кофеїну
40 мг

по 10 таблеток у блістері; Товариство з обмеженою
по 1 блістеру в картонній відповідальністю "Фармацевтична
коробці
компанія "Здоров'я", Україна

N02BE51 UA/8239/01/01

необмежений

10,57

спрей для ротової
порожнини

Фенольного гідрофобного
препарату прополісу у
перерахуванні на 100 % вміст
суми фенольних сполук 0,75 г

по 25 г у балоні; по 1
балону з насадкоюрозпилювачем та
захисним ковпачком у
коробці з картону

A01AB11 UA/8215/02/01

необмежений

34,60

крем для
зовнішнього
застосування

1 г препарату містить
бетаметазону дипропіонату
мікронізованого у
перерахуванні на бетаметазон
0,5 мг, клотримазолу 10 мг,
гентаміцину сульфату у
перерахуванні на гентаміцин 1
мг

Товариство з обмеженою
по 15 г у тубі; по 1 тубі у відповідальністю "Фармацевтична
коробці з картону
компанія "Здоров'я", Україна

D07CC01 UA/12841/01/01

необмежений

109,00

A11HA02 UA/8736/01/01

необмежений

32,45

капсули по 70 мг

капсули по 140 мг

ПІРИДОКСИНУ
ГІДРОХЛОРИД розчин для
- ЗДОРОВ`Я
ін'єкцій, 50 мг/мл

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

по 1 мл в ампулі; по 10
Товариство з обмеженою
1 мл розчину містить
ампул у картонній
відповідальністю "Фармацевтична
піридоксину гідрохлориду 50 мг коробці з перегородками компанія "Здоров'я", Україна

N05CM

8

11

1

2

Диклофенак (монопрепарат та
його комбінації)
ДИКЛОКАЇН

Сертралін

Сертралін

Сертралін

Натрію хлорид

Натрію хлорид

Натрію хлорид

Стрептоцид, сульфатіазол
натрію, тимол, олія
евкаліптова, олія м’яти
перцевої

СЕРТРАЛОФТ
100

СЕРТРАЛОФТ
25

СЕРТРАЛОФТ
50

АКВАМАКС

АКВАМАКС

АКВАМАКС

ІНГАЛІПТЗДОРОВ'Я

3

4

5

6

7

8

9

10

1 мл розчину містить:
диклофенаку натрію 37,5 мг,
розчин для ін'єкцій лідокаїну гідрохлориду 10 мг

по 2 мл в ампулі; по 10
ампул у картонній
коробці з перегородками
або по 2 мл в ампулі; по
10 ампул у блістері; по 1 Товариство з обмеженою
блістеру в картонній
відповідальністю "Фармацевтична
коробці
компанія "Здоров'я", Україна

M01AB55 UA/8315/01/01

необмежений

62,35

таблетки, вкриті
1 таблетка містить сертраліну
оболонкою, по 100 гідрохлориду у перерахуванні
мг
на сертралін 100 мг

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна;
по 10 таблеток у блістері; Товариство з обмеженою
по 3 блістери у картонній відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП",
коробці
Україна

N06AB06 UA/8406/01/01

необмежений

366,37

таблетки, вкриті
оболонкою, по 25
мг

25 мг

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна;
по 10 таблеток у блістері; Товариство з обмеженою
по 3 блістери у картонній відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП",
коробці
Україна

N06AB06 UA/8406/01/02

необмежений

130,35

50 мг

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна;
Товариство з обмеженою
по 10 таблеток у блістері; відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП",
по 3 блістери у картонній Україна

N06AB06 UA/8406/01/03

необмежений

227,88

1 мл препарату містить натрію
хлориду 6,5 мг

по 20 мл у флаконах з
клапаном-насосом,
назальною насадкоюрозпилювачем; по 1
флакону в коробці з
картону

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

R01AX10 UA/12832/02/01

необмежений

44,32

1 мл препарату містить натрію
хлориду 6,5 мг

по 50 мл у флаконах з
клапаном-насосом,
назальною насадкоюрозпилювачем; по 1
флакону в коробці з
картону

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

R01AX10 UA/12832/02/01

необмежений

82,62

спрей назальний
0,65 %

1 мл препарату містить натрію
хлориду 6,5 мг

по 100 мл у флаконах з
клапаном-насосом,
назальною насадкоюрозпилювачем; по 1
флакону в коробці з
картону

