Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
02.01.2019 № 12
Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 20 грудня 2018 року,
що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Міжнародна
непатентована або
загальноприйнята назва
лікарського засобу

Торговельна назва
лікарського засобу

1

Дозування

Найменування виробника, країна

5

6

Номер
реєстраційного
Код АТХ
посвідчення на
лікарський засіб

Дата закінчення
строку дії
реєстраційного
посвідчення на
лікарський засіб

3

4

7

8

9

10

11

Варфарин

ВАРФАРИН ОРІОН

таблетки

5 мг

по 100 таблеток у флаконі; в Оріон Корпорейшн, Фінляндія
картонній коробці

B01AA03

UA/5190/01/02

необмежений

149,06

31,447393 грн. за 1 Євро

Варфарин

ВАРФАРИН ОРІОН

таблетки

5 мг

по 30 таблеток у флаконі; в
картонній коробці

B01AA03

UA/5190/01/02

необмежений

59,44

31,447393 грн. за 1 Євро

Варфарин

ВАРФАРИН ОРІОН

таблетки

3 мг

по 100 таблеток у флаконі; в Оріон Корпорейшн, Фінляндія
картонній коробці

B01AA03

UA/5190/01/01

необмежений

156,92

31,447393 грн. за 1 Євро

3 мг

по 30 таблеток у флаконі; в
картонній коробці

B01AA03

UA/5190/01/01

необмежений

62,58

31,447393 грн. за 1 Євро

по 120 доз в інгаляторі з
захисним ковпачком у
ламінованому пакеті, по
одному ламінованому пакету Оріон Корпорейшн, Фінляндія
та захисному контейнеру для
інгалятора в картонній
коробці

R03AK07

UA/14855/01/01

44350

628,95

31,447393 грн. за 1 Євро

по 120 доз в інгаляторі з
захисним ковпачком у
ламінованому пакеті; по
Оріон Корпорейшн, Фінляндія (Завод
одному ламінованому пакету
в Еспоо)
та захисному контейнеру для
інгалятора в картонній
коробці

R03AC13

UA/14856/01/01

44334

628,95

31,447393 грн. за 1 Євро

по 5 мл у флаконі. По 1
Оріон Корпорейшн, Фінляндія
флакону в картонній коробці

C01CX08

UA/1812/01/01

43675

19969,04

31,447393 грн. за 1 Євро

1 флакон з порошком в
картонній коробці

Н02АВ04

UA/15196/01/02

44368

448,12

31,447393 грн. за 1 Євро

N05CM18

UA/11627/01/01

44454

2775,22

31,447393 грн. за 1 Євро

A07CA

UA/2065/01/01

43656

212,9

31,447393 грн. за 1 Євро

Варфарин

2

Форма випуску

Кількість одиниць
лікарського засобу у
споживчій упаковці

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

ВАРФАРИН ОРІОН

Будесонід (монопрепарат та
БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР
його комбінації)

Формотерол

ФОРМОТЕРОЛ
ІЗІХЕЙЛЕР

Левосимендан

таблетки

порошок для
інгаляцій

160 мкг/4,5 мкг/доза

порошок для
інгаляцій

12 мкг/дозу

СИМДАКС

концентрат для
приготування
розчину для
інфузій

2,5 мг/мл

Метилпреднізолон

МЕТИПРЕД

Порошок для
розчину для
ін`єкцій

1000 мг

Дексмедетомідин

ДЕКСДОР

концентрат для
розчину для
інфузій

100 мкг/мл

Сольові суміші для
пероральної дегідратації

РЕГІДРОН

порошок
дозований

Оріон Корпорейшн, Фінляндія

Оріон Корпорейшн, Фінляндія

Хікма Фармасеутика, Португалія

Оріон Корпорейшн, Фінляндія Оріон
по 2 мл в ампулі; по 5 ампул
Корпорейшн, Оріон Фарма, Завод в
у картонній коробці
Турку, Фінляндія

Калію хлорид 2,5г, натрію хлориду по 18,9 г порошку в пакеті;
3,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкоза по 20 пакетів у картонній
безводна 10 г
коробці

Оріон Корпорейшн, Фінляндія; Оріон
Корпорейшн, Оріон Фарма,
Фінляндія ;Мерк СЛ , Іспанія

1

1
Метилпреднізолон

2
МЕТИПРЕД

3
порошок для
розчину для
ін`єкцій

4
250 мг

5
1 флакон з порошком в
картонній коробці

6

7

8

9

10

11

Хікма Фармасеутика, Португалія

H02AB04

UA/15196/01/01

44368

198,12

31,447393 грн. за 1 Євро

H02AB04

UA/0934/01/01

09.09.2019

138,05

31,447393 грн. за 1 Євро

Метилпреднізолон

МЕТИПРЕД

таблетки

4 мг

по 30 таблеток у флаконі; в
картонній коробці

Оріон Корпорейшн, Фінляндія/
Альтернативний виробник, що
здійснює вторинне пакування,
контроль якості і випуск
серій:Товариство з обмеженою
відповідальністю "КУСУМ ФАРМ",
Україна

Метилпреднізолон

МЕТИПРЕД

таблетки

16 мг

по 30 таблеток у флаконі; в
картонній коробці

Оріон Корпорейшн, Фінляндія

H02AB04

UA/0934/01/02

43717

340,57

31,447393 грн. за 1 Євро

Естрадіол

ДИВІГЕЛЬ

гель

0,001

по 0,5 г гелю у пакетику; по
28 пакетиків у картонній
коробці

Оріон Корпорейшн, Фінляндія (Завод
в Еспоо)

G03CA03

UA/7892/01/01

необмежений

222,65

31,447393 грн. за 1 Євро

Естрадіол

ДИВІГЕЛЬ

гель

0,001

по 1 г гелю у пакетику; по 28 Оріон Корпорейшн, Фінляндія (Завод
пакетиків у картонній
в Еспоо);Оріон Корпорейшн,
коробці
Фінляндія (Завод в Турку)

G03CA03

UA/7892/01/01

необмежений

375,48

31,447393 грн. за 1 Євро

60 мг

по 30 таблеток у флаконі ; в
картонній коробці

Оріон Корпорейшн, Фінляндія (Завод
в Турку)/ Оріон Корпорейшн,
Фінляндія (Завод в Еспоо)/
Альтернативний виробник, що
здійснює вторинне пакування,
контроль якості і випуск
серій:Товариство з обмеженою
відповідальністю "Кусум Фарм",
Україна

L02BA02

UA/4251/01/02

44251

824,86

31,447393 грн. за 1 Євро

20 мг

по 30 таблеток у флаконі ; в
картонній коробці

Оріон Корпорейшн, Фінляндія (Завод
в Турку)/ Оріон Корпорейшн,
Фінляндія (Завод в Еспоо)/ Виробник,
що здійснює первинне та вторинне
пакування :Оріон Корпорейшн,
Фінляндія (Завод в Сало)

L02BA02

UA/4251/01/01

44251

409,13

31,447393 грн. за 1 Євро

Тореміфен

ФАРЕСТОН

таблетки

Тореміфен

ФАРЕСТОН

таблетки

Леводопа, карбідопа,
ентакапон

СТАЛЕВО

таблетки, вкриті
оболонкою

по 30 таблеток у флаконі; по Оріон Корпорейшн (Завод в Еспоо),
Леводопа 50 мг, 12,5 мг карбідопи,
1 флакону у картонній
Фінляндія;Оріон Корпорейшн (Завод в N04BA03
ентакапон 200 мг
коробці
Сало), Фінляндія

UA/1919/01/01

43789

754,74

31,447393 грн. за 1 Євро

Леводопа, карбідопа,
ентакапон

СТАЛЕВО

таблетки, вкриті
оболонкою

Леводопа 100 мг, 25 мг карбідопи,
ентакапон 200 мг

по 30 таблеток у флаконі; по Оріон Корпорейшн (Завод в Еспоо),
1 флакону в картонній
Фінляндія;Оріон Корпорейшн (Завод в N04BA03
коробці
Сало), Фінляндія

UA/1919/01/02

43789

754,74

31,447393 грн. за 1 Євро

Леводопа, карбідопа,
ентакапон

СТАЛЕВО

таблетки, вкриті
оболонкою

по 30 таблеток у флаконі; по Оріон Корпорейшн (Завод в Еспоо),
Леводопа 150 мг, 37,5 мг карбідопи,
1 флакону в картонній
Фінляндія;Оріон Корпорейшн (Завод в N04BA03
ентакапон 200 мг
коробці
Сало), Фінляндія

UA/1919/01/03

43789

754,74

31,447393 грн. за 1 Євро

Леводопа, карбідопа,
ентакапон

СТАЛЕВО

таблетки, вкриті
оболонкою

Леводопа 200 мг, 50 мг карбідопи,
ентакапон 200 мг

по 30 таблеток у флаконі; по Оріон Корпорейшн (Завод в Еспоо),
1 флакону в картонній
Фінляндія;Оріон Корпорейшн (Завод в N04BA03
коробці
Сало), Фінляндія

UA/1919/01/04

43789

754,74

31,447393 грн. за 1 Євро

Метотрексат

МЕТОТРЕКСАТ ОРІОН

таблетки

2,5 мг

по 100 таблеток у флаконі, в Оріон Корпорейшн (Завод в Еспоо),
картонній коробці
Фінляндія

L01BA01

UA/7608/01/01

необмежений

314,16

31,447393 грн. за 1 Євро

Метотрексат

МЕТОТРЕКСАТ ОРІОН

таблетки

2,5 мг

по 30 таблеток у флаконі, в
картонній коробці

Оріон Корпорейшн (Завод в Еспоо),
Фінляндія;Оріон Корпорейшн (Завод в L01BA01
Турку) , Фінляндія

UA/7608/01/01

необмежений

140,88

31,447393 грн. за 1 Євро

Метотрексат

МЕТОТРЕКСАТ ОРІОН

таблетки

10 мг

по 30 таблеток у флаконі, в
картонній коробці

Оріон Корпорейшн (Завод в Еспоо),
Фінляндія;Оріон Корпорейшн (Завод в L01BA01
Турку) , Фінляндія

UA/7608/01/02

необмежений

345,61

31,447393 грн. за 1 Євро

Селегілін

ЕЛЬДЕПРИЛ

таблетки

5 мг

Оріон Корпорейшн (Завод в Еспоо),
по 100 таблеток у флаконі, в
Фінляндія;Оріон Корпорейшн (Завод в
картонній коробці
Сало), Фінляндія

N04BD01

UA/5566/01/01

необмежений

392,78

31,447393 грн. за 1 Євро

Флутамід

ФЛУТАМІД

таблетки

250 мг

по 21 таблетці в блістері; по
4 блістери в картонній
коробці

L02BB01

UA/0488/01/01

43699

943,42

31,447393 грн. за 1 Євро

Праміпексол

ПРАМІПЕКСОЛ ОРІОН

таблетки

0,7 мг

Оріон Корпорейшн(Еспоо,
по 10 таблеток у блістері; по Фінляндія) ;Специфар С.А.(Афіни,
3 блістери у картонній
Греція); Альтернативний виробник,
коробці
що здійснює вторинне пакування
Гален Фарма Ой (Куспіо,Фінляндія)

N04BC05

UA/12404/01/04

необмежений

595,61

31,447393 грн. за 1 Євро

Оріон Корпорейшн, Фінляндія

2

1

Праміпексол

2

3

4

ПРАМІПЕКСОЛ ОРІОН

таблетки

0,18 мг

5

6
Оріон Корпорейшн(Еспоо,
по 10 таблеток у блістері; по Фінляндія) ;Специфар С.А.(Афіни,
3 блістери у картонній
Греція); Альтернативний виробник,
коробці
що здійснює вторинне пакування
Гален Фарма Ой (Куспіо,Фінляндія)

7

8

9

10

11

N04BC05

UA/12404/01/02

необмежений

198,12

31,447393 грн. за 1 Євро

H02AB04

UA/0934/01/01

09.09.2019

328,62

31,447393 грн. за 1 Євро

таблетки

4 мг

Оріон Корпорейшн, Фінляндія/
Альтернативний виробник, що
здійснює вторинне пакування,
по 100 таблеток у флаконі; в
контроль якості і випуск
картонній коробці
серій:Товариство з обмеженою
відповідальністю "КУСУМ ФАРМ",
Україна

ТРИТТІКО XR

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою,
пролонгованої дії
по 300 мг

300 мг

по 10 таблеток у блістері; по
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні
3 блістери в картонній
Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., Італія
упаковці

N06AX05

UA/15577/01/01

43684

602,48

31,709122 грн. за 1 Євро

Тразодону гідрохлорид

ТРИТТІКО

таблетки
пролонгованої дії
по 75 мг

75 мг

по 10 таблеток у блістері; по
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні
3 блістери в картонній
Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., Італія
упаковці

N06AX05

UA/9939/01/01

43684

252,19

31,709122 грн. за 1 Євро

Тразодону гідрохлорид

ТРИТТІКО

таблетки
пролонгованої дії
по 150 мг

150 мг

по 10 таблеток у блістері; по
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні
2 блістери у картонній
Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., Італія
коробці

N06AX05

UA/9939/01/02

43684

320,12

31,709122 грн. за 1 Євро

500 мг

ЕйСіЕс Добфар С.п.А. (виробник "in
bulk"), Італія
АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник,
по 10 флаконів з порошком у відповідальний за вторинну упаковку,
картонній коробці з
випуск серії), Велика Британія
J01DH02
маркуванням українською
Сумітомо Дейніппон Фарма Ко., Лтд.
мовою
(виробник "in bulk"), Японія
Замбон Світцерланд Лтд (виробник,
відповідальний за первинну упаковку),
Швейцарія

UA/0186/01/01

необмежений

3029,04

27,763875 грн.за 1 долар
США

UA/0186/01/02

необмежений

4699,87

27,763875 грн.за 1 долар
США

Метилпреднізолон

МЕТИПРЕД

Тразодону гідрохлорид

Меропенем

МЕРОНЕМ

порошок для
розчину для
ін’єкцій

Меропенем

МЕРОНЕМ

порошок для
розчину для
ін’єкцій

1000 мг

ЕйСіЕс Добфар С.п.А. (виробник "in
bulk"), Італія
АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник,
по 10 флаконів з порошком у відповідальний за вторинну упаковку,
картонній коробці з
випуск серії), Велика Британія
J01DH02
маркуванням українською
Сумітомо Дейніппон Фарма Ко., Лтд.
мовою
(виробник "in bulk"), Японія
Замбон Світцерланд Лтд (виробник,
відповідальний за первинну упаковку),
Швейцарія

Кислота азелаїнова

АКНЕСТОП

крем

200 мг/г

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

ФЛУКОНАЗОЛ

ДИФЛЮЗОЛ®

капсули

ФЛУКОНАЗОЛ

ДИФЛЮЗОЛ®

капсули

ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

D10AX03

UA/7011/01/01

необмежений

160

150 мг

по 2 капсули у блістері, по 1
блістеру в пачці з
ПАТ «Київмедпрепарат» Україна
маркуванням українською
мовою

J02AC01

UA/5156/01/03

44427

53

150 мг

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

J02AC01

UA/5156/01/03

44427

30

ПАТ «Київмедпрепарат» Україна

3

1

2

3

4

7

8

9

10

500 мг

N06BX06

UA/13305/01/01

необмежений

301

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

J05AB11

UA/2951/01/01

необмежений

429

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

D07XC01

UA/0558/01/01

необмежений

82

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

N07XX

UA/0585/01/01

43464

52,5

капсули

по 10 капсул у блістері; по 4
екстракт уролесану -10,70 мг ; олії блістери в пачці з
ПАТ "Київмедпрепарат", Україна
м’яти – 7,46 мг; олії ялиці – 25,50 мг маркуванням українською
мовою

G04BX

UA/10393/01/01

необмежений

142

крем

1 г крему містить декспантенолу у
перерахуванні на 100 % речовину 50 по 30 г у тубі алюмінієвій, по
мг, хлоргексидину біглюконату 20 % 1 тубі в пачці з маркуванням ПАТ "Київмедпрепарат", Україна
розчину у перерахуванні на 20 % українською мовою
розчин 38,8 мг

D08AC52

UA/5062/01/01

44396

68

Цитиколін

НЕЙРОКСОН®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

Валацикловіру гідрохлорид

ВАЛЬТРОВІР

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

500 мг

Бетаметазон (монопрепарат
та його комбінації)

БЕТАСАЛІК®

мазь

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

Гліцин (монопрепарат та
його комбінації0

ГЛІЦИСЕД®

таблетки

100 мг

Уролесану екстракт
густий ,олія ялиці,олія м’яти УРОЛЕСАН®
перцевої

Декспантенол,
РЯТІВНИК®
хлоргексидину біглюконату

Пірацетам (монопрепарат та
в комбінаціях: з
ТІОЦЕТАМ® ФОРТЕ
цинаризином; з
тіотриазоліном)

5
6
по 10 таблеток у блістері; по
2 блістери в пачці з картону з
ПАТ «Київмедпрепарат» Україна
маркуванням українською
мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», Україна

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

пірацетам– 400 мг; тіотриазолін –
100 мг

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

N06BX

UA/6941/01/01

необмежений

183,75

таблетки для
приготування
розчину для
зовнішнього
застосування

20 мг

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

D08AF01

UA/5187/01/01

44396

36

N02BA51

UA/2930/01/01

необмежений

19

N05CM09

UA/0265/02/02

необмежений

13,15

ПАТ "Галичфарм", Україна

N07AA

UA/15375/01/01

44423

290,85

C04AE02

UA/5252/01/01

44460

86

D08AX

UA/8011/01/01

необмежений

9

Нітрофурал

ФУРАЦИЛІН®

Кислота ацетилсаліцилова
(монопрепарат та його
комбінації)

КОПАЦИЛ®

таблетки

Валеріана (монопрепарат та
його комбінації)

ВАЛЕРІАНИ
ЕКСТРАКТ

таблетки, вкриті
оболонкою

кислота ацетилсаліцилова - 300
по 10 таблеток у блістері з
мг;парацетамол –100 мг;кофеїн– 50
маркуванням українською
мг
мовою

20 мг

ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

по 10 таблеток у блістері, по
5 блістерів у пачці з
ПАТ "Галичфарм", Україна
маркуванням українською
мовою
по 1 мл в ампулі; по 10
ампул в контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці в пачці з
маркуванням українською
мовою

Іпідакрину гідрохлорид

МЕДІАТОРН

розчин для ін'єкцій

15 мг/мл

Ніцерголін

НІЦЕРГОЛІН

таблетки, вкриті
оболонкою

10 мг

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

Брильянтовий зелений

БРИЛЬЯНТОВИЙ
ЗЕЛЕНИЙ

розчин для
зовнішнього
застосування,
спиртовий

0,01

по 25 мл у флаконікрапельниці; по 1 флаконукрапельниці в пачці з
маркуванням українською
мовою

ПАТ "Галичфарм", Україна

Парацетамол

ПАРАЦЕТАМОЛ

таблетки

200 мг

по 10 таблеток у блістерах з
маркуванням українською
мовою

ПАТ "Галичфарм", Україна
ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

N02BE01

UA/8334/01/01

необмежений

5,8

Олія рицинова

РИЦИНОВА ОЛІЯ

олія

50 мл

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

ПАТ "Галичфарм", Україна

A06AB05

UA/9248/01/01

необмежений
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R05

UA/13789/01/01

43684

100

R05

UA/13789/01/01

43684

143

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

R05CA05

UA/4038/01/01

необмежений

31

1 доза

1 флакон з ліофілізатом та 1
попередньо наповнений
шприц з розчинником (вода
для ін'єкцій) у комплекті з
двома голками в
пластиковому контейнері в
картонній коробці

ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А.,
Бельгія
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
Belgium.

J07BK01

UA/15966/01/01

необмежений

697,4

27,795828 грн.за 1 долар
США

1 доза (0,5 мл)

по 1 дозі у флаконі № 1 в
комплекті з розчинником
(стерильний фізіологічний
розчин) по 0,5 мл у
попередньо наповненому
шприці № 1 з двома голками;
в коробці з маркуванням
українською мовою

ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А.,
Бельгія
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
Belgium.

J07AG01

UA/13048/01/01

необмежений

289,08

27,795828 грн.за 1 долар
США

по 1 дозі у попередньо
наповненому шприці № 1 у
комплекті з голкою з
маркуванням українською
мовою або зі стікером
українською мовою

ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А.,
Бельгія
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
Belgium.

J07BC20

UA/13056/01/01

необмежений

398,6

27,795828 грн.за 1 долар
США

ГЕКОТОН®

гідроксиетилкрохмалю 130/04 5,0 г,
ксилітолу 5,0 г, натрію лактату 1,5 г,
по 400 мл у пляшках скляних
натрію хлориду 0,8 г, калію хлориду
розчин для інфузій
з маркуванням українською ТОВ "Юрія-Фарм", Україна
0,03 г, кальцію хлориду дигідрату (у
мовою
перерахунку на кальцію хлорид) 0,02
г, магнію хлориду 0,01 г

B05AA

UA/13224/01/01

необмежений

214,56

ГЕКОТОН®

гідроксиетилкрохмалю 130/04 5,0 г,
ксилітолу 5,0 г, натрію лактату 1,5 г,
по 200 мл у пляшках скляних
натрію хлориду 0,8 г, калію хлориду
з маркуванням українською ТОВ "Юрія-Фарм", Україна
розчин для інфузій
0,03 г, кальцію хлориду дигідрату (у
мовою
перерахунку на кальцію хлорид) 0,02
г, магнію хлориду 0,01 г

B05AA

UA/13224/01/01

необмежений

145,47

Пеларгонії коренів екстракту
РЕЗІСТОЛ®
рідкий, етанол

Пеларгонії коренів екстракту
РЕЗІСТОЛ®
рідкий, етанол

3

4

краплі оральні

1 г розчину містить пеларгонії
коренів екстракту рідкого 800 мг

краплі оральні

1 г розчину містить пеларгонії
коренів екстракту рідкого 800 мг

мукалтину 100 мг, кислоти
аскорбінової 100 мг

Алтеї препарати
(монопрепарати та їх
комбінації)

МУКАЛТИН® ФОРТЕ З
ВІТАМІНОМ С

таблетки для
жування

Вакцина для профілактики
вітряної віспи жива
атенуйована/Varicella
vaccine, live attenuated

ВАРІЛРИКС™/
VARILRIX™ Вакцина
для профілактики
вітряної віспи жива
атенуйована

ліофілізат для
розчину для
ін'єкцій

Вакцина для профілактики
захворювань, збудником
яких є Haemophilus
influenzae типу b

ХІБЕРИКС™/
HIBERIX™
Вакцина для
профілактики
захворювань, збудником
яких є Haemophilus
influenzae типу b

ліофілізат для
розчину для
ін'єкцій

Вакцина для профілактики
гепатитів А (інактивована) і
В (адсорбована)

ТВІНРИКС™/
TWINRIX™
Вакцина для
профілактики гепатитів
А (інактивована) і В
(адсорбована)

суспензія для
ін’єкцій

Гідроксиетилкрохмаль,
ксилітол, натрію лактат,
натрію хлорид, калію
хлорид, кальцію хлорид
дигідрат, магнію хлорид

Гідроксиетилкрохмаль,
ксилітол, натрію лактат,
натрію хлорид, калію
хлорид, кальцію хлорид
дигідрат, магнію хлорид

1 мл/дозу

5
6
по 20 мл у флаконі з
пробкою-крапельницею, по 1
флакону у пачці з
ПАТ "Галичфарм", Україна
маркуванням українською
мовою
по 50 мл у флаконі з
пробкою-крапельницею, по 1
флакону у пачці з
ПАТ "Галичфарм", Україна
маркуванням українською
мовою

11

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B05AA

UA/13224/01/01

необмежений

285,58

Гідроксиетилкрохмаль,
ксилітол, натрію лактат,
натрію хлорид, калію
хлорид, кальцію хлорид
дигідрат, магнію хлорид

ГЕКОТОН®

гідроксиетилкрохмалю 130/04 5,0 г,
ксилітолу 5,0 г, натрію лактату 1,5 г,
по 500 мл у пляшках скляних
натрію хлориду 0,8 г, калію хлориду
розчин для інфузій
з маркуванням українською ТОВ "Юрія-Фарм", Україна
0,03 г, кальцію хлориду дигідрату (у
мовою
перерахунку на кальцію хлорид) 0,02
г, магнію хлориду 0,01 г

Глюкоза

ГЛЮКОЗА

розчин для інфузій

50 мг/мл

по 200 мл у пляшках скляних
з маркуванням українською ТОВ "Юрія-Фарм", Україна
мовою

B05CX01

UA/6411/01/01

необмежений

12,68

Глюкоза

ГЛЮКОЗА

розчин для інфузій

50 мг/мл

по 400 мл у пляшках скляних
з маркуванням українською ТОВ "Юрія-Фарм", Україна
мовою

B05CX01

UA/6411/01/01

необмежений

15,79

Глюкоза

ГЛЮКОЗА

розчин для інфузій

50 мг/мл

по 3000 мл у контейнерах
полімерних з маркуванням
українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

B05CX01

UA/6411/01/01

необмежений

81,97

Декаметоксин

ДЕКАСАН®

розчин

0,2 мг/мл

по 1000 мл в контейнерах
полімерних з маркуванням
українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

D08A

UA/5364/01/01

необмежений

246,29

B05XA05

UA/14030/01/01

43775

14,74

11

Магнію сульфату гептагідрат МАГНІЮ СУЛЬФАТ

розчин для ін'єкцій

250 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул
в контурній чарунковій
упаковці; по 2 контурні
ТОВ "Юрія-Фарм", Україна
чарункові упаковки в пачці з
картону з маркуванням
українською мовою

Метронідазол

Метронідазол

розчин для інфузій

5мг/мл

по 100 мл у пляшках з
маркуванням українською та ТОВ "Юрія-Фарм", Україна
англійською мовами

J01XD01

UA/4860/01/01

44368

15,1

Натрію гідрокарбонат

НАТРІЮ
ГІДРОКАРБОНАТ

розчин для інфузій

40 мг/мл

по 200 мл у пляшках
скляних. Маркування
українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

B05XA02

UA/8602/01/01

необмежений

29,6

Натрію хлорид

НАТРІЮ ХЛОРИД

розчин для інфузій

9 мг/мл

по 200 мл у
пляшках.Маркування
українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

B05XA03

UA/8331/01/01

необмежений

12,74

Офлоксацин

ОФЛОКСАЦИН

розчин для інфузій

2 мг/мл

по 100 мл у пляшках.
Маркування українською
мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

J01MA01

UA/3040/01/01

43804

37,15

Аргініну гідрохлорид

ТІВОРТІН®

розчин для інфузій

42 мг/мл

по 100 мл у пляшці; по 1
пляшці у пачці з
маркуванням українською
мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

B05XB01

UA/8954/01/01

необмежений

90,06

Розчини іригаційні,що
містят сорбіт і маніт

ТУРУСОЛ®

розчин для
іригацій

сорбіту 27 мг, маніту 5,4 мг

по 1000 мл у контейнерах
полімерних з маркуванням
українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

V07AB

UA/8783/01/01

необмежений

97,98

Розчини іригаційні,що
містят сорбіт і маніт

ТУРУСОЛ®

розчин для
іригацій

сорбіту 27 мг, маніту 5,4 мг

по 2000 мл у контейнерах
полімерних з маркуванням
українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

V07AB

UA/8783/01/01

необмежений

149,3

Розчини іригаційні,що
містят сорбіт і маніт

ТУРУСОЛ®

розчин для
іригацій

сорбіту 27 мг, маніту 5,4 мг

по 3000 мл у контейнерах
полімерних з маркуванням
українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

V07AB

UA/8783/01/01

необмежений

188,2

Цефтриаксону натрію

ЦЕФТРИАКСОН ЮРіЯФАРМ

порошок для
приготування
розчину для
ін’єкцій

1000 мг

по 1 флакону з порошком в
картонній пачці з
маркуванням українською
мовою

НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал
Компані Лімітед, Китай

J01DD04

UA/7824/01/01

44095

18,59

27,745837 грн.за 1 долар
США

Цефтриаксону натрію

ЦЕФТРИАКСОН ЮРіЯФАРМ

порошок для
приготування
розчину для
ін’єкцій

1000 мг

по 10 флаконів з порошком в
картонній пачці з
НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал
маркуванням українською
Компані Лімітед, Китай
мовою

J01DD04

UA/7824/01/01

44095

185,9

27,745837 грн.за 1 долар
США

A03AX13

UA/0152/01/01

необмежений

94,92

31,638578 грн. за 1 Євро

Симетикон

ЕСПУМІЗАН® L

краплі оральні,
емульсія

краплі оральні, емульсія 40 мг/мл

по 30 мл у флаконі з
крапельницею-вставкою та
пробкою; по 1 флакону в
картонній коробці з
маркуванням українською
мовою

БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина
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Панкреатин

1 таблетка кишковорозчинна містить
порошок з підшлункових залоз
свиней 160¬¬–222,22 мг, що має
мінімальну ліполітичну активність
таблетки
20000 ОД ЄФ (одиниці Європейської
МЕЗИМ® ФОРТЕ 20000
кишковорозчинні
фармакопеї), мінімальну
амілолітичну активність 12000 ОД
ЄФ, мінімальну протеолітичну
активність 900 ОД ЄФ

Цефтриаксон

ЛОРАКСОН

порошок для
розчину для
ін'єкцій по 1000 мг

1000 мг

12 флаконів

Ексір Фармасьютикал Компані, Іран

J01DD04

UA/8584/01/02

необмежений

781,15

27,898447 за 1 долар
США

Цефтазидим

ЛОРАЗИДИМ

порошок для
розчину для
ін'єкцій по 1000 мг

1000 мг

1 флакон

Ексір Фармасьютикал Компані, Іран

J01DD02

UA/8613/01/02

необмежений

111,59

27,898447 за 1 долар
США

Цефтриаксон

ДІАЦЕФ

порошок для
розчину для
ін'єкцій

по 1000 мг

1 флакон зі скла з порошком
в пачці з картону з
АСТРАЛ СТЕРІТЕК ПРАЙВІТ
маркуванням українською
ЛІМІТЕД, Індія
мовою

J01DD04

UA/16105/01/01

44746

83,32

27,774898 за 1 долар
США

Цефтриаксон

ДІАЦЕФ 2000

порошок для
розчину для
ін'єкцій

по 2,0 г

1 флакон з порошком у пачці
АСТРАЛ СТЕРІТЕК ПРАЙВІТ
з картону з маркуванням
ЛІМІТЕД, Індія
українською мовою

J01DD04

UA/16105/01/02

44746

138,87

27,774898 за 1 долар
США

Цефтазидим

БАКТОЛОКС

порошок для
розчину для
ін'єкцій

1,0 г

1 флакон з порошком у пачці
Астрал СтеріТек Прайвіт Лімітед,
з картону з маркуванням
Індія
українською мовою

J01DD02

UA/16061/01/02

44724

138,87

27,774898 за 1 долар
США

Natural phospholipids

СУРФАКТАНТ-МБ

суспензія для
інтратрахеального
введення

27 мг/мл

по 5 мл у флаконі; по 1
флакону у пачці з картону з
маркуванням українською
мовою

R07AA02

UA/15565/01/01

44510

15000

27,898447 за 1 долар
США

Амлодипін (монопрепарат та
АЛАДИН®-ФАРМАК
його комбінації)

таблетки

10 мг

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

C08CA01

UA/16983/01/02

45221

12

Амлодипін (монопрепарат та
АЛАДИН®-ФАРМАК
його комбінації)

таблетки

10 мг

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

C08CA01

UA/16983/01/02

45221

20

Амлодипін (монопрепарат та
АЛАДИН®-ФАРМАК
його комбінації)

таблетки

5 мг

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

C08CA01

UA/16983/01/01

45221

6,37

Амлодипін (монопрепарат та
АЛАДИН®-ФАРМАК
його комбінації)

таблетки

5 мг

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

C08CA01

UA/16983/01/01

45221

10,74

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

25 мг

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

M01AE17

UA/13977/02/01

43800

250

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

БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина

A09AA02

UA/6763/01/03

необмежений

142,37

31,638578 грн. за 1 Євро

БЛЕС БІОЧЕМІКАЛC ІНК, Канада

Декскетопрофен

КЕЙВЕР®

Мелоксикам

РЕВМОКСИКАМ®

таблетки

15 мг

по 10 таблеток у блістері, по
1 блістеру в пачці з картону з
ПАТ "Фармак", Україна
маркуванням українською та
російською мовами

M01AC06

UA/17042/01/02

45250

70

Мелоксикам

РЕВМОКСИКАМ®

таблетки

15 мг

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

M01AC06

UA/17042/01/02

45250

120

7

1

Мелоксикам

Ізосорбід (динітрат або
мононітрат)

2

РЕВМОКСИКАМ®

ІЗОКЕТ®

3

таблетки

розчин для інфузій

4

5

6

7

8

9

10

M01AC06

UA/17042/01/01

45250

82

C01DA08

UA/3055/02/01

необмежений

357

31,837722 грн. за 1 Євро

Фармалабор-Продутос Фармасьютікос,
С.А. (виробництво, упаковка),
по 300 мл у флаконі; по 1
Португалія; Блуфарма - Індустріа
флакону у комплекті з
Фармасьютіка, С.А. (аналіз та випуск N03AX14
мірним шприцом у картонній
серій), Португалія; ТОВ "Фарма
упаковці
Старт" (аналіз та випуск серій),
Україна

UA/11396/02/01

43593

727,39

31,837722 грн. за 1 Євро

по 10 таблеток у блістері, по
Асіно Фарма АГ, Швейцарія
10 блістерів у пачці

N04BA02

UA/16261/01/01

44801

394,47

31,837722 грн. за 1 Євро

7,5 мг

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

0,001

по 10 мл в ампулі; по 10
ампул у картонній пачці

Евер Фарма Йєна ГмбХ , Німеччина
(виробництво та пакування)
Ейсіка Фармасьютикалз ГмбХ ,
Німеччина (відповідальний за випуск
серії)

11

Леветирацетам

ЛЕВІЦИТАМ

розчин оральний

100 мг/мл

Леводопа, карбідопа

ЛЕВОКОМ РЕТАРД
АСІНО

таблетки
пролонгованої дії

200 мг/50 мг

Іпідакрину гідрохлорид

ИПИГРИКС®

Таблетки

20 мг

По 25 таблеток у блістері; по
2 блістери в пачці з картону з
АТ «Гріндекс», Латвія
маркуванням українською та
російською мовами

N07A A

UA/16096/01/01

44742

308,5

31,837722 грн. за 1 Євро

Сульпірид

БЕТАМАКС

Таблетки

100 мг

По 10 таблеток у блістері; по
3 блістери в пачці з картону з
АТ «Гріндекс», Латвія
маркуванням українською та
російською мовами

N05A L01

UA/16487/01/03

44937

140,4

31,837722 грн. за 1 Євро

Сульпірид

БЕТАМАКС

Таблетки

200 мг

По 10 таблеток у блістері; по
3 блістери в пачці з картону з
АТ «Гріндекс», Латвія
маркуванням українською та
російською мовами

N05A L01

UA/16487/01/01

44908

187,2

31,837722 грн. за 1 Євро

Сульфадіазин срібла

СУЛЬФАРГИН®

Мазь

10 мг/г

По 50 г у тубі;по 1 тубі в
АТ Талліннський фармацевтичний
картонній пачці з
завод, Естонія або АТ «Гріндекс»,
маркуванням українською та Латвія
російською мовами

D06В А01

UA/7355/01/01

необмежений

125,75

31,837722 грн. за 1 Євро

Бісакодил

БІСАКОДИЛ ГРІНДЕКС

Таблетки, вкриті
оболонкою,
кишковорозчинні

5 мг

По 10 таблеток у блістері; по
4 блістери в картонній пачці
АТ «Гріндекс», Латвія
з маркуванням українською
та російською мовами

А06A В02

UA/3726/01/01

44027

24,83

31,837722 грн. за 1 Євро

Небіволол

НЕБІЛЕТ®

таблетки

1 таблетка містить небіволол (у
таблетки по 5 мг № 14 (14х1)
вигляді небівололу гідрохлориду) 5 у блістерах з маркуванням
БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина
мг
українською мовою

C07AB12

UA/9136/01/01

необмежений

98,59

31,701005 грн. за 1 Євро

Небіволол

НЕБІЛЕТ®

таблетки

таблетки по 5 мг № 28 (14х2)
1 таблетка містить небіволол (у
у блістерах у картонній
вигляді небівололу гідрохлориду) 5
БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина
коробці з маркуванням
мг
українською мовою

C07AB12

UA/9136/01/01

необмежений

168,02

31,701005 грн. за 1 Євро
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2

Ізолейцин, лейцин, лізину
гідрохлориду ,метіонін,феніл
аланіну,треонін,триптофан,в
алін,аргінін,гістидину
гідрохлориду,
моногідрату,аланін,кислота
аспарагінова , кислота
глутамінова, гліцин,ролін,
серин,натрію
гідроксид,натрію
хлорид,натрію ацетату
тригідрат,калію ацетат,
магнію ацетату,
НУТРИФЛЕКС ЛІПІД
тетрагідрат,кальцію хлориду СПЕЦІАЛЬНИЙ
дигідрат,олія соєва,
рафінована,тригліцериди
середнього ланцюга,глюкози
моногідрат,натрію
дигідрофосфату
дигідрат,цинку ацетату
дигідрат