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

R01AX10 UA/12832/02/01

необмежений

131,59

спрей для ротової
порожнини

1 балон містить стрептоциду
розчинного 0,75 г,
сульфатіазолу натрію у
перерахуванні на сульфатіазол
натрію безводний 0,54 г, тимолу
0,015 г, олії евкаліптової 0,015 г,
олії м’яти перцевої 0,015 г

по 30 мл у балоні з
клапоном-насосом, по 1
балону з насадкоюрозпилювачем і
захисним ковпачком у
картонній коробці

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

R02AA20 UA/3937/02/01

необмежений

34,39

таблетки, вкриті
оболонкою, по 50
мг

спрей назальний
0,65 %

спрей назальний
0,65 %

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ІНГАЛІПТЗДОРОВ'Я
ФОРТЕ

спрей для ротової
порожнини

1 балон (30 мл) містить
стрептоциду розчинного 0,75 г,
сульфатіазолу натрію у
перерахуванні на сульфатіазол
натрію безводний 0,54 г, тимолу
0,015 г, олії евкаліптової 0,015 г,
олії м’яти перцевої 0,015 г,
шавлії лікарської листя
екстракту рідкого (1:10)
(екстрагент — етанол 70 %) 1,26
г

Ацетилсаліцилова кислота

АСПІРИН
КАРДІО®

таблетки, вкриті
кишковорозчинно
ю оболонкою

100 мг

№ 28

Байєр Фарма АГ, Німеччина
Байєр Біттерфельд ГмбХ, Німеччина

B01AC06 UA/7802/01/01

необмежений

32,010659 за
48,98 1 Євро

Ацетилсаліцилова кислота

АСПІРИН
КАРДІО®

таблетки, вкриті
кишковорозчинно
ю оболонкою

100 мг

№ 56

Байєр Фарма АГ, Німеччина
Байєр Біттерфельд ГмбХ, Німеччина

B01AC06 UA/7802/01/01

необмежений

32,010659 за
79,23 1 Євро

таблетки, вкриті
кишковорозчинно
ю оболонкою

300 мг

№ 28

Байєр АГ, Німеччина
Байєр Біттерфельд ГмбХ, Німеччина

B01AC06 UA/7802/01/02

необмежений

розчин для ін'єкцій 50 мг/мл

по 1 мл в ампулах № 5

ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина

N05AD01 UA/7271/01/02

необмежений

таблетки

5 мг

№ 50: по 25 таблеток у
блістері; по 2 блістери в
картонній упаковці

ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина

N05AD01 UA/7271/02/02

необмежений

таблетки

1,5 мг

№ 50 (25х2) у блістерах

ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина

N05AD01 UA/7271/02/01

необмежений

20 мг

по 20 мг у флаконах № 5
з розчинником по 5 мл в
ампулах № 5

ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина

A02BA03 UA/2937/01/01

по 1 мл в ампулі, по 10
ампул в пачці з
перегородками

Приватне акціонерне товариство
"Лекхім - Харків", Україна

Стрептоцид, сульфатіазол
натрію, тимол, олія
евкаліптова, олія м’яти
перцевої, шавлії лікарської
листя екстракт рідкий

Ацетилсаліцилова кислота
Галоперидол

Галоперидол
Галоперидол

АСПІРИН
КАРДІО®
ГАЛОПЕРИДО
Л ДЕКАНОАТ
ГАЛОПЕРИДО
Л ФОРТЕ
ГАЛОПЕРИДО
Л-РІХТЕР

ліофілізат для
розчину для
ін`єкцій

Фамотидин

КВАМАТЕЛ®

Ціанокобаламін

ЦІАНОКОБАЛА
МІН (ВІТАМІН
В12)
розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл

Бісопролол

Бісопролол

Бісопролол

Бісопролол

Левотироксин натрію

Левотироксин натрію

Левотироксин натрію

КОНКОР

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

КОНКОР

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

КОНКОР

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

КОНКОР

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

ЕУТИРОКС

ЕУТИРОКС

ЕУТИРОКС

таблетки

таблетки

таблетки

по 30 мл у балоні з
клапаном-насосом; по 1
балону з насадкоюрозпилювачем та
захисним ковпачком у
коробці з картону