Ізолейцин, лейцин, лізину
гідрохлориду ,метіонін,феніл
аланіну,треонін,триптофан,в
алін,аргінін,гістидину
гідрохлориду,
моногідрату,аланін,кислота
аспарагінова , кислота
глутамінова, гліцин,ролін,
серин,натрію
гідроксид,натрію
хлорид,натрію ацетату
тригідрат,калію ацетат,
магнію ацетату,
НУТРИФЛЕКС ЛІПІД
тетрагідрат,кальцію хлориду СПЕЦІАЛЬНИЙ
дигідрат,олія соєва,
рафінована,тригліцериди
середнього ланцюга,глюкози
моногідрат,натрію
дигідрофосфату
дигідрат,цинку ацетату
дигідрат

3

4

5

емульсія для
інфузій

1250 мл емульсії містять: глюкози,
моногідрату 198 г, еквівалентно
глюкози безводної 180 г; натрію
дигідрофосфату, дигідрату 3,12 г;
цинку ацетату, дигідрату 8,78 мг;
олії соєвої, рафінованої 25 г;
тригліцеридів середнього ланцюга 25
г; ізолейцину 4,11 г; лейцину 5,48 г;
лізину гідрохлориду 4,98 г,
еквівалентно лізину 3,98 г; метіоніну
3,42 г; фенілаланіну 6,15 г; треоніну
3,18 г; триптофану 1 г; валіну 4,51 г;
аргініну 4,73 г; гістидину
гідрохлориду, моногідрату 2,96 г;
еквівалентно гістидину 2,19 г;
аланіну 8,49 г; кислоти аспарагінової
2,63 г; кислоти глутамінової 6,14 г;
гліцину 2,89 г; проліну 5,95 г; серину
5,25 г; натрію гідроксиду 1,464 г;
натрію хлориду 0,473 г; натрію
ацетату, тригідрату 0,313 г; калію
ацетату 4,611 г

по 1250 мл (500 мл розчину
амінокислот + 250 мл
жирової емульсії + 500 мл
розчину глюкози) в мішках
пластикових трикамерних;
по 1 мішку у захисному
пластиковому мішку; по 5
мішків у картонній коробці

емульсія для
інфузій

625 мл емульсії містять: З верхньой
лівої камери (розчин глюкози ):
глюкози, моногідрату 99 г,
еквівалентно глюкози безводної 90 г;
натрію дигідрофосфату, дигідрату
1,56 г; цинку ацетату, дигідрату 4,39
мг; З верхньой правої камери
(липідна емульсія): олії соєвої,
рафінованої 12,5 г; тригліцеридів
середнього ланцюга 12,5 г; З
нижньої камери (розчин
амінокислот):ізолейцину 2,06 г;
лейцину 2,74 г; лізину гідрохлориду
2,49 г, еквівалентно лізину 1,99 г;
метіоніну 1,71 г; фенілаланіну 3,08 г;
треоніну 1,59 г; триптофану 0,5 г;
валіну 2,26 г; аргініну 2,37 г;
гістидину гідрохлориду, моногідрату
1,48 г; еквівалентно гістидину 1,1 г;
аланіну 4,25 г; кислоти аспарагінової
1,32 г; кислоти глутамінової 3,07 г;
гліцину 1,45 г; проліну 2,98 г; серину
2,63 г; натрію 33,5мл

по 625 мл (250 мл розчину
амінокислот + 125 мл
жирової емульсії + 250 мл
розчину глюкози) в мішках
пластикових трикамерних;
по 1 мішку у захисному
пластиковому мішку; по 5
мішків у картонній коробці

6

7

8

9

10

11

Б. Браун Мельзунген АГ , Німеччина

B05BA10

UA/13297/01/01

необмежений

3861

28,172738 за 1 долар
США

Б. Браун Мельзунген АГ , Німеччина

B05BA10

UA/13297/01/01

необмежений

2671,24

28,172738 за 1 долар
США
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2

Ізолейцин, лейцин, лізину
гідрохлориду ,метіонін,феніл
аланіну,треонін,триптофан,в
алін,аргінін,гістидину
гідрохлориду,
моногідрату,аланін,кислота
аспарагінова , кислота
глутамінова, гліцин,ролін,
серин,натрію
гідроксид,натрію
хлорид,натрію ацетату
тригідрат,калію ацетат,
магнію ацетату,
НУТРИФЛЕКС ЛІПІД
тетрагідрат,кальцію хлориду ПЕРІ
дигідрат,олія соєва,
рафінована,тригліцериди
середнього ланцюга,глюкози
моногідрат,натрію
дигідрофосфату
дигідрат,цинку ацетату
дигідрат

Ілопрост

Ривароксабан

Ривароксабан

Ривароксабан

ВЕНТАВІС

3

4

емульсія для
інфузій

Активні речовини: 1250 мл емульсії
містить:з верхньої лівої камери
(розчин глюкози): глюкози,
моногідрату 88 г, еквівалентно
глюкозі безводній 80 г; натрію
дигідрофосфату, дигідрату 1,17 г;
цинку ацетату, дигідрату 6,625 мг; з
верхньої правої камери (ліпідна
емульсія): олії соєвої, рафінованої 25
г; тригліцеридів середнього ланцюга
25 г;з нижньої камери (розчин
амінокислот): ізолейцину 2,34 г;
лейцину 3,13 г; лізину гідрохлориду
2,84 г, еквівалентно лізину 2,26 г;
метіоніну 1,96 г; фенілаланіну 3,51 г;
треоніну 1,82 г; триптофану 0,57 г;
валіну 2,6 г; аргініну 2,7 г; гістидину
гідрохлориду, моногідрату 1,69 г,
еквівалентно гістидину 1,25 г;
аланіну 4,85 г; кислоти аспарагінової
1,5 г; кислоти глутамінової 3,5 г;
гліцину 1,65 г; проліну 3,4 г; серину
3г

розчин для
інгаляцій

10 мкг/мл

КСАРЕЛТО®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

КСАРЕЛТО®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

КСАРЕЛТО®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

Заліза (ІІІ) гідроксид
сахарозний комплекс,що
еквівалентно вмісту заліза 20 СУФЕР®
мг

розчин для
внутрішньовенних
ін’єкцій

7

8

9

10

11

мішок пластиковий
трикамерний 1250 мл .По 1
мішку пластиковому
Б. Браун Мельзунген АГ , Німеччина
трикамерному у захисному
мішку; по 5 захисних мішків
в картонній коробці

B05BA10

UA/13297/01/01

необмежений

3861

28,172738 за 1 долар
США

по 2 мл в ампулі; по 30
ампул у картонній пачці з
маркуванням українською
мовою

B01AC11

UA/9199/01/01

необмежений

17625

31,553824 грн. за 1 Євро

20 мг

№100 (10х10) по 10 таблеток
у блістері; по 10 блістерів у
картонній пачці з
Байєр АГ , Німеччина
маркуванням українською
мовою

B01AF01

UA/9201/01/03

необмежений

5290

31,553824 грн. за 1 Євро

15 мг

№14 (14х1) по 14 таблеток у
блістері; по 1 блістеру у
картонній пачці з
Байєр АГ , Німеччина
маркуванням українською
мовою

B01AF01

UA/9201/01/02

необмежений

935

31,553824 грн. за 1 Євро

10 мг

№100 (10х10) по 10 таблеток
у блістері; по 10 блістерів у
картонній пачці з
Байєр АГ , Німеччина
маркуванням українською
мовою

B01AF01

UA/9201/01/01

необмежений

7050

31,553824 грн. за 1 Євро

по 5 мл в ампулі скляні; по 5
ампул у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
ТОВ "Юрія-Фарм", Україна
упаковці у пачці з картону з
маркуванням українською
мовою

B03AC02

UA/13269/01/01

необмежений

701,9

20 мг/мл

5

6

БерліМед С.А., Іспанія
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Заліза (ІІІ) гідроксид
сахарозний комплекс,що
еквівалентно вмісту заліза 20 СУФЕР®
мг

Глімепірид

ДІАПІРИД®

3

4

5

6

7

8

9

10

по 10 мл у флаконі скляному;
по 1 флакону в комплекті з 1
контейнером по 100 мл з
розчинником (розчин Натрію
хлориду–Солювен, 9 мг/мл)
ТОВ "Юрія-Фарм", Україна
у контурній чарунковій
упаковці; по 1 контурній
чарунковій упаковці у пачці.
Маркування українською та
англійською мовами

B03AC02

UA/13269/01/01

необмежений

390,43

розчин для
внутрішньовенних
ін’єкцій

20 мг/мл

таблетки

2 мг

по 10 таблеток у блістері; по
3 блістери у пачці з
ПАТ «Фармак», Україна
маркуванням українською та
російською мовами

A10BB12

UA/16360/01/01

44847

60

A10BB12

UA/16360/01/02

44847

70

11

Глімепірид

ДІАПІРИД®

таблетки

3 мг

по 10 таблеток у блістері з
маркуванням українською
мовою ; по 3 блістери у пачці ПАТ «Фармак», Україна
з маркуванням українською
та російською мовами

Глімепірид

ДІАПІРИД®

таблетки

4 мг

по 10 таблеток у блістері з
маркуванням українською
мовою ; по 3 блістери у пачці ПАТ «Фармак», Україна
з маркуванням українською
та російською мовами

A10BB12

UA/16360/01/03

44847

110

4 мг

по 10 таблеток у блістері з
маркуванням українською
мовою ; по 6 блістерів у
пачці з маркуванням
українською та російською
мовами

ПАТ «Фармак», Україна

A10BB12

UA/16360/01/03

44847

165

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

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

L01XX32

UA/16585/01/01

44991

3208,89

32,088869 грн. за 1 Євро

по 10 таблеток у блістері, по
1 блістеру в картонній
Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед,
упаковці з маркуванням
Індія
українською мовою

J01MA12

UA/15561/01/01

44510

158,05

28,172738 за 1 долар
США

по 100 мл у контейнері з
полівінілхлориду в
поліетиленовому пакеті в
картонній коробці з
маркуванням українською
мовою

J01MA12

UA/13772/01/01

43678

145,7

28,172738 за 1 долар
США

Глімепірид

ДІАПІРИД®

Бортезоміб

НАМІБОР®

Левофлоксацин

ЛЕВОМАК 750

Левофлоксацин

ЛЕВОМАК В/В

таблетки

ліофілізат для
розчину для
ін`єкцій

1 мг

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 750
мг

750 мг

Розчин для інфузій

500 мг/100 мл

Дочірнє підприємство "Фарматрейд"
Львівська область,м. Дрогобич, вул.
Самбірська,85, Україна
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Левофлоксацин

ЛЕВОМАК

Ралтегравір

ІСЕНТРЕСС

3
таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, по 500
мг
таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

4
500 мг

400 мг

Рекомбінантні антигени: L1
білок вірусу папіломи
людини в наступних
співвідношеннях: тип 6 (20
мкг), тип 11 (40 мкг), тип 16
(40 мкг), тип 18 (20 мкг)

Гардасил/Gardasil®
Вакцина проти вірусу
папіломи людини (типів
6, 11, 16, 18)
квадривалентна
рекомбінантна

суспензія для
ін'єкцій

1 доза (0,5 мл)

Ертапенем

ІНВАНЗ®

ліофілізат для
розчину для
ін'єкцій

1г

5
6
по 5 таблеток у блістері, по 1
блістеру в картонній
Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед,
упаковці з маркуванням
Індія
українською мовою

7

8

9

10

11

J01MA12

UA/8637/01/01

необмежений

120,07

28,172738 за 1 долар
США

по 60 таблеток у флаконі; по
МСД Інтернешнл ГмбХ (філія
1 флакону в картонній
Сінгапур), Сінгапур; Мерк Шарп і
коробці з маркуванням
Доум Б.В., Нідерланди
українською мовою

J05AX08

UA/9325/01/01

43509

9936,82

28,390932 за 1 долар
США

1 флакон (по 0,5 мл (1 доза))
у картонній коробці з
маркуванням українською
мовою; 1 попередньо
наповнений шприц (по 0,5
Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди
мл (1 доза)) у комплекті з 1
Мерк Шарп і Доум Корп., США
голкою у контурній
комірковій упаковці в
картонній коробці з
маркуванням українською
мовою

J07BM01

UA/13451/01/01

43509

2555,18

28,390932 за 1 долар
США

1 скляний флакон у
картонній коробці з
маркуванням українською
мовою

Лабораторії Мерк Шарп і Доум
Шибре, Франція
Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди

J01DH03

UA/9179/01/01

необмежений

1050,46

28,390932 за 1 долар
США

Патеон Інк., Канада
СЕНЕКСІ HSC- ЕРУВІЛЬ СЕНТ
КЛЕР, Франція
Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія

J02AC04

UA/9269/01/01

необмежений

17904,74

28,390932 за 1 долар
США

суспензія оральна

40 мг/мл

по 105 мл у флаконі; по 1
флакону з мірною ложечкою
у картонній коробці з
маркуванням українською
мовою

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

по 500 мг

Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія
по 3 таблетки у блістері; по 1
Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд.,
блістеру в коробці з картону
Індія

J01FA10

UA/12158/01/03

44742

27,9

27,898447 за 1 долар
США

розчин для інфузій

10 мг/мл

по 100 мл (1000 мг) у
контейнерах № 1

Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія

N02BE01

UA/14971/01/01

44271

71,14

27,898447 за 1 долар
США

АТОРВАСТАТИН 10
АНАНТА

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

10 мг

№ 30 (10х3) у блістерах

Фламінго Фармасьютикалс Лтд, Індія

C10AA05

UA/0688/01/01

43923

44,64

27,898447 за 1 долар
США

Аторвастатин

АТОРВАСТАТИН 20
АНАНТА

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

20 мг

№ 30 (10х3) у блістерах

Фламінго Фармасьютикалс Лтд, Індія

C10AA05

UA/0689/01/01

43923

61,38

27,898447 за 1 долар
США

Парацетамол, кофеїн,
фенілефрина гідрохлорид,
хлорфеніраміна малеат

ГРИПФЛЮ

таблетки

1 таблетка містить: парацетамолу –
500 мг, кофеїну – 30 мг, фенілефрину
гідрохлориду – 10 мг,
хлорфеніраміну малеату – 2 мг

по 4 таблетки у стрипі; по 1
стрипу у конверті; по 50
конвертів у картонній
коробці

Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія

N02BE51

UA/6965/01/01

необмежений

446,38

27,898447 за 1 долар
США

Гатифлоксацин

ГАТИЛИН

розчин для інфузій

400 мг/100 мл

по 100 мл у контейнерах № 1 Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія

J01MA16

UA/8743/02/02

необмежений

150,65

27,898447 за 1 долар
США

Цефтриаксон

ЕФМЕРИН

порошок для
розчину для
ін'єкцій

1,0 г

у флаконах № 1

"Венус Ремедіс Лімітед", Індія

J01DD04

UA/16125/01/01

44746

72,54

27,898447 за 1 долар
США

Цефтриаксон

ЕФМЕРИН

порошок для
розчину для
ін'єкцій

2,0 г

у флаконах № 1

"Венус Ремедіс Лімітед", Індія

J01DD04

UA/16125/01/02

44746

125,54

27,898447 за 1 долар
США

Левофлоксацин

ЛЕВОФЛОКСАЦИН

розчин для інфузій

500 мг/100 мл

по 100 мл у контейнері; по 1
контейнеру у
Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія
полівінілхоридній плівці в
пачці

J01MA12

UA/11383/01/01

44334

66,96

27,898447 за 1 долар
США

Омепразол

ОМЕПРАЗОЛ 20
АНАНТА

капсули

по 20 мг

по 10 капсул у блістері; по 10
Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія
блістерів у пачці

A02BC01

UA/0656/01/01

43923

111,59

27,898447 за 1 долар
США

N02BE51

UA/4544/01/01

необмежений

159,02

27,898447 за 1 долар
США

по 100 мл у контейнерах №
Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія
1

J02AC01

UA/10739/01/01

44077

68,35

27,898447 за 1 долар
США

1 флакон з порошком в
картонній коробці

J01DE01

UA/12006/01/01

необмежений

133,91

27,898447 за 1 долар
США

J01MA02

UA/10746/01/01

44207

29,29

27,898447 за 1 долар
США

Посаконазол

НОКСАФІЛ®

Азитроміцин

АЗИТРОМІЦИН 500

Парацетамол

АНАПІРОН

Аторвастатин

Парацетамол (монопрепарат
СПАЗГО
та його комбінації)

таблетки

парацетамолу 500 мг та дицикломіну
№ 100 (10х10) у блістерах
гідрохлориду 20 мг

Флуконазол

Флуконазол

розчин для інфузій

200 мг/100мл

Цефепім

ЦЕФОТРИН

порошок для
розчину для
ін'єкцій

по 1 г у флаконах;

Ципрофлоксацин

ЦИПРОФЛОКСАЦИН

розчин для інфузій

200 мг/100 мл

Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія

"Венус Ремедіс Лімітед", Індія

по 100 мл у контейнері № 1 Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія
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43769

90,11

27,898447 за 1 долар
США

UA/14019/01/02

43769

44,92

27,898447 за 1 долар
США

Симвастатин

СИМВАСТАТИН 40
АНАНТА

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

по 40 мг

№ 28 (14х2) у блістерах

Марксанс Фарма Лтд., Індія

C10AA01

UA/14019/01/03

Симвастатин

СИМВАСТАТИН 20
АНАНТА

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

по 20 мг

№ 28 (14х2) у блістерах

Марксанс Фарма Лтд., Індія

C10AA01

9

РЕФОРТАН® Н ГЕК 6
%

1 мл розчину для інфузій містить 60
мг гідроксіетилкрохмалю (ГЕК) із
середньою молекулярною масою
розчин для інфузій
200000 і ступенем молярного
заміщення 0,5 та натрію хлориду 9
мг (що відповідає 154 ммоль/л Na+;
154 ммоль/л Cl-)

по 250 мл у скляному або
поліетиленовому флаконі; по
10 флаконів у картонній
БЕРЛІН-ХЕМІ АГ , Німеччина
коробці з маркуванням
українською мовою

B05AA07

UA/8741/01/02

необмежений

1554,82

32,058238 грн. за 1 Євро

Гідроксіетилкрохмаль;
натрію хлорид

РЕФОРТАН® Н ГЕК 6
%

1 мл розчину для інфузій містить 60
мг гідроксіетилкрохмалю (ГЕК) із
середньою молекулярною масою
200000 і ступенем молярного
розчин для інфузій
заміщення 0,5 та натрію хлориду 9
мг (що відповідає 154 ммоль/л Na+;
154 ммоль/л Cl-)

по 500 мл у скляному або
поліетиленовому флаконі; по
10 флаконів у картонній
БЕРЛІН-ХЕМІ АГ , Німеччина
коробці з маркуванням
українською мовою

B05AA07

UA/8741/01/02

необмежений

2452,46

32,058238 грн. за 1 Євро

Калію йодид

ЙОДОМАРИН® 100

H03CA

UA/0156/01/01

необмежений

83,35

32,058238 грн. за 1 Євро

B05BA10

UA/0192/01/01

необмежений

3016,68

32,058238 грн. за 1 Євро

Гідроксіетилкрохмаль;
натрію хлорид

L-ізолейцин, L-лейцин,
лізину ацетат, Lметіонін,ацетилцистеїн,Lфенілаланін,ацетилтирозин,
L-треонін,L-триптофан,Lвалін, L-аргінін,орнітину
гідрохлорид,L-гістидин, Lаланіну,L-аспарагінова
кислота1,L-глутамінова
кислота ,гліцин, L-пролін,Lсерин, L-яблучна
кислота ,натрію ацетат • 3
Н2О , натрію хлорид,натрію
гідроксид, калію хлорид,
кальцію хлорид • 2 Н2О,
магнію хлорид • 6 Н2О

ІНФЕЗОЛ® 100

таблетки вкриті
плівкою
оболонкою

таблетки по 100 мкг, №100 у
БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина
1 таблетка містить калію йодиду 131 флаконі №1 в коробці з
Менаріні-Фон Хейден ГмбХ,
мкг, що відповідає йодиду 100 мкг маркуванням українською
Німеччина
мовою

1 літр розчину для інфузій містить:
L-ізолейцину 5,85 г; L-лейцину 6,24
г; лізину ацетату 10,02 г; L-метіоніну
4,68 г; ацетилцистеїну 0,673 г; Lфенілаланіну 5,4 г; ацетилтирозину 2
г; L-треоніну 5 г; L-триптофану 2 г;
L-валіну 5 г; L-аргініну 9,66 г;
орнітину гідрохлориду 2,42 г; Lгістидину 3,3 г; L-аланіну 15,5 г; Lрозчин для інфузій
аспарагінової кислоти 1,91 г; Lглутамінової кислоти 5 г; гліцину
7,55 г; L-проліну 7,5 г; L-серину 4,3
г; L-яблучної кислоти 3 г; натрію
ацетату • 3 Н2О 3,456 г; натрію
хлориду 0,625 г; натрію гідроксиду
1,324 г; калію хлориду 3,355 г;
кальцію хлориду • 2 Н2О 0,735 г;
магнію хлориду • 6 Н2О 1,017 г

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

БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина

13

1

L-ізолейцин, L-лейцин,
лізину ацетат, Lметіонін,ацетилцистеїн,Lфенілаланін,ацетилтирозин,
L-треонін,L-триптофан,Lвалін, L-аргінін,орнітину
гідрохлорид,L-гістидин, Lаланіну,L-аспарагінова
кислота1,L-глутамінова
кислота ,гліцин, L-пролін,Lсерин, L-яблучна
кислота ,натрію ацетат • 3
Н2О , натрію хлорид,натрію
гідроксид, калію хлорид,
кальцію хлорид • 2 Н2О,
магнію хлорид • 6 Н2О

Von Willebrand factor and
coagulation factor VIII in
combination

Von Willebrand factor and
coagulation factor VIII in
combination

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

B05BA10

UA/0192/01/01

необмежений

2099,81

32,058238 грн. за 1 Євро

ІНФЕЗОЛ® 100

1 літр розчину для інфузій містить:
L-ізолейцину 5,85 г; L-лейцину 6,24
г; лізину ацетату 10,02 г; L-метіоніну
4,68 г; ацетилцистеїну 0,673 г; Lфенілаланіну 5,4 г; ацетилтирозину 2
г; L-треоніну 5 г; L-триптофану 2 г;
L-валіну 5 г; L-аргініну 9,66 г;
орнітину гідрохлориду 2,42 г; Lгістидину 3,3 г; L-аланіну 15,5 г; Lрозчин для інфузій
аспарагінової кислоти 1,91 г; Lглутамінової кислоти 5 г; гліцину
7,55 г; L-проліну 7,5 г; L-серину 4,3
г; L-яблучної кислоти 3 г; натрію
ацетату • 3 Н2О 3,456 г; натрію
хлориду 0,625 г; натрію гідроксиду
1,324 г; калію хлориду 3,355 г;
кальцію хлориду • 2 Н2О 0,735 г;
магнію хлориду • 6 Н2О 1,017 г

по 250 мл у флаконі; по 10
флаконів у картонній
коробці з маркуванням
українською мовою

ІМУНАТ

порошок та
розчинник для
розчину для
ін`єкцій по 250/190
МО, розчинник
(вода для ін`єкцій)
по 5 мл у
флаконах, по 1
флакону з
порошком у
комплекті з 1
флаконом з
розчинником та
набором для
розчинення і
введення у коробці

250/190 МО

Випуск серії ГЛЗ та
розчинника:Бакстер АГ, Австрія.
1 флакон з порошком у
Виробництво, первинне пакування
комплекті з 1 флаконом з
ГЛЗ, вторинне пакування ГЛЗ та
розчинником та набором для розчинника, контроль якості
розчинення і введення у
ГЛЗ:Бакстер АГ, Австрія.
коробці
Виробництво, первинне пакування та
контроль якості розчинника:Зігфрід
Хамельн ГмбХ , Німеччина

B02BD06

UA/16963/01/01

45203

1770,97

28,335582 за 1 долар
США

ІМУНАТ

порошок та
розчинник для
розчину для
ін`єкцій по 500/375
МО, розчинник
(вода для ін`єкцій)
по 5 мл у
флаконах, по 1
флакону з
порошком у
комплекті з 1
флаконом з
розчинником та
набором для
розчинення і
введення у коробці

500/375 МО

Випуск серії ГЛЗ та
розчинника:Бакстер АГ, Австрія.
1 флакон з порошком у
Виробництво, первинне пакування
комплекті з 1 флаконом з
ГЛЗ, вторинне пакування ГЛЗ та
розчинником та набором для розчинника, контроль якості
розчинення і введення у
ГЛЗ:Бакстер АГ, Австрія.
коробці
Виробництво, первинне пакування та
контроль якості розчинника:Зігфрід
Хамельн ГмбХ , Німеччина

B02BD06

UA/16964/01/01

45203

3541,95

28,335582 за 1 долар
США

БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина
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1

2

3

4

порошок та
розчинник для
розчину для
ін`єкцій по
1000/750 МО,
розчинник (вода
для ін`єкцій) по 10
мл у флаконах, по
1 флакону з
порошком у
комплекті з 1
флаконом з
розчинником та
набором для
розчинення і
введення у коробці

1000/750 МО

5

6

7

8

9

10

11

Випуск серії ГЛЗ та
розчинника:Бакстер АГ, Австрія.
1 флакон з порошком у
Виробництво, первинне пакування
комплекті з 1 флаконом з
ГЛЗ, вторинне пакування ГЛЗ та
розчинником та набором для розчинника, контроль якості
розчинення і введення у
ГЛЗ:Бакстер АГ, Австрія.
коробці
Виробництво, первинне пакування та
контроль якості розчинника:Зігфрід
Хамельн ГмбХ , Німеччина

B02BD06

UA/16964/01/02

45203

7083,9

28,335582 за 1 долар
США

Von Willebrand factor and
coagulation factor VIII in
combination

ІМУНАТ

Кандесартан

КАСАРК®

таблетки

32 мг

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

C09CA06

UA/12457/01/01

необмежений

149

Кандесартан

КАСАРК®

таблетки

16 мг

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

C09CA06

UA/12457/01/02

необмежений

119

Кандесартан

КАСАРК®

таблетки

8 мг

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

C09CA06

UA/12457/01/03

необмежений

89

Captopril and diuretics

КАПОТІАЗИД®

таблетки

каптоприл 50 мг, гідрохлортіазид
12,5 мг

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

С09ВА01

UA/5474/01/01

44460

39

Меропенем

МЕПЕНАМ

порошок для
розчину для
ін'єкцій

0,5 мг

по 0,5 г у флаконі; по 1
флакону в пачці з порошком
ПАТ «Київмедпрепарат», Україна
з маркуванням українською
мовою

J01DH02

UA/10759/01/02

необмежений

140

A16AA02

UA/15978/01/01

44693

472,5

Адеметіон

ГЕПАМЕТІОН®

ліофілізат для
розчину для
ін`єкцій

400 мг

5 флаконів з ліофілізатом у
комплекті з 5 ампулами з
розчинником (L-лізин,
натрію гідроксид, вода для
ін`єкцій) по 5 мл в контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці в картонній пачці з
маркуванння українською
мовою

Цитиколін

НЕЙРОКСОН®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

500 мг

по 10 таблеток у блістері; по
2 блістери в пачці з картону з
ПАТ «Київмедпрепарат», Україна
маркуванння українською
мовою

N06BX06

UA/13305/01/01

необмежений

316

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

Пірацетам – 400 мг; тіотриазолін –
100 мг

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

N06BX

UA/6941/01/01

необмежений

193

мазь

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

таблетки

200 мг

Пірацетам (монопрепарат та
в комбінаціях: з
ТІОЦЕТАМ® ФОРТЕ
цинаризином; з
тіотриазоліном)
Бетаметазон (монопрепарат
та його комбінації)

БЕТАСАЛІК®

Тіотриазолін

ТІОТРИАЗОЛІН®

Виробник ліофілізату, відповідальний
за випуск серії готового лікарського
засобу ПАТ "Київмедпрепарат" ,
Україна Виробник розчинника ПАТ
"Галичфарм" , Україна

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

ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

D07XC01

UA/0558/01/01

необмежений

83

по 10 таблеток у блістері; по
9 блістерів в пачці з
маркуванням українською
мовою

ПАТ "Київмедпрепарат", Україна

C01EB

UA/5819/01/02

необмежений

155

15

1

2

3

4

капсули

150 мг

5
по 150 мг по 10 капсул в
блістері, по 2 блістери в
пачці із маркуванням
українською мовою

6

7

8

9

10

ПАТ «Київмедпрепарат», Україна

N03AX16

UA/14764/01/02

44194

168

ПАТ "Галичфарм", Україна

N06BX06

UA/12114/02/01

44607

240

Прегабалін

ГАБАНА

Цитиколін

НЕЙРОКСОН®

розчин для
перорального
застосування

100 мг/мл

Цитиколін

НЕЙРОКСОН®

розчин для ін'єкцій

1000 мг/4 мл

по 4 мл в ампулі, по 5 ампул
в блістері, по 2 блістери в
ПАТ "Галичфарм", Україна
пачці з маркуванням
українською мовою

N06BX06

UA/12114/01/01

44629

415

Цитиколін

НЕЙРОКСОН®

розчин для ін'єкцій

500 мг/4 мл

по 4 мл в ампулі, по 5 ампул
в блістері; по 2 блістери в
ПАТ "Галичфарм", Україна
пачці з маркуванням
українською мовою

N06BX06

UA/12114/01/01

44629

317

Тіотриазолін

ТІОТРИАЗОЛІН®

розчин для ін'єкцій

25 мг/мл

по 4 мл в ампулі; по 10
ампул у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці в пачці з
маркуванням українською
мовою

ПАТ "Галичфарм", Україна

C01EB

UA/2931/01/02

необмежений

209

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

ПАТ "Галичфарм", Україна

C01EB

UA/2931/01/02

необмежений

126

A02BX05

UA/1034/01/01

43699

180

C01EB

UA/4137/02/01

44271

30

Тіотриазолін

ТІОТРИАЗОЛІН®

розчин для ін'єкцій

25 мг/мл

Вісмуту субцитрат

ГАСТРО-НОРМ®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

120 мг

Інозин

РИБОКСИН

по 45 мл у флаконі; по 1
флакону разом із дозатором
у пачці з маркуванням
українською мовою

по 10 таблеток у блістері; по
10 блістерів у пачці з
ПАТ "Галичфарм", Україна;
маркуванням українською
ПАТ "Київмедпрепарат", Україна
мовою
по 10 мл в ампулі, по 5
ампул в блістері, по 2
блістери в пачці з
маркуванням українською
мовою

розчин для ін’єкцій

20 мг/мл

ПАТ "Галичфарм", Україна

20 мг

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

D08AF01

UA/5187/01/01

44396

36,5

Нітрофурал

ФУРАЦИЛІН®

таблетки для
приготування
розчину для
зовнішнього
застосування

Алтеї препарати
(монопрепарати та їх
комбінації)

МУКАЛТИН® ФОРТЕ З
ВІТАМІНОМ С

таблетки для
жування

мукалтину 100 мг, кислоти
аскорбінової 100 мг

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

R05CA05

UA/4038/01/01

необмежений

31,5

Алтеї препарати

АЛТЕЙКА
ГАЛИЧФАРМ

таблетки жувальні

100 мг

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

R05CA05

UA/12480/02/01

43684

26,2

Іпідакрину гідрохлорид

МЕДІАТОРН

розчин для ін'єкцій

15 мг/мл

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

Алтеї препарати

АЛТЕЙКА
ГАЛИЧФАРМ

сироп

Алтеї кореня екстракт сухого
20% ,полісахариди – 7,5 мг

по 200 мл у флаконі
скляному; по 1 флакону в
пачці з маркуванням
українською мовою

ПАТ "Галичфарм", Україна

N07AA

UA/15375/01/01

44423

300

ПАТ "Галичфарм", Україна

R05CA05

UA/12480/01/01

необмежений

50,9

11

16

1

L-лізину есцинат

2

3

L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТ® розчин для ін'єкцій

4

1 мг/мл

7

8

9

10

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул
у блістері; по 2 блістери в
ПАТ "Галичфарм", Україна
пачці з маркуванням
українською мовою

5

6

C05CX

UA/2131/01/01

43684

355

11

Пірацетам (монопрепарат та
в комбінаціях: з
ТІОЦЕТАМ®
цинаризином; з
тіотриазоліном)

розчин для ін'єкцій

100 мг/25 мг

по 10 мл в ампулі; по 5
ампул в блістері; по 2
блістери в пачці з
маркуванням українською
мовою

ПАТ "Галичфарм", Україна

N06BX

UA/0693/02/01

необмежений

207

Пірацетам (монопрепарат та
в комбінаціях: з
ТІОЦЕТАМ®
цинаризином; з
тіотриазоліном)

розчин для ін'єкцій

100 мг/25 мг

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул
в блістері; по 2 блістери в
ПАТ "Галичфарм", Україна
пачці з маркуванням
українською мовою

N06BX

UA/0693/02/01

необмежений

172

N04BD02

UA/17013/01/01

45237

500,51

32,088869 грн. за 1 Євро

N05AX08

UA/16894/01/01

45154

315,36

32,088869 грн. за 1 Євро

Разагілін

Азагілін

Рисперидон

ЕРІДОН

Ламотриджин

таблетки

1 мг

Галенікум Хелс, С.Л. (контроль серії
(фізико-хімічний) та випуск серії),
Іспанія
Єврофінс Біофарма Продакт Тестінг
по 10 таблеток у блістері; по
Іспанія, С.Л.У (контроль серії
3 блістери в пачці
(мікробіологічний контроль)), Іспанія
Х. Уріач і Компанія, С.А.
(виробництво, пакування, контроль
серії та випуск серії), Іспанія

по 30 мл у флаконі; по 1
флакону у комплекті з
дозуючою піпеткою в пачці

Дар Аль Дава Девелопмент енд
Інвестмент Ко. лтд. (виробництво,
пакування та контроль якості
лікарського засобу), Йорданія
Шанель Медікал (контроль якості та
випуск серії), Ірландія

розчин оральний

1 мг/мл

ЛАМОТРИН

таблетки
дисперговані

25 мг

по 10 таблеток у блістері; по Актавіс ехф., Ісландія
3 блістери у картонній пачці Спесіфар С.А., Греція

N03AX09

UA/14222/01/01

43893

67,23

32,088869 грн. за 1 Євро

Ламотриджин

ЛАМОТРИН

таблетки
дисперговані

50 мг

по 10 таблеток у блістері; по Актавіс ехф., Ісландія
3 блістери у картонній пачці Спесіфар С.А., Греція

N03AX09

UA/14222/01/02

43893

129,79

32,088869 грн. за 1 Євро

Ламотриджин

ЛАМОТРИН

таблетки
дисперговані

100 мг

по 10 таблеток у блістері; по Актавіс ехф., Ісландія
3 блістери у картонній пачці Спесіфар С.А., Греція

N03AX09

UA/14222/01/03

43893

216,69

32,088869 грн. за 1 Євро

Вторинна упаковка,контроль:
ХОЛОПАК Ферпакунгстехнік ГмбХ,
Німеччина
по 5 мл в ампулі; по 10
Виробництво нерозфасованої
ампул у пачці з картону з
продукції, первинна та вторинна
маркуванням українською та
упаковка, контроль:ХОЛОПАК
російською мовами
Ферпакунгстехнік ГмбХ, Німеччина
Контроль, випуск серії:ТОВ
"ФАРМАСЕЛ", Україна

C01EB22

UA/10376/01/01

43818

420

A05BA

UA/12890/01/01

необмежений

1550

ПАТ "Монфарм", Україна

C07AB03

UA/8377/01/01

необмежений

6

ПАТ "Монфарм", Україна

C01DA08

UA/7349/01/01

необмежений

13

Триметилгідразиній
пропіонату дигідрат

L-орнітину-L-аспартат

МІЛДРОКАРД-Н

ГЕПАТОКС

розчин для
ін'єкцій, 100 мг/мл

концентрат для
розчину для
інфузій, 500 мг/мл

1 мл розчину містить: 100 мг 3(2,2,2-триметилгідразиній)
пропіонату дигідрату

1 мл концентрату містить Lорнітину-L-аспартату 500 мг

Атенолол

АТЕНОЛОЛ

таблетки

0,05 г

Ізосорбід ( динітрат)

НІТРОСОРБІД

таблетки

0,01 г

по 10 мл в ампулі; по 10
ампул у пачці з картону з
маркуванням українською,
російською, англійською
мовами

10 таблеток у блістері; по 2
блістери у пачці з картону з
маркуванням українською
мовою
по 20 таблеток у блістері

Вторинна упаковка, контроль:
ХОЛОПАК Ферпакунгстехнік ГмбХ
Німеччина.
Виробництво нерозфасованої
продукції, первинна та вторинна
упаковка, контроль: ХОЛОПАК
Ферпакунгстехнік ГмбХ, Німеччина
Контроль, випуск серії: ТОВ "НІКО"
Україна

17

1

2

3

4

5
6
по 10 таблеток у блістері,по
2 блістери у пачці з картону з
ПрАТ «Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

7

8

9

10

R05CB06

UA/6958/01/01

необмежений

8,45

Амброксол

Амброксол

таблетки

0,03 г

Амброксол

Амброксол

таблетки

0,03 г

по 10 таблеток у блістері,по
50 блістерів у пачці з
картону маркуванням
укрнаїнською мовою