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", Україна

R02AA20 UA/3937/02/02

необмежений

38,44

26.01.2020

32,010659 за
71,40 1 Євро
26,121470 за
239,53 1 долар США
26,121470 за
48,10 1 долар США
26,121470 за
32,40 1 долар США
26,121470 за
235,10 1 долар США

B03BA01 UA/12784/01/01

необмежений

5 мг

по 25 таблеток у блістері;
по 2 блістери у картонній Мерк КГаА,
коробці
Німеччина

18,20

C07AB07 UA/3322/01/02

необмежений

31,485079 за
159,40 1 Євро

5 мг

по 30 таблеток у блістері;
по 1 блістеру у картонній Мерк КГаА,
коробці
Німеччина

C07AB07 UA/3322/01/02

необмежений

31,485079 за
108,80 1 Євро

10 мг

по 25 таблеток у блістері;
по 2 блістери у картонній Мерк КГаА,
коробці
Німеччина

C07AB07 UA/3322/01/03

необмежений

31,485079 за
267,84 1 Євро

10 мг

по 30 таблеток у блістері;
по 1 блістеру у картонній Мерк КГаА,
коробці
Німеччина

C07AB07 UA/3322/01/03

необмежений

31,485079 за
169,16 1 Євро

75 мкг

по 25 таблеток у блістері;
по 4 блістери в картонній Мерк КГаА,
коробці
Німеччина

H03AA01 UA/8388/01/03

необмежений

31,485079 за
123,98 1 Євро

25 мкг

по 25 таблеток у блістері;
по 4 блістери в картонній Мерк КГаА,
коробці
Німеччина

H03AA01 UA/8388/01/01

необмежений

31,485079 за
103,38 1 Євро

100 мкг

по 25 таблеток у блістері;
по 4 блістери в картонній Мерк КГаА,
коробці
Німеччина

H03AA01 UA/8388/01/04

необмежений

31,485079 за
138,08 1 Євро

1

Левотироксин натрію

Левотироксин натрію

Левотироксин натрію

2

ЕУТИРОКС

ЕУТИРОКС

3

таблетки

таблетки

ЕУТИРОКС

таблетки

ГЛЮКОФАЖ

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

Метформін

ГЛЮКОФАЖ

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

Етанол

СПИРТ
ЕТИЛОВИЙ 96
%

розчин для
зовнішнього
застосування

Етанол

СПИРТ
ЕТИЛОВИЙ 70
%

розчин для
зовнішнього
застосування

Розчин ментолу в
ментиловому ефірі
ізовалеріанової кислоти

КОРВАЛМЕНТ
®
капсули м'які

Метформін

4

5

6

7

8

9

10

11

50 мкг

по 25 таблеток у блістері;
по 4 блістери в картонній Мерк КГаА,
коробці
Німеччина

H03AA01 UA/8388/01/02

необмежений

31,485079 за
118,56 1 Євро

150 мкг

по 25 таблеток у блістері;
по 4 блістери в картонній Мерк КГаА,
коробці
Німеччина

H03A A01 UA/8388/01/06

необмежений

31,485079 за
156,87 1 Євро

125 мкг

по 25 таблеток у блістері;
по 4 блістери в картонній Мерк КГаА,
коробці
Німеччина

H03AA01 UA/8388/01/05

необмежений

31,485079 за
149,28 1 Євро

500 мг

по 20 таблеток у блістері;
по 3 блістери у картонній
коробці
Мерк, СЛ, Іспанія

A10BA02 UA/3994/01/01

20.08.2020

31,485079 за
127,96 1 Євро

850 мг

по 20 таблеток у блістері;
по 3 блістери у картонній
коробці
Мерк, СЛ, Іспанія

A10BA02 UA/3994/01/02

20.08.2020

31,485079 за
173,14 1 Євро

96%

по 100 мл у флаконах з
маркуванням
українською мовою

ПАТ "Галичфарм", Україна

D08AX08 UA/13561/01/02

09.04.2019

32,10

70%

по 100 мл у флаконах з
маркуванням
українською мовою

ПАТ "Галичфарм", Україна

D08AX08 UA/13561/01/01

09.04.2019

24,17

100 мг

по 20 капсул у блістері;
по 4 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД", Україна