ПрАТ «Лекхім-Харків”, Україна

R05CB06

UA/6958/01/01

необмежений

211,25

Амброксол

Амброксол

таблетки

0,03 г

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

ПрАТ «Лекхім-Харків”, Україна

R05CB06

UA/6958/01/01

необмежений

422,5

250мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 1
ампулі в однобічному
блістері, по 1 однобічному
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
блістеру в пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами

J01GB06

UA/12356/01/02

необмежений

46,2

250мг/мл

по 4 мл в ампулі, по 1
ампулі в однобічному
блістері, по 1 однобічному
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
блістеру в пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами

J01GB06

UA/12356/01/02

необмежений

74,9

0,1 г

по 5 супо-зиторіїв у блістери,
по 2 блістери в пачці з
картону маркуванням
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
українською та російською
мовами

N02ВВ02

UA/4014/01/01

44231

22,5

0,25 г

по 5 супозито-ріїв у блістери,
по 2 блістери в пачці з
картону з маркуванням
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
українською та російською
мовами

N02ВВ02

UA/4014/01/02

44231

24

500мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 5
ампулі в одно-бічному
блістері, по 2 блісетри в
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
пачці з картону маркуванням
українською та російською
мовами

N02ВВ02

UA/4014/02/01

необмежений

30,1

50мг/мл

по 2 мл в ампулі з
маркуванням українською
мовою; по 5 ампул в
однобічному блістері, по 2
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
блістера у пачці з
маркуванням українською та
російською мовами

A11GA01

UA/12847/01/01

необмежений

23,8

50мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 100
ампул у картонній коробці з
перегородками з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською
мовою

A11GA01

UA/12847/01/01

необмежений

238

A11GA01

UA/12847/01/02

необмежений

29,4

Амікацин

Амікацин

Метамізол натрію

Метамізолу натрію

Метамізолу натрію

Амікацину сульфат

Амікацину сульфат

розчин для ін’єкцій

розчин для ін’єкцій

АНАЛЬГІН ДЛЯ ДІТЕЙ

супозиторії
ректальні

АНАЛЬГІН ДЛЯ ДІТЕЙ

супозиторії
ректальні

АНАЛЬГІН

Кислота аскорбінова

АСКОРБІНОВА
КИСЛОТА

Кислота аскорбінова

АСКОРБІНОВА
КИСЛОТА

розчин для ін’єкцій

розчин для ін’єкцій

розчин для ін’єкцій

Кислота аскорбінова

АСКОРБІНОВА
КИСЛОТА

розчин для ін’єкцій

100мг/мл

по 2 мл в ампулі з
маркуванням українською
мовою; по 5 ампул в однобічному блістері, по 2
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
блістери у пачці з
маркуванням українською та
російською мовами

Кислота аскорбінова

АСКОРБІНОВА
КИСЛОТА

розчин для ін’єкцій

100мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 100
ампул у картонній коробці з
перегородками з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською
мовою

A11GA01

UA/12847/01/02

необмежений

294

Холіна альфосцерат

АЛЬЦМЕРАТ

розчин для ін’єкцій

250 мг/мл

по 4 мл в ампулі, по 5
ампул в блістері, по 1
блістеру в пачці

N07AX02

UA/15056/01/01

44292

410

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

11

18

3

4

Холіна альфосцерат

1

АЛЬЦМЕРАТ

2

розчин для ін’єкцій

250 мг/мл

Ацикловір

АЦИКЛОВІР

таблетки

Бісакодил

БІСАКОДИЛ

Етилметилгідроксипіридину сукцинат

ВЕНОКОР

5

7

8

9

10

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

N07AX02

UA/15056/01/01

44292

8200

0,2 г

по 10 таблеток у блістері, по
2 блістери у пачці з кар-тону
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
з марку-ванням украї-нською
та російською мовами

J05AB01

UA/6895/01/01

необмежений

33,2

супозиторії
ректальні

0,01 г

по 5 супозито-ріїв у
блістері,по 2 блістери у пачці
з картону з маркуванням
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
українською та російською
мовами

А06АВ02

UA/1380/01/01

43769

13,3

розчин для ін᾽єкцій

50 мг/ мл

по 2мл. в ампулі, по 5 ампул
в блістері, по 2 блістери у
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
пачці з картону

N07XX

UA/14785/01/01

44183

532

розчин для ін᾽єкцій

50 мг/ мл

по 2мл. в ампулі з
маркуванням українською та
російською мовами; по 100
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
ампул в пачці з кар-тону з
марку-ванням українською
мовою

N07XX

UA/14785/01/01

44183

5320

по 4 мл в ампулі, по 100
ампул в пачці

6

Етилметилгідроксипіридину сукцинат

ВЕНОКОР

Вінпоцетин

ВІНПОЦЕТИН

таблетки

0,005 г

по 10 таблеток у блістері, по
3 блістери у пачці з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

N06ВХ18

UA/3218/01/01

43818

30

Вінпоцетин

ВІНПОЦЕТИН

таблетки

0,005 г

по 10 таблеток у блістері; по
50 блістерів в пачці з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською
мовою

N06ВХ18

UA/3218/01/01

43818

500

Вінпоцетин

ВІНПОЦЕТИН

таблетки

0,005 г

по 10 таблеток у блістері; по
100 блістерів в пачці з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською
мовою

N06ВХ18

UA/3218/01/01

43818

1000

Вінпоцетин

ВІНПОЦЕТИН

розчин для ін’єкцій

5мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 5 ампул
у блістері, по 2 блістери в
пачці з картону маркуванням ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
українською та російською
мовами

N06ВХ18

UA/3218/02/01

необмежений

33,75

Вінпоцетин

ВІНПОЦЕТИН

розчин для ін’єкцій

5мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 100
ампул у пачці з картону

N06ВХ18

UA/3218/02/01

необмежений

337,5

V07AВ

UA/7306/01/01

необмежений

17,65

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

2 мл

по 2 мл в ампулі, по 5 ампул
у блістері, по 2 блістери у
пачці.Марку-ванням україПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
нською та російською
мовами

2 мл

по 2 мл в ампулі, по 100
ампул у пачці

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

V07AВ

UA/7306/01/01

необмежений

176,5

V07AВ

UA/7306/01/01

необмежений

22,35

V07AВ

UA/7306/01/01

необмежений

223,5

H02AВ02

UA/10236/01/01

43744

14,1

H02AВ02

UA/10236/01/01

43744

282

Вода для ін’єкцій

ВОДА ДЛЯ ІН᾽ЄКЦІЙ

розчинник для
паренте-рального
застосування

Вода для ін’єкцій

ВОДА ДЛЯ ІН᾽ЄКЦІЙ

розчинник для
паренте-рального
застосування

Вода для ін’єкцій

ВОДА ДЛЯ ІН᾽ЄКЦІЙ

розчинник для
паренте-рального
застосування

5 мл

по 5 мл в ампулі, по 5 ампул
у блістері, по 2 блістери у
пачці. Марку-ванням украї- ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
нською та російською
мовами

Вода для ін’єкцій

ВОДА ДЛЯ ІН᾽ЄКЦІЙ

розчинник для
паренте-рального
застосування

5 мл

по 5 мл в ампулі, по 100
ампул у пачці

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

Лексаметазон

ДЕКСАМЕТАЗОН

розчин для ін’єкцій

4 мг/мл

по 1 мл в ампулі, по 5 ампул
у блістері, по 1 блістеру в
пачці з маркуванням
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
українською та російською
мовою

Лексаметазон

ДЕКСАМЕТАЗОН

розчин для ін’єкцій

4 мг/мл

по 1 мл в ампулі, по 100
ампул в пачці з картону з
маркуванням українською
мовою

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

11

19

1

Кальцію фолінат

2

КАЛЬЦІЮ ФОЛІНАТ

Кальцію фолінат

КАЛЬЦІЮ ФОЛІНАТ

Кеторолак

КЕТАЛЬГИНÒ

Кеторолак

КЕТАЛЬГИНÒ ЛОНГ

3

7

8

9

10

10 мг/мл

по 3 мл в ампулі з
маркуванням українською та
російською мовами, по 5
ампул у блістері, по 1
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
блістеру у пачці з
маркуванням українською та
російською мовами

V03AF03

UA/14340/01/01

43937

580

10 мг/мл

по 5 мл в ампулі з
маркуванням українською та
російською мовами, по 5
ампул у блістері, по 1
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
блістеру у пачці з
маркуванням українською та
російською мовами

V03AF03

UA/14340/01/01

43937

840

по 10 табле-ток у бліс-тері,
по 1 блістеру у пачці з маркуванням українською та
російсь-кою мовами

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

М01АВ15

UA/3314/01/01

43896

25,2

30 мг/мл

по 1 мл в ампулі з
маркуванням українською та
російською мовами, по 5
ампул в блістері, по 2
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
блістери в пачці з
маркуванням українською та
російською мовами

М01АВ15

UA/3314/02/01

43893

123,2

розчин для ін’єкцій

30 мг/мл

по 1 мл в ампулі з
маркуванням українською та
російською мовами, по 100 ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
ампул у пачці з маркуванням
українською мовою

М01АВ15

UA/3314/02/01

43893

1232

розчин для ін᾽єкцій

розчин для ін᾽єкцій

таблетки

розчин для ін’єкцій

4

0,01 г

5

6

Кеторолак

КЕТАЛЬГИНÒЛОНГ

Кетотифен

КЕТОТИФЕН

таблетки

0,001 г

по 10 таблеток у блістері,по
1 блістеру у пачці з картону
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
з маркуванням українською
та російською мова

R06AX17

UA/3317/01/01

43845

6

Кетотифен

КЕТОТИФЕН

таблетки

0,001 г

по 10 таблеток у блістері,по
3 блістери у пачці з картону
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
з маркуванням українською
та російською мова

R06AX17

UA/3317/01/01

43845

15,2

N01ВB02

UA/12713/01/01

необмежений

19,2

Лідокаїн

ЛІДОКАЇН

розчин для ін’єкцій

20 мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 5 ампул
в однобічному блістері, по 2
блістери у пачці з картону.
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
Маркуванням українською
та російською мовами.

Лідокаїн

ЛІДОКАЇН

розчин для ін’єкцій

10 мг/мл

по 3,5 мл в ампулі, по 5
ампул у блістері, по 2
блістери у пачці з картону.
Маркуванням українською
та російською мовою.

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

N01ВB02

UA/15384/01/01

44427

28,3

Лідокаїн

ЛІДОКАЇН

розчин для ін’єкцій

10 мг/мл

по 3,5 мл в ампулі, по 100
ампул у пачці з картону з
маркуванням українською
мовою

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

N01ВB02

UA/15384/01/01

44427

283

Лоперамід

ЛОПЕРАМІД

таблетки

0,002 г

по 10 таблеток у блістері, по
2 блістери у пачці з картону
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

А07DA03

UA/6919/01/01

необмежений

10,25

0,002 г

по 10 таблеток у блістері, по
50 блістерів у пачці з
картону маркуванням
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
українською та російською
мовами

А07DA03

UA/6919/01/01

необмежений

256,25

0,002 г

по 10 таблеток у блістері, по
100 блістерів у пачці з
картону маркуванням
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
українською та російською
мовами

А07DA03

UA/6919/01/01

необмежений

512,5

Лоперамід

Лоперамід

ЛОПЕРАМІД

ЛОПЕРАМІД

таблетки

таблетки

11

20

1

2

3

4

5
6
по 10 таблеток у блістері, по
1 блістеру в пачці з картону з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

7

8

9

10

R06AX13

UA/4033/01/01

44244

8,15

Лоратадин

ЛОРАТАДИН

таблетки

0,01г

Лоратадин

ЛОРАТАДИН

таблетки

0,01г

по 10 таблеток у блістері, по
2 блістери в пачці з картону з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

R06AX13

UA/4033/01/01

44244

16,1

0,01г

по 10 таблеток у блістері з
маркуванням українською та
російською мовами; по 50
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
блістерів у пачці з картону з
маркуванням українською
мовою

R06AX13

UA/4033/01/01

44244

407,5

таблетки

0,01г

по 10 таблеток у блістері з
маркуванням українською та
російською мовами; по 100
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
блістерів у пачці з картону з
маркуванням українською
мовою

R06AX13

UA/4033/01/01

44244

815

Лоратадин

ЛОРАТАДИН

таблетки

Лоратадин

ЛОРАТАДИН

Магнію сульфату
гептагідрату

МАГНІЮ СУЛЬФАТ

розчин для ін’єкцій

250 мг/мл

по 5мл в ампулі, по 5 ампул в
блістері, по 2 блістері в пачці
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
з маркуванням українською
та російською мовами

В05ХА05

UA/14637/01/01

44095

20,1

Магнію сульфату
гептагідрату

МАГНІЮ СУЛЬФАТ

розчин для ін’єкцій

250 мг/мл

по 5мл в ампулі, по 100 в
пачці з маркуванням
українською мовою

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

В05ХА05

UA/14637/01/01

44095

201

Мелоксикам

МЕЛОКСИКАМ

таблетки

0,015г

по 10 таблеток у блістері, по
2 бліс-тери в пачці з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням укра-їнською
та російсь-кою мовами

M01AC06

UA/7390/02/02

необмежений

67,45

Метилурацил

МЕТИЛУРАЦИЛ

супозиторії
ректальні

0,5 г

по 5 супо-зиторіїв у блістері,
по 2 блістери в пачці з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

A14В

UA/2895/01/01

43896

18,76

R05CB06

UA/6958/02/01

44423

107,8

Амброксол

МУКОСОЛ

розчин для інфузій

7,5 мг/ мл

по 2мл. в ампулі ,по 5 ампул
у блістері, по 2 блістери в
пачці з маркуванням
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
українською та російською
мовами

Амброксол

МУКОСОЛ

розчин для інфузій

7,5 мг/ мл

по 2мл. в ампулі ,по 5 ампул
у блістері, по 1 блістеру в
пачці з маркуванням
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
українською та російською
мовами

R05CB06

UA/6958/02/01

44423

54,6

Мелоксикам

ІНФЛАМІН

розчин для ін’єкцій

10мг/мл

по 1,5мл в ампулі по 5 ампул
у блістері, по 1 блістеру в
пачці. Марку-ванням украї- ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
нською та російською
мовами.

M01AC06

UA/16007/01/01

44700

131,6

10мг/мл

по 1,5мл в ампулі з
маркуванням українською та
російською мовами, по 100 ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
ампул у пачці з маркуванням
українською мовою

M01AC06

UA/16007/01/01

44700

2632

В05ХА03

UA/13557/01/01

43564

15,4

В05ХА03

UA/13557/01/01

43564

154

Мелоксикам

ІНФЛАМІН

розчин для ін’єкцій

Натрію хлорид

НАТРІЮ ХЛОРИД

розчин для ін’єкцій

9 мг/мл

по 5 мл в ампулі, по 5 ампул
у блістері, по 2 блістери у
пачці з картону.
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
Маркуванням українською
та російською мовами.

Натрію хлорид

НАТРІЮ ХЛОРИД

розчин для ін’єкцій

9 мг/мл

по 5 мл в ампулі, по 100
ампул в коробці з
перегородками

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

11

21

1

2

7

8

9

10

Тіаміну гідро-хлориду, піридоксину гідро- хлориду,
НЕВРОЛЕК
ціано-кобаламіну

1мл.розч. містить:тіаміну
гідрохлориду (у перерахунку на
100% речовину) 50мг, піридоксину
по 2 мл в ампулі, по 5 ампул
гідрохлориду (у перерахуванні на
розчин для ін’єкцій
в блістері, по 1 блістеру в
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
100% речовину) 50мг, вітаміну В12
пачці
кристалічного Н (ціанокобаламіну)
(у перерахуванні на 100% речовину)
0,5 мг.

А11D B

UA/12880/01/01

43769

120

Тіамінугідро-хлориду,
піридоксину гідрохлориду
ціанокобала-міну

1мл.розчину містить:тіаміну
гідрохлориду (у перерахунку на
100% речовину) 50мг, піридоксину
гідрохлориду (у перерахуванні на
розчин для ін’єкцій
100% речовину) 50мг, вітаміну В12
кристалічного Н (ціанокобаламіну)
(у перерахуванні на 100% речовину)
0,5 мг.

по 2 мл в ампулі, по 5 ампул
в однобічному блістері, по 1
блісте-ру в пачці з маркува- ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
нням укра-їнською та
російською мовами

А11DB

UA/10373/01/01

43828

120

Тіаміну гідро-хлориду, піридоксину гідро- хлориду,
ДІАГАМА
ціано-кобаламіну

1мл.розч. містить:тіаміну
гідрохлориду (у перерахунку на
100% речовину) 50мг, піридоксину
по 2 мл в ампулі, по 5 ампул
гідрохлориду (у перерахуванні на
розчин для ін’єкцій
в блістері, по 1 блістеру в
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
100% речовину) 50мг, вітаміну В12
пачці з картону
кристалічного Н (ціанокобаламіну)
(у перерахуванні на 100% речовину)
0,5 мг.

А11DB

UA/16822/01/01

45120

120

Тіаміну гідрохлориду,
піридоксину гідрохлориду,
ціанокобала-міну

ВІТАЦЕРТИН

1мл.розч. містить:тіаміну
гідрохлориду (у перерахунку на
100% речовину) 50мг, піридоксину
по 2 мл в ампулі, по 5 ампул
гідрохлориду (у перерахуванні на
розчин для ін’єкцій
в блістері, по 1 блістеру в
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
100% речовину) 50мг, вітаміну В12
пачці
кристалічного Н (ціанокобаламіну)
(у перерахуванні на 100% речовину)
0,5 мг.