C01EX

08.05.2020

61,00

40 мг

по 28 капсул у блістері з
маркувнням англійською
мовою; по 1 блістеру в
картонному футлярі; по 4
картонних футляри у
Каталент Фарма Солюшнс, ЛЛС, США;
картонній пачці з
Пекеджин Координейторс, ЛЛС, США;
маркуванням
Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нідерланди
українською мовою
L02BB04 UA/14503/01/01

20.08.2020

№ 50 (10х5)

Товариство з додатковою
відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна C02AC01 UA/16533/01/02

11.01.2023

UA/3969/01/01

31,290585 за
91221,42 1 Євро

Ензалутамід

КСТАНДІ

капсули

Клонідин

КЛОФЕЛІН ІС

1 таблетка містить клонідину
таблетки по 0,15 мг гідрохлориду 0,15 мг

Паклітаксел

концентрат для
ПАКЛІТАКСЕЛ розчину для
АКТАВІС
інфузій

6 мг/мл по 16,67 мл [16,7 мл]
(100 мг)

по 1 флакону в пачці з
картону

Сіндан Фарма СРЛ, Румунія
Актавіс Італія С.п.А., Італія

L01CD01 UA/6833/01/01

необмежений

26,191470 за
712,38 1 долар США

Паклітаксел

концентрат для
ПАКЛІТАКСЕЛ розчину для
АКТАВІС
інфузій

6 мг/мл по 43,33 мл (260 мг)

по 1 флакону в пачці з
картону

Сіндан Фарма СРЛ, Румунія
Актавіс Італія С.п.А., Італія

L01CD01 UA/6833/01/01

необмежений

26,191470 за
1246,67 1 долар США

Паклітаксел

концентрат для
ПАКЛІТАКСЕЛ розчину для
АКТАВІС
інфузій

6 мг/мл по 50 мл (300 мг)

по 1 флакону в пачці з
картону

Сіндан Фарма СРЛ, Румунія
Актавіс Італія С.п.А., Італія

L01CD01 UA/6833/01/01

необмежений

26,191470 за
1547,00 1 долар США

Паклітаксел

концентрат для
ПАКЛІТАКСЕЛ розчину для
АКТАВІС
інфузій

6 мг/мл по 5 мл (30 мг)

по 1 флакону в пачці з
картону

Сіндан Фарма СРЛ, Румунія
Актавіс Італія С.п.А., Італія

L01CD01 UA/6833/01/01

необмежений

26,191470 за
356,66 1 долар США

8,50

1

2

3

4

5

6

ФАЗЛОДЕКС

розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл

по 5 мл розчину в
попередньо заповненому
скляному шприці з
контролем першого
відкриття; по 2
попередньо заповнені
шприци в контурній
чарунковій упаковці з
двома безпечними
голками «BD BD
SafetyGlide™»; по 1
контурній чарунковій
упаковці в картонній
коробці з маркуванням
українською мовою

КРЕСТОР

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

5 мг

по 14 таблеток у блістері;
по 2 блістери в картонній АйПіЕр Фармасьютикалс Інк., США.
коробці з маркуванням
АстраЗенека ЮК Лімітед, Велика
українською мовою
Британія

7

8

Веттер Фарма-Фертигун ГмбХ та Ко. КГ
Німеччина.
АстраЗенека ЮК Лімітед,
Великобританія
L02BA03 UA/5440/01/01

9

10

11

19.07.2021

26,192160 за
16057,42 1 долар США

C10AA07 UA/3772/01/04

03.09.2020

26,192160 за
167,91 1 долар США

0,25 мг/мл

по 2 мл у контейнері; по
5 контейнерів у конверті;
по 4 конверти у
картонній коробці з
маркуванням
українською мовою
АстраЗенека АБ, Швеція

R03BA02 UA/5552/01/01

15.08.2021

26,192160 за
449,96 1 долар США

100 мг

по 30 таблеток у флаконі;
по 1 флакону в картонній
коробці з маркуванням
українською мовою
АстраЗенека АБ, Швеція

C07AB02 UA/3066/01/02

06.03.2020

26,192160 за
178,63 1 долар США

50 мг

по 30 таблеток у флаконі;
по 1 флакону в картонній
коробці з маркуванням
українською мовою
АстраЗенека АБ, Швеція

C07AB02 UA/3066/01/01

06.03.2020

26,192160 за
125,04 1 долар США

розчин для ін'єкцій 2 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5
ампул у пластиковому
блістері; по 1 блістеру в
картонній коробці