А11DB

UA/16965/01/01

45207

120

Німесулід

НІМЕСУЛІД

НЕРВИПЛЕКС-Н

3

таблетки

4

5

6

0,1 г

по 10 таблеток у блістері, по
3 блістери у пачці з картону з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

М01АХ17

UA/6540/01/01

необмежений

27,3

NO1BA02

UA/13523/01/01

43542

18,5

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

NO1BA02

UA/13523/01/01

43542

185

А03АD02

UA/3611/03/01

необмежений

13,05

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

А03АD02

UA/3611/03/01

необмежений

261

Прокаїн

НОВОКАЇН

розчин для ін’єкцій

5мг/мл

по 5 мл. в ампулі, по 5
ампул в блістері,
по 2
блістери у пачці з картону,
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

Прокаїн

НОВОКАЇН

розчин для ін’єкцій

5мг/мл

по 5 мл. в ампулі, по 100
ампул в коробці з картону з
перегородками

Дротаверин

НО-Х-ША®

розчин для ін’єкцій

20мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 5 ампул
у блістері, по 1 блістеру в
пачці з картону,
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

Дротаверин

НО-Х-ША®

розчин для ін’єкцій

20мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 100
ампул у пачці з картону

Дротаверин

НО-Х-ША®

таблетки

0,04 г

по 10 таблеток у блістері, по
3 блістери у пачці з картону з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

А03АD02

UA/3611/02/01

необмежений

23,87

Дротаверин

НО-Х-ША® ФОРТЕ

таблетки

0,08 г

по 10 таблеток у блістері, по
3 блістери у пачці з картону
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

А03АD02

UA/3611/02/02

необмежений

44,94

Мелоксикам

ІНФЛАМІН

супозиторії
ректальні

0,015г

по 5 супозиторіїв у блістері,
по 2 блістери у пачці з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

M01AC06

UA/7390/01/01

необмежений

147

11

22

1

2

3

4

5
6
по 1 мл в ампулі, по 5
ампул в блістері, по 2
блістери у пачці з картону, ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

7

8

9

10

С05С X

UA/15028/01/01

44286

156,8

С05С X

UA/15028/01/01

44286

1568

Emoxypin*

ОФТАЛЕК

розчин для ін’єкцій

10 мг/мл

Emoxypin*

ОФТАЛЕК

розчин для ін’єкцій

10 мг/мл

по 1 мл в ампулі, по 100
ампул у пачці з картону з
маркуванням українською
мовою

А04АА01

UA/10250/01/01

43762

38,5

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

Ондансетрон

ОНДАНСЕТРОН

розчин для ін’єкцій

2мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 5 ампул
у блістері, по 1 блістеру в
пачці з маркуванням
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
українською та російською
мовами

Ондансетрон

ОНДАНСЕТРОН

розчин для ін’єкцій

2мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 100
ампул у пачці з маркуванням ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
українською мовою

А04АА01

UA/10250/01/01

43762

770

А04АА01

UA/10250/01/01

43762

66,1

Ондансетрон

ОНДАНСЕТРОН

розчин для ін’єкцій

2мг/мл

по 4 мл в ампулі, по 5 ампул
у блістері, по 1 блістеру в
пачці з маркуванням
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
українською та російською
мовами

Ондансетрон

ОНДАНСЕТРОН

розчин для ін’єкцій

2мг/мл

по 4 мл в ампулі, по 100
ампул у пачці з маркуванням ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
українською мовою

А04АА01

UA/10250/01/01

43762

1322

Офлоксацин

ОФЛОКСАЦИН

таблетки

0,2 г

по 10 таблеток у блістері, по
1 блістеру у пачці з картону з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

J01MA01

UA/5050/01/01

44503

20,8

0,2 г

по 10 таблеток у блістері з
маркуванням українською та
російською мовами, по 50
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
блістерів у пачці з картону з
маркуванням українською
мовою

J01MA01

UA/5050/01/01

44503

1040

0,2 г

по 10 таблеток у блістері з
маркуванням українською та
російською мовами, по 100
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
блістерів у пачці з картону з
маркуванням українською
мовою

J01MA01

UA/5050/01/01

44503

2080

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

N06BX03

UA/14579/01/01

44063

32,2

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

N06BX03

UA/14579/01/01

44063

322

Офлоксацин

Офлоксацин

ОФЛОКСАЦИН

ОФЛОКСАЦИН

таблетки

таблетки

Пірацетам

ПІРАЦЕТАМ

розчин для ін’єкцій

200 мг/мл

по 5мл в ампулі, по 5 ампул
в блістері, по 2 блістери в
пачці з картону.
Маркуванням українською
та російською мовами

Пірацетам

ПІРАЦЕТАМ

розчин для ін’єкцій

200 мг/мл

по 5мл в ампулі, по 100
ампул в пачці з картону

Метамізол нат-рію, фенпіверинію бромід, пітофенону
РЕНАЛГАН®
гідрохлорид

розчин для ін’єкцій

по 5мл в ампулі, по 5 ампул
1 мл розчину містить: метамізолу
у блістері, по 1 блістеру у
натрію 500мг, фенпіверинію броміду
пачці з картону.
0,02мг, пітофенону гідро хлориду
Маркуванням українською
2мг.
та російською мовами

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

А03DА02

UA/1530/02/01

необмежений

74,9

Метамізол нат-рію, фенпіверинію бромід, пітофенону
РЕНАЛГАН®
гідрохлорид

розчин для ін’єкцій

1 мл розчину містить: метамізолу
натрію 500мг, фенпіверинію броміду по 5мл в ампулі, по 100
0,02мг, пітофенону гідро хлориду ампул у пачці з картону.
2мг.

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

А03DА02

UA/1530/02/01

необмежений

1498

Метамізол нат-рію, фенпіверинію бромід, пітофенону
РЕНАЛГАН®
гідрохлорид

по 2мл в ампулі, по 5 ампул
1 мл розчину містить: метамізолу
у блістері, по 2 блістери у
натрію 500мг, фенпіверинію броміду
пачці з картону.
розчин для ін’єкцій
0,02мг, пітофенону гідро хлориду
Маркуванням українською
2мг.
та російською мовами

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

А03DА02

UA/1530/02/01

необмежений

74,9

Метамізол нат-рію, фенпіверинію бромід, пітофенону
РЕНАЛГАН®
гідрохлорид

розчин для ін’єкцій

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

А03DА02

UA/1530/02/01

необмежений

1498

1 мл розчину містить: метамізолу
натрію 500мг, фенпіверинію броміду по 2мл в ампулі, по 100
0,02мг, пітофенону гідро хлориду ампул у пачці з картону.
2мг.

11
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1
Хлоропірамін

Тіаміну гідрохлориду

2
СУПРОСТИЛІН

ТІАМІНУ ХЛОРИД
(Вітамін В1)

3

4

таблетки

0,025 г

розчин для ін’єкцій

50 мг/мл

5
6
по 10 таблеток у блістері, по
2 блістери в пачці з картону з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами
по 1 мл в ампулі з
маркуванням українською
мовою, по 5 ампул в
однобічному блістері, по 2 ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
блістери в пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами

7

8

9

10

R06AC03

UA/6323/01/01

необмежений

36,4

А11DА01

UA/12783/01/01

необмежений

30,52

100 мг/20 мг

по 10 табле-ток у блісте-рі,
по 2 бліс-тери у пачці з
картону з маркуванням
українською та російсь-кою
мовами

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

J01ЕЕ01

UA/5350/01/01

необмежений

11,62

таблетки

400 мг/80 мг

по 10 табле-ток у блісте-рі,
по 2 бліс-тери у пачці з
картону з маркуванням
українською та російсь-кою
мовами

ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна

J01ЕЕ01

UA/5350/01/02

необмежений

15,82

Сульфаметок-сазон у комбіТРИСЕПТОЛ
нації з тримето-примом

таблетки

Сульфаметок-сазон у комбіТРИСЕПТОЛ
нації з тримето-примом

Цефтазидим

ЦЕФТАЗИДИМ

порошок для
розчину для
ін’єкцій у флаконі

1,0г

по 1 флаконі з порошком у
пачці з картону з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

J01DD02

UA/13768/01/01

43675

74,2

Цефтриаксон

ЦЕФТРИАКСОН

порошок для
розчину для
ін’єкцій у флаконі

1,0 г

по 1 флаконі з порошком у
пачці з картону з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

J01DD04

UA/13240/01/01

необмежений

16,87

Цефтриаксон

ЦЕФТРИАКСОН

порошок для
розчину для
ін’єкцій у флаконі

1,0 г

по 5 флаконів з порошком у
пачці з картону з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

J01DD04

UA/13240/01/01

необмежений

84

Цефтриаксон

ЦЕФТРИАКСОН

порошок для
розчину для
ін’єкцій у флаконі

1,0 г

по 50 флаконів з порошком у
пачці з картону з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

J01DD04

UA/13240/01/01

необмежений

836,5

J01DD04

UA/13240/01/01

необмежений

18,9

Цефтриаксон

ЦЕФТРИАКСОН

порошок для
розчину для
ін’єкцій у флаконі

1,0 г

по 1 флаконі з поро-шком та
1 ампула з розчинником
(Лідо-каїн, розчин для
ін᾽єкцій, 10мг/мл, по 3,5мл) у
ПрАТ „Лекхім-Харків”,Україна
блістері, по 1 блістеру у
пачці з картону з маркуванням українською та
російською мовами

Цефазолін

ЦЕФАЗОЛІН

порошок для
розчину для
ін’єкцій у флаконі

1,0 г

по 1 флаконі з порошком у
пачці з картону з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовою

J01DВ04

UA/15387/01/01

44427

12,9

Цефазолін

ЦЕФАЗОЛІН

порошок для
розчину для
ін’єкцій у флаконі

1,0 г

по 5 флаконів з порошком у
пачці з картону з
ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовою

J01DВ04

UA/15387/01/01

44427

63,05

Цинаризин

ЦИНАРИЗИН

таблетки

0,025 г

по 10 таблеток у блістері, по
5 блістерів у пачці з
ПрАТ„Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською та
російською мовами

N07CA02

UA/3384/01/01

43856

13,72

Цинаризин

ЦИНАРИЗИН

таблетки

0,025 г

по 10 таблеток у блістері, по
50 блістерів у пачці з
ПрАТ„Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською
мовою

N07CA02

UA/3384/01/01

43856

137,2

Цинаризин

ЦИНАРИЗИН

таблетки

0,025 г

по 10 таблеток у блістері, по
100 блістерів у пачці з
ПрАТ„Лекхім-Харків”, Україна
маркуванням українською
мовою

N07CA02

UA/3384/01/01

43856

274,4

11
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1

2

3

4

5
6
по 20 мл у пляшці; по 5
пляшок у контурній
ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез",
чарунковій упаковці у пачці
Україна
з картону. Маркування
українською мовою

7

8

9

10

N01AX10

UA/9488/01/01

необмежений

255,84

11

Пропофол

ПРОПОФОЛ-НОВО

емульсія для
інфузій

10 мг/мл

Пропофол

ПРОПОФОЛ-НОВО

емульсія для
інфузій

10 мг/мл

по 50 мл у пляшці; по 1
пляшці у пачці з картону.
Маркування українською
мовою

ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез",
Україна

N01AX10

UA/9488/01/01

необмежений

126

Chlorhexidine

Хлоргексидин

розчин для
зовнішнього
застосування

0,0005

по 200 мл у флаконах з
маркуванням українською
мовою

ТОВ "Фарма Черкас", Україна

D08AC02

UA/16324/01/01

44832

27

Хлоропірамін

СУПРАСТИН®

таблетки

25 мг

по 10 таблеток у блістері; по
ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС,
2 блістери в картонній
Угорщина
коробці

R06AC03

UA/9251/01/01

необмежений

74,16

27,776824 за 1 долар
США

ЛЕРКАМЕН® 10

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

1 таблетка вкрита плівковою
оболонкою містить: лерканідипіну
гідрохлориду 10 мг, що еквівалентно
лерканідипіну 9,4 мг

таблетки, вкриті плівковою
оболонкою, по 10 мг № 28
(14х2), у блістерах в
картонній коробці.
Маркування українською
мовою.

БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина

C08CA13

UA/0583/01/01

необмежений

132,91

31,646099 грн. за 1 Євро

Лерканідипіну гідрохлорид

ЛЕРКАМЕН® 10

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

1 таблетка вкрита плівковою
оболонкою містить: лерканідипіну
гідрохлориду 10 мг, що еквівалентно
лерканідипіну 9,4 мг

таблетки, вкриті плівковою
оболонкою, по 10 мг № 60
(15х4), у блістерах в
картонній коробці.
Маркування українською
мовою.

БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина

C08CA13

UA/0583/01/01

необмежений

240,51

31,646099 грн. за 1 Євро

Алопуринол

АЛОПУРИНОЛ-КВ

таблетки

300 мг

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

M04AA01

UA/12636/01/02

необмежений

65,89

Артишоку сухого екстракт

АРТІХОЛ

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

200 мг

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

A05AX

UA/5383/01/01

необмежений

37,56

Бетагістин

БЕТАГІСТИН-КВ

таблетки

8 мг

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

N07CA01

UA/5273/01/01

необмежений

46,9

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД", Україна

A11HA03

UA/0717/01/01

необмежений

9,41

Лерканідипіну гідрохлорид

Токоферол (Віт Е)

ВІТАМІН Е

капсули м'які

100 мг

по 10 капсул у блістерах

Токоферол (Віт Е)

ВІТАМІН Е

капсули м'які

100 мг

по 20 капсул у блістері; по 3 АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
блістери у пачці
ЗАВОД", Україна

A11HA03

UA/0717/01/01

необмежений

47,82

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД", Україна

A11HA03

UA/0717/01/02

необмежений

19,67

Токоферол (Віт Е)

ВІТАМІН Е

капсули м'які

200 мг

по 10 капсул у блістерах

Токоферол (Віт Е)

ВІТАМІН Е

капсули м'які

400 мг

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

A11HA03

UA/0717/01/03

необмежений

75,69

таблетки жувальні
з апельсиновим
смаком

0,5 г

по 10 таблеток у блістерах

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД", Україна

A11GA01

UA/5623/01/01

43667

7,48

Кислота аскорбінова (Віт C) ВІТАМІН С 500
Фенітоїн

ДИФЕНІН®

таблетки

117 мг

по 10 таблеток у блістерах

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД", Україна

N03AB02

UA/4523/01/01

44286

14,62

Фенітоїн

ДИФЕНІН®

таблетки

117 мг

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

N03AB02

UA/4523/01/01

44286

70,04

S01EC01

UA/9150/01/01

необмежений

90,89

Ацетазоламід

ДІУРЕМІД

таблетки

250 мг

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

Кеторолак

КЕТОЛАК

таблетки

10 мг

по 10 таблеток у блістері; по АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
1 блістеру в пачці
ЗАВОД", Україна

M01AB15

UA/4802/01/01

44334

9,19

етилового ефіру альфапо 10 капсул у блістері; по 3 АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
бромізовалеріанової кислоти 18,4 мг,
блістери в пачці
ЗАВОД", Україна
фенобарбіталу 18,4 мг

N05CB02

UA/13729/01/01

43656

37,71

Етиловий ефір αКОРВАЛКАПС
бромізовалеріанової кислоти
ЕКСТРА
в комбінації

капсули тверді

Аторвастатин

Лівостор

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

20 мг

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

С10АА05

UA/6452/01/02

необмежений

89,1

Мелоксикам

МЕЛОКСИКАМ-КВ

таблетки

7,5 мг

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

M01AC06

UA/3921/01/01

44873

36,92

Мемантин

МЕМБРАЛ

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

10 мг

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

N06DX01

UA/14982/01/01

44271

253,03

25

1

2

Натрію диклофенак

НАТРІЮ
ДИКЛОФЕНАК-КВ

Каптоприл у комбінації з
діуретиками

НОРМОПРЕС

3

4

капсули тверді

25 мг

таблетки

7

8

9

10

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

5

6

M01AB05

UA/2091/01/01

43684

10,45

каптоприл 50 мг, гідрохлортіазид 25 по 10 таблеток у блістері; по АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
мг
2 блістери у пачці
ЗАВОД", Україна

C09BA01

UA/3668/01/01

43762

15,95

по 10 таблеток у блістері; по АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
1 блістеру в пачці
ЗАВОД", Україна

N05CF01

UA/5283/01/01

44334

20,96

Зопіклон

ПІКЛОН

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

Суматриптан

СТОПМІГРЕН

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

суматриптану сукцинату 140 мг, що по 3 таблетки у блістері; по 1 АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
еквівалентно суматриптану 100 мг блістеру в пачці
ЗАВОД", Україна

N02CC01

UA/7229/01/02

необмежений

67,91

Суматриптан

СТОПМІГРЕН

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

суматриптану сукцинату 70 мг, що по 6 таблеток у блістері; по 1 АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
еквівалентно суматриптану 50 мг блістеру у пачці
ЗАВОД", Україна

N02CC01

UA/7229/01/01

необмежений

63,16

Соталол

СОРИТМІК

160 мг

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

C07AA07

UA/4543/01/01

44328

90,41

80 мг

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

C07AA07

UA/4543/01/02

44328

66,66

Кислота аскорбінова- 60 мг, вітамін
А - 2666 МО, вітамін D3 -200 МО,
вітамін Е-14,9 МО, вітамін В1-1,4 мг,
вітамін В2-1,6 мг, вітамін В6-2 мг,
вітамін В12-1 мкг, вітамін РР-18 мг, по 10 таблеток у блістері; по АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
таблетки жувальні
вітамін В5-6 мг, кислота фолієва-100 3 блістери у пачці
ЗАВОД", Україна
мкг, вітамін С-60 мг, залізо-14 мг,
цинк-15 мг, мідь-2 мг, марганец-2,5
мг, хром-50 мкг, селен 50-мкг, йод150 мкг

A11AA04

UA/5698/01/01

необмежений

72,25

2 мг

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

M03BX02

UA/7594/01/01

необмежений

82,65

M03BX02

UA/7594/01/02

необмежений

115,88

C03CA04

UA/11688/01/01

необмежений

69,49

N06BX

UA/8854/01/01

44047

496

Соталол

СОРИТМІК

Кислота аскорбінова в
комбінації

СУПЕРВІТ

Тизанідин

ТІЗАЛУД

таблетки
таблетки

таблетки

7,5 мг

Тизанідин

ТІЗАЛУД

таблетки

4 мг

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

Торасемід

ТОРАРЕН

таблетки

10 мг

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

Mono (гідролізат головного
мозку великої рогатої
худоби та свиней, що
містить амінокислоти і
пептиди )

ЦЕРЕГІН

Амінокислотний склад препарату
коливаєтся в таких межах (у мг/мл):
L-лізину 0,95-2,85; L-гістидину
0,30-0,90; L-аргініну 0,80-2,60; Lаспарагінової кислоти 1,00-2,60; Lтреоніну 0,70-2,10; L-серіну 1,35по 5 мл в ампулі ; по 5 ампул РУП "Бєлмедпрепарати", Республіка
розчин для ін'єкцій 3,25; L-глутамінової кислоти 3,75у блістері
Білорусь
6,25; L-аланіну 1,75-5,25; L-проліну
0,70-1,70; гліцину 0,70-2,10; Lваліну 1,35-4,05; L-метіоніну 0,651,95; L-лейцину 2,00-6,00; Lфенілаланіну 0,50-1,30 L-ізолейцину
0,80-3,60; L-тирозину 0,15-0,65

Erythropoietin

ЕПОБІОКРИН

розчин для ін'єкцій
по 10000 МО

по 10000 МО у попередньо
наповненому шприцу

по 5 попередньо наповнених
шприців у блістері; по 1
ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна
блістеру у пачці

B03XA01

UA/17088/01/04

45250

3211,83

Erythropoietin

ЕПОБІОКРИН

розчин для ін'єкцій
по 4000 МО

по 4000 МО у попередньо
наповненому шприцу

по 5 попередньо наповнених
шприців у блістері; по 1
ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна
блістеру у пачці

B03XA01

UA/17088/01/03

45250

1525,43

Erythropoietin

ЕПОБІОКРИН

розчин для ін'єкцій
по 2000 МО

по 2000 МО у попередньо
наповненому шприцу

по 5 попередньо наповнених
шприців у блістері; по 1
ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна
блістеру у пачці

B03XA01

UA/17088/01/02

45250

794,2

Erythropoietin

ЕПОБІОКРИН

розчин для ін'єкцій
по 1000 МО

по 1000 МО у попередньо
наповненому шприцу

по 5 попередньо наповнених
шприців у блістері; по 1
ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна
блістеру у пачці

B03XA01

UA/17088/01/01

45250

683,28

Ацикловір

АЦИКЛОВІР 200
СТАДА®

таблетки

200 мг

по 5 таблеток у блістері; по 5
блістерів у картонній
СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина
коробці

J05AB01

UA/3840/01/01

44169

114,56

11

27,713165 за 1 долар
США

31,735021 грн. за 1 Євро

26
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2

3

4

таблетки

400 мг

5
6
по 5 таблеток у блістері; по 7
блістерів у картонній
СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина
коробці з маркуванням
українською мовою

7

8

9

10

11

J05AB01

UA/3840/01/02

44169

234,52

31,735021 грн. за 1 Євро

Ацикловір

АЦИКЛОВІР 400
СТАДА®

Ксилометазолін

ГРИППОСТАД® РИНО
0,1 % НАЗАЛЬНІ
КРАПЛІ

краплі назальні,
розчин

0,001

10 мл у флаконі; по 1
СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина R01AA07
флакону в картонній коробці

UA/3090/02/01

44209

38,4

31,735021 грн. за 1 Євро

Ксилометазолін

ГРИППОСТАД® РИНО
0,05 % НАЗАЛЬНІ
КРАПЛІ

краплі назальні,
розчин

0,0005

10 мл у флаконі; по 1
СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина R01AA07
флакону в картонній коробці

UA/3090/02/02

44209

38,4

31,735021 грн. за 1 Євро

100 мг

СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск
серій, контроль/випробування серій),
Німеччина
СТАДА В'єтнам Джоінт Венчур Ко.
Лтд (виробництво нерозфасованого
продукту, первинне та вторинне
по 10 таблеток у блістері; по пакування, контроль/випробування
3 блістери в картонній
серій), В'єтнам
коробці
"Хемофарм" АД, Вршац, відділ
виробнича дільниця Шабац
(виробництво нерозфасованого
продукту, контроль/випробування
серій), Сербія
"Хемофарм" АД (первинне та
вторинне пакуваня), Сербія

N03AX09

UA/3919/01/03

44346

362,1

31,735021 грн. за 1 Євро

500 мг

СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск
серій), Німеччина
Лабораторіз Медікаментос
по 5 таблеток у блістері; по 1
Інтернатіонес, С.А. (випуск серій;
блістеру в картонній коробці
виробництво нерозфасованого
продукту, первинне та вторинне
пакування, контроль серій), Іспанія

J01MA12

UA/11890/01/02

необмежений

87,27

31,735021 грн. за 1 Євро

спрей назальний,
розчин

0,0005

СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск
серій), Німеччина
Урсафарм Арцнайміттель ГмбХ
(виробництво нерозфасованого
продукту, первинне та вторинне
по 15 мл у флаконі; по 1
пакування, контроль серій), Німеччина R01AA07
флакону в картонній коробці
ФАМАР ХЕЛС КЕР СЕРВІСЕС
МАДРИД, С.А.У. (виробництво
нерозфасованого продукту, первинне
та вторинне пакування, контроль
серій), Іспанія

UA/16231/01/01

44782

51,73

31,735021 грн. за 1 Євро

розчин для ін'єкцій

1,8 мг/мл

по 1 мл в ампулі, по 10
ампул у контурній
чарунковій упаковці, по 1
контурній чарунковій
упаковці в пачці

C01CA24

UA/5272/01/01

необмежений з
02.03.2017

49,29

екстракт рідкий
для ін'єкцій

1 мл екстракту містить алое
екстракту сухого (aloes extractum
siccum) у перерахуванні на 100 %
вміст солей кальцію та магнію
органічних кислот у сухій речовині –
2,25 мг

по 1 мл в ампулі, по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці, по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки у пачці

A16AX

UA/6565/01/01

необмежений з
30.06.2017р.

45,08

R05CB06

UA/5703/01/01

необмежений з
28.04.2017

9,57

Ламотриджин

Левофлоксацин

ЛАТРИГІЛ

ЛЕВОСТАД®

таблетки, що
диспергуються

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

Ксилометазолін

СНУП®

Епінефрин

АДРЕНАЛІНДАРНИЦЯ

Алое екстракту сухого

АЛОЕ ЕКСТРАКТ
РІДКИЙ-ДАРНИЦЯ

Амброксол

АМБРОКСОЛДАРНИЦЯ

таблетки

30 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
у пачці

Калію йодид

АНТИСТРУМІНДАРНИЦЯ

Таблетки

1 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 10
контурних чарункових
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

H03CA

UA/3223/01/01

43959

48,46

Калію йодид

АНТИСТРУМІНДАРНИЦЯ

Таблетки

1 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 5
чарункових упаковок у
пачці.

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

H03CA

UA/3223/01/01

43959

27,73

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

27
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5

6

Кислота аскорбінова

АСКОРБІНОВА
КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

100 мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 5 ампул
в контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

Аскорбінова кислота (Vit C)

АСКОРБІНОВА
КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

50 мг/мл

розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл
по 2 мл в ампулах № 10 (5х2) ПрАТ "Фармацевтична фірма
у контурній чарунковій
"Дарниця", Україна
упаковці, № 10 у коробці

Ацетилсаліцилова кислота,
комбінації, окрім
психолептики

АСКОФЕН-ДАРНИЦЯ

7

8

9

10

A11GA01

UA/2991/01/02

необмежений з
28.04.2017

22,75

A11GA01

UA/2991/01/01

43902

20,79

таблетки

по 6 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
1 таблетка містить ацетилсаліцилової
контурній чарунковій
кислоти 200 мг; парацетамолу 200
упаковці у пачці; по 6
мг; кофеїну 40 мг
таблеток у контурних
чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N02BA51

UA/7528/01/01

необмежений з
08.12.2017

4,95

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
1 таблетка містить ацетилсаліцилової
контурній чарунковій
кислоти 200 мг; парацетамолу 200
упаковці у пачці; по 10
мг; кофеїну 40 мг
таблеток у контурних
чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N02BA51

UA/7528/01/01

необмежений з
08.12.2017

9,65

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A03BA01

UA/3928/01/01

44130

27,42

N02BA01

UA/2992/01/02

43845

5,46

Ацетилсаліцилова кислота,
комбінації, окрім
психолептики

АСКОФЕН-ДАРНИЦЯ

таблетки

Атропін

АТРОПІН-ДАРНИЦЯ®

розчин для ін'єкцій

1 мг/мл по 1 мл в ампулі

по 10 ампул у коробці

Ацетилсаліцилова кислота

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА
КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ

таблетки

500 мг

по 10 таблеток у контурних
чарункових упаковках; по 10
таблеток у контурній
ПрАТ "Фармацевтична фірма
чарунковій упаковці; по 1
"Дарниця", Україна
контурній чарунковій
упаковці в пачці

Ацикловір

АЦИКЛОВІРДАРНИЦЯ

таблетки

200 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
у пачці

J05AB01

UA/0991/01/01

43635

28,28

Бетаметазон і антисептик

БЕТАМЕТАЗОНДАРНИЦЯ

крем

1 г крему містять: бетаметазону
валерату 1,22 мг; цетилпіридинію
хлориду 4 мг

по 15 г у тубі; по 1 тубі в
пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D07BC01

UA/1559/01/01

43678

30,95

Бісакодил

БІСАКОДИЛДАРНИЦЯ

Таблетки, вкриті
оболонкою,
кишковорозчинні

5 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 3
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
у пачці

A06AB02

UA/2575/01/01

43966

13,89

Бромгексин

БРОМГЕКСИНДАРНИЦЯ

таблетки

8 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

R05CB02

UA/5902/01/01

необмежений з
09.03.2017

2,79

Бромгексин

БРОМГЕКСИНДАРНИЦЯ

таблетки

8 мг

по 20 таблеток у контурних
чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

R05CB02

UA/5902/01/01

необмежений з
09.03.2017

5,64

Бромгексин

БРОМГЕКСИНДАРНИЦЯ

таблетки

8 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 5
контурних чарункових
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

R05CB02

UA/5902/01/01

необмежений з
09.03.2017

12,37

Аторвастатин

ВАЗОКЛІН-ДАРНИЦЯ

Таблетки, вкриті
оболонкою

по 14 таблеток у контурній
Аторвастатину кальцію, в
чарунковій упаковці; по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
перерахуванні на аторвастатин 20 мг контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачці

C10AA05

UA/15437/01/02

44454

68,99

Розчин ментолу в
ментиловому ефірі
ізовалеріанової кислоти

ВАЛІДОЛ-ДАРНИЦЯ

таблетки

60 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурнй чарунковій
упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C01EX

UA/2993/01/01

43879

3,67

Розчин ментолу в
ментиловому ефірі
ізовалеріанової кислоти

ВАЛІДОЛ-ДАРНИЦЯ

таблетки

60 мг

по 6 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C01EX

UA/2993/01/01

43879

2,1

Верапаміл

ВЕРАПАМІЛДАРНИЦЯ

2,5 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 10
ампул у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C08DA01

UA/3582/02/01

необмежений з
21.11.2017

34,9

розчин для ін'єкцій

11

28
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4

розчин для ін'єкцій

10 мг/мл

5
1 мл в ампулі; по 5 ампул у
контурній чарунковій
упаковці; по 2 контурні
чарункові упаковки в пачці

6

7

8

9

10

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

B02BA02

UA/6004/01/01

необмежений з
06.04.2017

49,84

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N06BX18

UA/2576/01/01

43775

26,68

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N06BX18

UA/2576/02/01

необмежений з
14.07.2017

24,64

Менадіон

ВІКАСОЛ-ДАРНИЦЯ

Вінпоцетин

ВІНПОЦЕТИНДАРНИЦЯ

концентрат для
приготування
розчину для
інфузій

5 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 10
ампул в контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці в пачці

Вінпоцетин

ВІНПОЦЕТИНДАРНИЦЯ

таблетки

5 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 3
контурних чарункових
упаковок у пачці

Вода для ін'єкцій

ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙДАРНИЦЯ

розчинник для
приготування
розчину для
ін'єкцій

5 мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

V07AB

UA/3150/01/01

43893

17,02

Вода для ін'єкцій

ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙДАРНИЦЯ

розчинник для
приготування
розчину для
ін'єкцій

2 мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

V07AB

UA/3150/01/01

43893

13,37

Гентаміцин

ГЕНТАМІЦИНУ
СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

40 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул
в у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

J01GB03

UA/6256/01/01

необмежений з
28.04.2017

28,43

Гепарин

ГЕПАРИН-ДАРНИЦЯ

гель

600 МО/г

по 30 г у тубі; по 1 тубі в
пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C05BA03

UA/2577/01/02

43893

52,16

Глюкоза

ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

400 мг/мл

по 20 мл в ампулі; по 10
ампул в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

B05CX01

UA/2349/01/01

43755

42,28

по 200 мл у флаконах

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

B05CX01

UA/14001/01/01

43769

11,42

Декстроза

ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ

розчин для інфузій

50 мг/мл

Силімарин

ДАРСІЛ®

таблетки вкриті
оболонкою

22,5 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 10
контурних чарункових
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A05BA03

UA/2473/01/01

43828

109,84

Силімарин

ДАРСІЛ®

таблетки вкриті
оболонкою

22,5 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 5
контурних чарункових
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A05BA03

UA/2473/01/01

43828

54,92

Силімарин

ДАРСІЛ®

таблетки вкриті
оболонкою

22,5 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 3
контурних чарункових
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A05BA03

UA/2473/01/01

43828

32,95

Дексаметазон

ДЕКСАМЕТАЗОНДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

4 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 10
ампул у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

H02AB02

UA/0992/02/01

43656

22,09

Дексаметазон

ДЕКСАМЕТАЗОНДАРНИЦЯ

Таблетки

0,5 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 5
контурних чарункових
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

H02AB02

UA/0992/03/01

необмежений з
04.07.2017

17,02

C04AX

UA/4780/01/01

44384

19,69

C04AX

UA/4780/01/01

44384

47,95

Бендазол

ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

10 мг/мл

по 1 мл в ампулі, по 5 ампул
у контурній чарунковій
упаковці, по 2 контурні
ПрАТ "Фармацевтична фірма
чарункові упаковки в пачці; "Дарниця", Україна
по 1 мл в ампулі, по 10
ампул у коробц

Бендазол

ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

10 мг/мл

по 5 мл в ампулі, по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці, по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці
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2

Бендазол

ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ

Диклофенак

3

4

5
по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці, по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці; по 10
таблеток у контурних
чарункових упаковках

6

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

7

8

9

10

C04AX

UA/4780/02/01

44454

6,81

Таблетки

20 мг

ДИКЛОФЕНАКДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

25 мг/мл

по 3 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

M01AB05

UA/4060/01/01

44217

34,13

Диклофенак

ДИКЛОФЕНАКДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

25 мг/мл

по 3 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 1 контурній
"Дарниця", Україна
чарунковій упаковці в пачці

M01AB05

UA/4060/01/01

44217

17,57

Диклофенак

ДИКЛОФЕНАКДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті
оболонкою,
кишковорозчинні

25 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 3
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачці

M01AB05

UA/4060/02/01

необмежений з
21.11.2017

8,73

Дифенгідрамін

ДИМЕДРОЛ-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій

10 мг/мл

по 1 мл в ампулі, по 10
ампул у коробці; по 5 ампул
ПрАТ "Фармацевтична фірма
у контурній чарунковій
"Дарниця", Україна
упаковці, по 2 контурні
чарункові упаковки в пачці

R06AA02

UA/4851/01/01

44384

18,2

Дифенгідрамін

ДИМЕДРОЛ-ДАРНИЦЯ

таблетки

50 мг

по 10 таблеток у контурних
чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

R06AA02

UA/4851/02/03

44371

11,97

Атенолол, хлорталідон

ДИНОРИК®-ДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті
оболонкою

атенолу 100 мг, хлорталідону 25 мг

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C07CB03

UA/6496/01/01

необмежений з
09.06.2017

19,75

Мебгідролін

ДІАЗОЛІН-ДАРНИЦЯ

таблетки

100 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

R06AX15

UA/0278/01/01

необмежений з
04.10.2018

6,43

Діоксидин; лідокаїн

ДІОКСИЗОЛЬ®ДАРНИЦЯ

J01XX

UA/8021/01/01

необмежений з
21.03.2018

87,44
43,72

розчин

1 г розчину містить: діоксидину 12 по 100 г у флаконах; по 1
мг; лідокаїну гідрохлориду 60 мг флакону в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

Діоксидин; лідокаїн

ДІОКСИЗОЛЬ®ДАРНИЦЯ

розчин

1 г розчину містить: діоксидину 12 по 50 г у флаконах; по 1
мг; лідокаїну гідрохлориду 60 мг флакону в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01XX

UA/8021/01/01

необмежений з
21.03.2018

Доксициклін

ДОКСИЦИКЛІНДАРНИЦЯ

капсули

100 мг

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01AA02

UA/8028/01/01

Необмежений з
03.01.2018

9,75

Допамін

ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ

концентрат для
розчину для
інфузій

5 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 10
ампул в коробці; по 5 ампул
ПрАТ "Фармацевтична фірма
у контурній чарунковій
"Дарниця", Україна
упаковці; по 2 контурні
чарункові упаковки в пачці

C01CA04

UA/2996/01/01

43893

42,55

Допамін

ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ

концентрат для
приготування
розчину для
інфузій

40 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 10
ампул в коробці; по 5 ампул
ПрАТ "Фармацевтична фірма
у контурній чарунковій
"Дарниця", Україна
упаковці; по 2 контурні
чарункові упаковки в пачці

C01CA04

UA/2996/01/02

43893

246,28

Дротаверин

ДРОТАВЕРИНДАРНИЦЯ

таблетки

40 мг

10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці, по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
у пачці

A03AD02

UA/7468/01/01

необмежений з
13.10.2017

16,77

Дротаверин

ДРОТАВЕРИНДАРНИЦЯ

таблетки

40 мг

10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці, по 3
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
у пачці

A03AD02

UA/7468/01/01

необмежений з
13.10.2017

25,13

Дезлоратадин

ЕРІДЕЗ-ДАРНИЦЯ

таблетки вкриті
оболонкою

5 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці в пачці

R06AX27

UA/12919/01/01

необмежений з
26.04.2018

27,56

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
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5
по 10 таблеток в контурній
чарунковій упаковці; по 5
контурних чарункових
упаковок в пачці
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ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

М01АЕ01

UA/2350/01/01

43879

28,06

Ібупрофен

ІБУПРОФЕНДАРНИЦЯ

таблетки

200 мг

Ібупрофен

ІБУПРОФЕНДАРНИЦЯ

таблетки

200 мг

по 10 таблеток в контурній
чарунковій упаковці; по 2
контурних чарункових
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

М01АЕ01

UA/2350/01/01

43879

12,36

Уміфеновір

ІМУСТАТ

таблетки, вкриті
оболонкою

100 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці.