ГлаксоСмітКляйн Мануфактуринг
С.п.А., Італія

A04AA01 UA/7426/01/01

необмежений

26,198009 за
76,24 1 долар США

розчин для ін'єкцій 2 мг/мл

по 4 мл в ампулі; по 5
ампул у пластиковому
блістері; по 1 блістеру в
картонній коробці

ГлаксоСмітКляйн Мануфактуринг
С.п.А., Італія

A04AA01 UA/7426/01/01

необмежений

26,198009 за
121,00 1 долар США

Натрію хлорид; калію хлорид;
натрію лактат; кальцію
хлориду дигідрат; магнію
ХАРТМАНА
хлориду гексагідрат
РОЗЧИН

100 мл розчину містять: натрію
хлориду – 0,6 г; калію хлориду –
0,04 г; натрію лактату – 0,303 г;
кальцію хлориду дигідрату –
по 400 мл у пляшках з
0,02013 г; магнію хлориду
маркуванням
українською мовою
розчин для інфузій гексагідрату – 0,02 г

Приватне акціонерне товариство
"Інфузія", Україна

B05BB01 UA/1056/01/01

29.04.2019

55,00

Натрію хлорид; калію хлорид; ДАРРОУ
натрію лактат
РОЗЧИН

100 мл розчину містять: натрію по 400 мл у пляшках з
хлориду – 0,4 г; калію хлориду – маркуванням
розчин для інфузій 0,267 г; натрію лактату –0,594 г українською мовою

Приватне акціонерне товариство
"Інфузія", Україна

B05BB01 UA/1492/01/01

19.05.2019

55,00

Фулвестрант (Fulvestrant)

Розувастатин (Rosuvastatin)

Будесонід (Budesonide)

Метопролол (Metoprolol)

Метопролол (Metoprolol)

Ондансетрон (у формі
дигідрату гідрохлориду)

Ондансетрон (у формі
дигідрату гідрохлориду)

ПУЛЬМІКОРТ

суспензія для
розпилення

БЕТАЛОК ЗОК

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, з
уповільненим
вивільненням

БЕТАЛОК ЗОК

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, з
уповільненим
вивільненням

ЗОФРАН™

ЗОФРАН™

1

Моксифлоксацину
гідрохлорид

Бевацизумаб

Бевацизумаб

2

3

4

250 мл розчину містять:
моксифлоксацину гідрохлориду
(у перерахуванні на 100 %
МОКСИФЛОКС розчин для інфузій безводний моксифлоксацин) 400
-ІНФУЗІЯ
400 мг/250 мл
мг

АВАСТИН®

АВАСТИН®

концентрат для
розчину для
інфузій

концентрат для
розчину для
інфузій

100 мг/4 мл

100 мг/4 мл

5

6

по 250 мл у пляшці; по 1
пляшці в пачці,
маркування українською Приватне акціонерне товариство
мовою
"Інфузія", Україна

по 4 мл (100 мг) у
флаконі, по 1 флакону в
картонній коробці з
маркуванням
українською мовою

по 16 мл (400 мг) у
флаконі, по 1 флакону в
картонній коробці з
маркуванням
українською мовою

7

8

9

10

11

J01MA14 UA/16553/01/01

17.01.2023

500,00

Рош Фарма АГ (випробування контролю
якості), Німеччина
L01XC07 UA/16665/01/01

04.04.2023

26,198009 за
6672,79 1 долар США

04.04.2023

26,198009 за
25944,42 1 долар США

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд
(виробництво нерозфасованої продукції,
первинне пакування, вторинне
пакування, випробування контролю
якості та випуск серії), Швейцарія
Рош Діагностикс ГмбХ (виробництво
нерозфасованої продукції, первинне
пакування, вторинне пакування,
випробування контролю якості),
Німеччина
Дженентек Інк. (виробництво
нерозфасованої продукції, первинне
пакування), США
Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд
(випробування контролю якості),
Швейцарія

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд
(виробництво нерозфасованої продукції,
первинне пакування, вторинне
пакування, випробування контролю
якості та випуск серії), Швейцарія
Рош Діагностикс ГмбХ (виробництво
нерозфасованої продукції, первинне
пакування, вторинне пакування,
випробування контролю якості),
Німеччина
Дженентек Інк. (виробництво
нерозфасованої продукції, первинне
пакування), США
Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд
(випробування контролю якості),
Швейцарія
Рош Фарма АГ (випробування контролю
якості), Німеччина
L01XC07 UA/16665/01/01

1

2

3

4

5

1000 мл розчину містить: Lізолейцину 10,4 г, L-лейцину
13,09 г, L-лізину моноацетату
9,71 г, (L-лізину) 6,88 г, LL-ізолейцин, L-лейцин, Lметіоніну 1,1 г, N-ацетил-Lлізину моноацетат, (L-лізин),
цистеїну 0,7 г, (L-цистеїну) 0,52
L-метіонін, N-ацетил-Lг, L-фенілаланіну 0,88 г, Lцистеїн, (L-цистеїн), Lтреоніну 4,4 г, L-триптофану 0,7
фенілаланін, L-треонін, Lг, L-валіну 10,08 г, L-аргініну
триптофан, L-валін, L-аргінін,
10,72 г, L-гістидину 2,8 г,
L-гістидин, кислота
кислоти амінооцтової 5,82 г, Lамінооцтова, L-аланін, Lаланіну 4,64 г, L-проліну 5,73 г, по 500 мл у флаконі, по
пролін, L-серин, кислота
АМІНОСТЕРИЛ
L-серину 2,24 г, кислоти оцтової 10 флаконів у картонній
оцтова льодяна
Н-ГЕПА
розчин для інфузій льодяно 4,42 г
коробці

Летрозол

Ритуксимаб

Дабігатрану етексилат

Дабігатрану етексилат

Панкреатин

Панкреатин

ЛЕТРОВІСТА

МАБТЕРА®

ПРАДАКСА®

ПРАДАКСА®

МЕЗИМ®
ФОРТЕ 10000

МЕЗИМ®
ФОРТЕ 10000

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

7

8

9

10

11

B05BA01 UA/0948/01/01

10.07.2019

31,146302 за
2491,70 1 Євро

по 10 таблеток у блістері;
по 3 блістери в картонній
коробці
Сінтон Хіспанія, С.Л., Іспанія

L02BG04 UA/16706/01/01

11.05.2023

31,374086 за
450,00 1 Євро

1600 мг/13,4 мл у
флаконі, по 1 флакону в
картонній коробці з
маркуванням
українською мовою

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія

L01XC02 UA/14231/01/02

06.03.2020

26,210807 за
50367,33 1 долар США

по 10 капсул у блістері;
1 капсула містить дабігатрану
по 6 блістерів у коробці.
етексилату (у вигляді мезилату) Маркування українською Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко.
110 мг
мовою
КГ, Німеччина

B01AE07 UA/10626/01/02

15.05.2020

31,146302 за
400,00 1 Євро

B01AE07 UA/10626/01/03

14.07.2022

31,146302 за
400,00 1 Євро

2,5 мг

розчин для ін'єкцій 1600 мг/13,4 мл

капсули тверді

6

Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія

капсули тверді

1 капсула містить 150 мг
дабігатрану етексилату у
вигляді мезилату

по 10 капсул у блістері;
по 6 блістерів у
картонній коробці з
маркуванням
українською мовою

Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко.
КГ, Німеччина

таблетки
кишковорозчинні

1 таблетка кишковорозчинна
містить порошку із
підшлункових залоз (свиней)
80,00–111,111 мг, що має
мінімальну ліполітичну
активність 10000 ОД ЄФ
(одиниці Європейської
фармакопеї), мінімальну
амілолітичну активність 7500
ОД ЄФ, мінімальну
протеолітичну активність 375
ОД ЄФ

таблетки
кишковорозчинні № 10
(10х1) у блістерах у
картонній коробці з
маркуванням
українською мовою

БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво in bulk;
контроль серії; пакування; контроль та
випуск серій), Німеччина
Менаріні-Фон Хейден ГмбХ
(виробництво "in bulk", пакування,
контроль серій), Німеччина
A09AA02 UA/7977/01/01

необмежений

31,374086 за
40,79 1 Євро

таблетки
кишковорозчинні

1 таблетка кишковорозчинна
містить порошку із
підшлункових залоз (свиней)
80,00–111,111 мг, що має
мінімальну ліполітичну
активність 10000 ОД ЄФ
(одиниці Європейської
фармакопеї), мінімальну
амілолітичну активність 7500
ОД ЄФ, мінімальну
протеолітичну активність 375
ОД ЄФ

таблетки
кишковорозчинні № 20
(10х2) у блістерах у
картонній коробці з
маркуванням
українською мовою

БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво in bulk;
контроль серії; пакування; контроль та
випуск серій), Німеччина
Менаріні-Фон Хейден ГмбХ
(виробництво "in bulk", пакування,
контроль серій), Німеччина
A09AA02 UA/7977/01/01

необмежений

31,374086 за
80,00 1 Євро

1
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1 капсула м’яка містить
тіоктової кислоти 600 мг

Виробник, відповідальний за
виробництво «BD in bulk», контроль серій:
Каталент Німеччина Ебербах ГмбХ,
Німеччина; Виробник, відповідальний
за первинне та вторинне пакування:
капсули м'які по 600 мг Каталент Німеччина Шорндорф ГмбХ,
№ 30 (15х2) у блістерах у Німеччина; Виробник, відповідальний
картонній коробці з
за первинне та вторинне пакування та
маркуванням
випуск серій: БЕРЛІН-ХЕМІ АГ,
українською мовою
Німеччина

A16AX01 UA/6426/02/02

необмежений

31,374086 за
454,92 1 Євро

по 75 мг

№ 100 (10х10) у
блістерах

B01AC04 UA/7441/01/01

необмежений

26,171243 за
149,18 1 долар США

Тіоктова кислота

БЕРЛІТІОН®
600
КАПСУЛИ

Клопідогрель

таблетки, вкриті
ФЛАМОГРЕЛЬ плівковою
75
оболонкою

Амітриптилін

АМІТРИПТИЛІ
НУ
ГІДРОХЛОРИДОЗ
розчин для ін'єкцій 10 мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 10
ампул в пачці з картону з
маркуванням
Товариство з обмеженою
українською та
відповідальністю "Дослідний завод
російською мовами
"ГНЦЛС", Україна

N06AA09 UA/4872/02/01

необмежений

89,97

гранули для
ДІАЗОЛІН ДЛЯ оральної суспензії,
ДІТЕЙ
0,6 г/100 мл
0,6 г/100 мл

по 9 г у флаконі; по 1
флакону та стаканчику
для прийому ліків у
пачці з картону з
маркуванням
українською та
російською мовами

R06AX15 UA/7633/01/01

необмежений

36,13

ЛОПЕРАМІДУ
ГІДРОХЛОРИД
"ОЗ"
таблетки по 2 мг

2 мг

Товариство з обмеженою
по 10 таблеток у блістері, відповідальністю "Дослідний завод
по 2 блістери в пачці з
"ГНЦЛС", Україна;
маркуванням
Товариство з обмеженою
українською та
відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП",
російською мовами
Україна

A07DA03 UA/8232/01/01

необмежений

8,36

2 мг

по 10 таблеток у блістері,
по 1 блістеру в пачці з
маркуванням
українською та
російською мовами

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Дослідний завод
"ГНЦЛС", Україна;
Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП",
Україна

A07DA03 UA/8232/01/01

необмежений

4,70

2 мг

по 10 таблеток у блістері,
по 3 блістери в пачці з
маркуванням
українською та
російською мовами

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Дослідний завод
"ГНЦЛС", Україна;
Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП",
Україна

A07DA03 UA/8232/01/01

необмежений

12,52

2 мг

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Дослідний завод
"ГНЦЛС", Україна;
по 10 таблеток у блістері Товариство з обмеженою
з маркуванням
відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП",
українською мовою
Україна

A07DA03 UA/8232/01/01

необмежений

3,88

Мебгідролін

Лоперамід

Лоперамід

Лоперамід

Лоперамід

капсули м'які

ЛОПЕРАМІДУ
ГІДРОХЛОРИД
"ОЗ"
таблетки по 2 мг

ЛОПЕРАМІДУ
ГІДРОХЛОРИД
"ОЗ"
таблетки по 2 мг

ЛОПЕРАМІДУ
ГІДРОХЛОРИД
"ОЗ"
таблетки по 2 мг

Начальник Управління фармацевтичної
діяльності та якості фармацевтичної продукції

Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Дослідний завод
"ГНЦЛС", Україна

Т.М. Лясковський