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J05AX13

UA/9052/01/02

необмежений з
15.06.2018

63,09

Кальцію глюконат

КАЛЬЦІЮ
ГЛЮКОНАТДАРНИЦЯ
(СТАБІЛІЗОВАНИЙ)

розчин для ін'єкцій

100 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

A12AA03

UA/6589/02/01

необмежений з
26.11.2018

26,04

Кальцію глюконат

КАЛЬЦІЮ
ГЛЮКОНАТДАРНИЦЯ
(СТАБІЛІЗОВАНИЙ)

розчин для ін'єкцій

100 мг/мл

по 10 мл в ампулі; по 5
ампул у контурній
ПрАТ "Фармацевтична фірма
чарунковій упаковці; по 2
"Дарниця", Україна
контурні чарункові упаковки
в пачці

A12AA03

UA/6589/02/01

необмежений з
26.11.2018

52,09

Кальцію глюконат

КАЛЬЦІЮ
ГЛЮКОНАТДАРНИЦЯ

таблетки

500 мг

по 10 таблеток у контурних
чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A12AA03

UA/6589/01/01

необмежений з
14.07.2017

5,06

Кальцій хлорид

КАЛЬЦІЮ ХЛОРИДДАРНИЦЯ

по 10 мл в ампулі; по 5
ампул у контурній
ПрАТ "Фармацевтична фірма
чарунковій упаковці; по 2
"Дарниця", Україна
контурні чарункові упаковки
в пачці

B05XA07

UA/6822/01/01

необмежений з
09.06.2017

23,04

Гідрохлоротіазид; каптоприл

КАПТОПРЕС 12,5 ДАРНИЦЯ

таблетки

по 10 таблеток у контурних
каптоприлу 50 мг; гідрохлоротіазиду чарункових упаковках; по 2 ПрАТ "Фармацевтична фірма
12,5 мгг
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачці

C09BA01

UA/8156/01/01

необмежений з
03.01.2018

35,81

Гідрохлоротіазид; каптоприл

КАПТОПРЕСДАРНИЦЯ

таблетки

по 10 таблеток у контурних
каптоприлу 50 мг; гідрохлоротіазиду чарункових упаковках; по 2 ПрАТ "Фармацевтична фірма
25 мг
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачці

C09BA01

UA/8156/01/02

необмежений з
03.01.2018

36,9

Карбамазепін

КАРБАМАЗЕПІНДАРНИЦЯ

таблетки

200 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
у пачці

N03AF01

UA/2579/01/01

43902

17,23

Карбамазепін

КАРБАМАЗЕПІНДАРНИЦЯ

таблетки

200 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 5
контурних чарункових
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N03AF01

UA/2579/01/01

43902

35,26

Сечовина

КАРБОДЕРМДАРНИЦЯ®

крем

100 мг/г

по 30 г у тубі; по 1 тубі у
пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D02AE01

UA/2351/01/02

43711

61,86

Кетоконазол

КЕТОЗОРАЛ®ДАРНИЦЯ

шампунь

20 мг/г

по 60 г у флаконі; по 1
флакону у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D01AC08

UA/8226/02/01

необмежений з
11.01.2018

66,51

Кеторолак

КЕТОЛОНГДАРНИЦЯ®

розчин для ін'єкцій

30 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

M01AB15

UA/2190/01/01

43824

95,5

Кеторолак

КЕТОЛОНГДАРНИЦЯ®

таблетки

10 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці, по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці

M01AB15

UA/2190/02/01

Необмежений з
28.04.2017

20,01

Кларитроміцин

КЛАРИТРОМІЦИНДАРНИЦЯ

таблетки вкриті
оболонкою

500 мг

по 7 таблеток у конурній
чарунковій упаковці; по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачці

J01FA09

UA/0279/01/02

необмежений з
30.08.2018

109,47

Клонідин

КЛОФЕЛІН-ДАРНИЦЯ

таблетки

0,15 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 5
контурних чарункових
упаковок у пачці

С02АС01

UA/6594/01/01

Необмежений з
04.07.2017

21,59

розчин для ін'єкцій

100 мг/мл

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
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R07AB02

UA/3469/01/01

43987

43,69

Нікетамід

КОРДІАМІН®ДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

250 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул
в контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

Кофеїн-бензоат натрію

КОФЕЇН-БЕНЗОАТ
НАТРІЮ-ДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

100 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці (касеті); по 2
"Дарниця", Україна
контурні чарункові упаковки
(касети) в пачці

N06BC01

UA/7534/01/01

необмежений з
21.03.2018

16,68

Хлорамфенікол

ЛЕВОМІЦЕТИНДАРНИЦЯ

таблетки

250 мг

по 10 таблеток у контурних
чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01BA01

UA/3470/01/01

44006

15,63

Левофлоксацин

ЛЕВОФЛОКСАЦИНДАРНИЦЯ

розчин для інфузій

5 мг/мл

по 100 мл у флаконі; по 1
флакону у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01MA12

UA/15919/01/01

44678

76,83

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

500 мг

по 5 таблеток у контурній
чарунковій упаковці, по 1
контурній чарунковій
упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01MA12

UA/4427/01/02

44271

106,36

Левофлоксацин

ЛЕФЛОК

Левофлоксацин

ЛЕФЛОК-ДАРНИЦЯ

розчин для інфузій

5 мг/мл

по 100 мл у флаконі; по 1
ПрАТ "Фармацевтична фірма
флакону у пачці; по 100 мл у
"Дарниця", Україна
флаконах

J01MA12

UA/14011/01/01

43769

98,94

Лінкоміцин

ЛІНКОМІЦИН ДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

300 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

J01FF02

UA/4582/01/01

44368

32,9

Лінкоміцин

ЛІНКОМІЦИН ДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

300 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 10
ампул в коробці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01FF02

UA/4582/01/01

44368

52,07

Лоратадин

ЛОРАТАДИНДАРНИЦЯ

таблетки

10 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

R06AX13

UA/2191/01/01

43786

9,56

Магнію сульфат

МАГНІЮ СУЛЬФАТДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

250 мг/мл

по 10 мл в ампулі; по 5
ампул у контурній
чарунковій упаковці; по 2
контурні чарунокові
упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

B05XA05

UA/6095/01/02

необмежений з
29.03.2017

22,31

Гліцин комбінації

МЕДИХРОНАЛ®ДАРНИЦЯ

гранули

пакет №1 містить: глюкози
моногідрату 17,5 г; пакет №2
містить: гліцину 7 г, натрію
форміату 3,5 г

пакет №1 та пакет №2 у
пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N07BB

UA/6504/01/01

необмежений з
12.06.2017

37,99

Гліцин комбінації

МЕДИХРОНАЛ®ДАРНИЦЯ

гранули

пакет №1 містить: глюкози
моногідрату 17,5 г; пакет №2
містить: гліцину 7 г, натрію
форміату 3,5 г

21 пакет №1 та 21 пакет №2
у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N07BB

UA/6504/01/01

необмежений з
12.06.2017

759,34

Гліцин комбінації

МЕДИХРОНАЛ®ДАРНИЦЯ

гранули

пакет №1 містить: глюкози
моногідрату 17,5 г; пакет №2
містить: гліцину 7 г, натрію
форміату 3,5 г

7 пакетів №1 та 7 пакетів №2 ПрАТ "Фармацевтична фірма
у пачці
"Дарниця", Україна

N07BB

UA/6504/01/01

необмежений з
12.06.2017

263,17

Мелдоній

МЕТАМАКС

капсули

250 мг

по 10 капсул у контурній
чарунковій упаковці; по 4
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачці

C01EB22

UA/3572/01/01

44007

106,36

Мелдоній

МЕТАМАКС

розчин для ін'єкцій

100 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул
в контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

C01ЕВ

UA/3572/02/01

44125

318,26

Метилурацил у комбінації
мірамістином

МЕТИЛУРАЦИЛ З
МІРАМІСТИНОМ

мазь

1 г мазі містить: метилурацилу 50 мг, по 15 г у тубі; по 1 тубі в
мірамістину 5 мг
пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D03AX

UA/1750/01/01

43711

28,78

Метилурацил у комбінації
мірамістином

МЕТИЛУРАЦИЛ З
МІРАМІСТИНОМ

мазь

1 г мазі містить: метилурацилу 50 мг, по 30 г у тубі; по 1 тубі в
мірамістину 5 мг
пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D03AX

UA/1750/01/01

43711

57,55

Метоклопрамід

МЕТОКЛОПРАМІДДАРНИЦЯ

UA/7726/01/01

необмежений з
01.08.2017

37,7

розчин для ін'єкцій

5 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 10
ампул у коробці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A03FA01
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по 100 мл у флаконі; по 1
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ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A03FA01

UA/7726/02/01

необмежений з
09.08.2017

37,27

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01XD01

UA/4079/02/01

43769

14,31

500 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачці

M01AG01

UA/7015/01/01

необмежений з
09.08.2017

44,93

Метоклопрамід

МЕТОКЛОПРАМІДДАРНИЦЯ

Метронідазол

МЕТРОНІДАЗОЛДАРНИЦЯ

Мефенамінова кислота

МЕФЕНАМІНОВА
КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ

Мефенамінова кислота

МЕФЕНАМІНКА®

Таблетки, вкриті
оболонкою

500 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
у пачці.

M01AG01

UA/14487/01/01

44027

55,06

Мефенамова кислота

МЕФЕНАМІНКА®

Таблетки, вкриті
оболонкою

500 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці.

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

M01AG01

UA/14487/01/01

44027

27,54

Міконазол

МІКОНАЗОЛДАРНИЦЯ

крем

20 мг/г

по 15 г у тубі; по 1 тубі в
пачці з картону

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D01AC02

UA/1642/01/01

43678

25,15

1 мл розчину містить: мірамістину
0,1 мг

по 50 мл у флаконі №1

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D08AJ10

UA/1804/02/01

44381

72,9

Мірамістин

МІРАМІСТИН®

розчин для
зовнішнього
застосування

Мірамістин

МІРАМІСТИН®ДАРНИЦЯ

Мазь

5 мг/г

по 1000 г у банках.

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D08AJ

UA/1804/01/01

43643

493

Мірамістин

МІРАМІСТИН®ДАРНИЦЯ

Мазь

5 мг/г

по 30 г у тубі; по 1 тубі у
пачці.

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D08AJ

UA/1804/01/01

43643

57,64

Мірамістин

МІРАМІСТИН®ДАРНИЦЯ

Мазь

5 мг/г

по 15 г у тубі; по 1 тубі у
пачці.

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D08AJ

UA/1804/01/01

43643

28,82

Аденозин

НАТРІЮ
АДЕНОЗИНТРИФОСФ
АТ-ДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

10 мг/мл

по 1 мл в ампулі, по 10
ампул у коробці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C01EB10

UA/2998/01/01

43937

22,65

Натрію тіосульфат

НАТРІЮ
ТІОСУЛЬФАТДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

300 мг/мл

по 5 ампул у контурній
чарунковій упаковці; по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачці

V03AB06

UA/6106/01/01

необмежений з
28.04.2017

47,52

Натрію хлорид

НАТРІЮ ХЛОРИДДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

9 мг/мл

по 10 мл в ампулі; по 5
ампул у контурній
ПрАТ "Фармацевтична фірма
чарунковій упаковці; по 2
"Дарниця", Україна
контурні чарункові упаковки
в пачці

B05XA03

UA/7493/01/01

необмежений з
04.09.2017

19,18

Натрію хлорид

НАТРІЮ ХЛОРИДДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

9 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

B05XA03

UA/7493/01/01

необмежений з
04.09.2017

12,07

Натрію хлорид

НАТРІЮ ХЛОРИДДАРНИЦЯ

розчин для інфузій

9 мг/мл

по 200 мл у флаконах

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

B05XA03

UA/13841/01/01

43711

11,32

Натрію хлорид

НАТРІЮ ХЛОРИДДАРНИЦЯ

по 400 мл у флаконах

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

B05XA03

UA/13841/01/01

43711

13,42

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N06BX

UA/3685/01/01

43994

79,89

розчин для інфузій

капсули

9 мг/мл

по 10 капсул у контурній
чарунковій упаковці; по 6
пірацетаму 400 мг, цинаризину 25 мг
контурних чарункових
упаковок у пачці

Пірацетам; цинаризин

НЕЙРО-НОРМ

Теофілін

НЕОФІЛІН

таблетки
пролонгованої дії

100 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 5
контурних чарункових
упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

R03DA04

UA/3793/01/01

44039

19,11

Теофілін

НЕОФІЛІН

таблетки
пролонгованої дії

300 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 5
контурних чарункових
упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

R03DA04

UA/3793/01/02

44039

29,86

Нікотинова кислота

НІКОТИНОВА
КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

10 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 10
ампул у коробці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C04AC01

UA/3224/01/01

43923

30,93
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Німесулід

НІМЕСУЛІД-ДАРНИЦЯ

таблетки

100 мг

Німесулід

НІМЕДАР

Гранули для
оральної суспензії

1 однодозовий пакет по 2 г гранул
містить німесуліду 100 мг

5
6
по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 3
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачці
по 2 г гранул в однодозовому
ПрАТ "Фармацевтична фірма
пакеті; по 15пакетів у
"Дарниця", Україна
коробці
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M01AX17

UA/9104/01/01

необмежений з
23.10.2018

33,12

44440

70,53

М01А Х17 UA/15433/01/01

11
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Гранули для
оральної суспензії

1 однодозовий пакет по 2 г гранул
містить німесуліду 100 мг

таблетки, вкриті
оболонкою

10 мг

розчин для ін'єкцій

100 мг/мл

Німесулід

НІМЕДАР

Ніфедипін

НІФЕДИПІН-ДАРНИЦЯ

Прокаїнамід

НОВОКАЇНАМІДДАРНИЦЯ®

Прокаїн

НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій

5

9

10

М01А Х17 UA/15433/01/01

44440

141,05

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C08CA05

UA/4738/02/01

43593

11,6

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C01BA02

UA/1892/01/01

43762

98,08

5 мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 10
ампул у коробці; по 5 ампул
ПрАТ "Фармацевтична фірма
у контурній чарунковій
"Дарниця", Україна
упаковці, по 2 контурні
чарункові упаковки в пачці

N01BA02

UA/3972/01/01

44207

12,17

20 мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 10
ампул у коробці; по 5 ампул
ПрАТ "Фармацевтична фірма
у контурній чарунковій
"Дарниця", Україна
упаковці, по 2 контурні
чарункові упаковки в пачці

N01BA02

UA/3972/01/02

44207

20,45

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D06BX

UA/7088/01/01

необмежений з
08.11.2017

539

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D06BX

UA/7088/01/01

необмежений

42,07

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01MA01

UA/1805/01/01

43748

17,12

по 5 мл у флаконах №1

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

S03D,
R01A

UA/12521/01/01

необмежений з
11.10.2017

36,12

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 5
контурних чарункових
упаковок у пачці
по 5 мл в ампулах № 10 у
коробці, № 10 (5х2) у
контурних чарункових
упаковках у пачці

Прокаїн

НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій

Офлоксацин в комбінації з
лідокаїном гідрохлоридом

ОФЛОКАЇНДАРНИЦЯ®

мазь

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

Офлоксацин в комбінації з
лідокаїном гідрохлоридом

ОФЛОКАЇНДАРНИЦЯ®

мазь

1 г мазі містить: офлоксацину 1 мг, по 15 г у тубі; по 1 тубі у
лідокаїну гідрохлориду 30 мг
пачці

Офлоксацин

ОФЛОКСАЦИНДАРНИЦЯ

Мірамістин

6

по 2 г гранул в однодозовому
ПрАТ "Фармацевтична фірма
пакеті; по 30 пакетів у
"Дарниця", Україна
коробці

по 1000 г у банках

7

8

таблетки

200 мг

ОФТАМІРИН

краплі очні/вушні/
назальні, розчин

0,1 мг/мл

Мірамістин; пантенол

ПАНТЕСТИНДАРНИЦЯ®

гель

1 г гелю містить: дексапантенолу по 15 г у тубі; по 1 тубі в
50 мг, мірамістину (у перерахуванні
пачці
на безводну речовину) - 5 мг

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D03AX50

UA/1602/01/01

43678

40,49

Мірамістин; пантенол

ПАНТЕСТИНДАРНИЦЯ®

гель

1 г гелю містить: дексапантенолу по 30 г у тубі; по 1 тубі в
50 мг, мірамістину (у перерахуванні
пачці
на безводну речовину) - 5 мг

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D03AX50

UA/1602/01/01

43678

63,91

Папаверин

ПАПАВЕРИНДАРНИЦЯ

по 2 мл в ампулі, по 10
ампул у коробці; по 5 ампул
ПрАТ "Фармацевтична фірма
у контурній чарунковій
"Дарниця", Україна
упаковці, по 2 контурні
чарункові упаковки в пачці

A03AD01

UA/3112/01/01

43942

40,3

Бендазол, папаверин

Парацетамол

розчин для ін'єкцій

20 мг/мл

ПАПАЗОЛ-ДАРНИЦЯ

таблетки

бендазолу гідрохлориду 30 мг;
папаверину гідрохлориду 30 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C04AX

UA/6207/01/01

необмежений з
12.06.2017

9,71

ПАРАЦЕТАМОЛДАРНИЦЯ

таблетки

200 мг

по 10 таблеток у контурних
чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N02BE01

UA/4369/01/01

44371

5,57

11
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1

2

3

4

таблетки

500 мг

5
по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці, по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці

6

7

8

9

10

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N02BE01

UA/4369/01/03

44371

10,58

C04AD03

UA/4041/02/01

44125

46,13

Парацетамол

ПАРАЦЕТАМОЛДАРНИЦЯ

Пентоксифілін

ПЕНТОКСИФІЛІНДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

20 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 10
ампул у коробці, по 5 ампул
ПрАТ "Фармацевтична фірма
у контурній чарунковій
"Дарниця", Україна
упаковці, по 2 контурні
чарункові упаковки в пачці

Пентоксифілін

ПЕНТОКСИФІЛІНДАРНИЦЯ

таблетки

200 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці, по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачках

C04AD03

UA/4041/01/01

44125

22,83

Пентоксифілін

ПЕНТОТРЕН

розчин для інфузій

0,5 мг/мл

по 200 мл у флаконах

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C04AD03

UA/15146/01/01

44334

60,11

Натрію пікосульфат

ПІКОНОРМ

краплі оральні,
розчин

7,5 мг/мл

по 10 мл у флаконі з
крапельницею №1; по 1
флакону з крапельницею в
пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A06AB08

UA/12904/01/01

необмежений з
20.02.2018

19,79

Піперазин

ПІПЕРАЗИНУ
АДИПІНАТ-ДАРНИЦЯ

таблетки

200 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

P02CB01

UA/7016/01/01

необмежений
04.07.2017

5,88

Пірацетам

ПІРАЦЕТАМДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

200 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

N06BX03

UA/3225/02/01

необмежений з
12.05.2017

22,31

Пірацетам

ПІРАЦЕТАМДАРНИЦЯ

таблетки

400 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 3
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
у пачці

N06BX03

UA/3225/01/02

необмежений з
01.08.2017

14,75

Пірацетам

ПІРАЦЕТАМДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті
оболонкою

200 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 6
контурних чарункових
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N06BX03

UA/3225/01/01

43923

15,01

Піридоксин

ПІРИДОКСИНДАРНИЦЯ (ВІТАМІН
В6-ДАРНИЦЯ)

розчин для ін'єкцій

50 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

A11HA02

UA/5420/01/01

необмежений з
10.11.2016

27,4

Платифіліну гідротартрат

ПЛАТИФІЛІНДАРНИЦЯ

розчин для ін'єкцій

2 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковці в пачці;
по 10 ампул у коробці

A03AX

UA/4042/01/01

44130

46,39

Прегабалін

ПРЕГАБАЛІНДАРНИЦЯ

капсули

150 мг

по 7 капсул у контурній
чарунковій упаковці; по 2
контурних чарункових
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N03AX16

UA/16414/01/02

44873

114,49

Прегабалін

ПРЕГАБАЛІНДАРНИЦЯ

капсули

150 мг

по 7 капсул у контурній
чарунковій упаковці; по 3
контурних чарункових
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N03AX16

UA/16414/01/02

44873

171,74

Прегабалін

ПРЕГАБАЛІНДАРНИЦЯ

капсули

75 мг

по 7 капсул у контурній
чарунковій упаковці; по 2
контурних чарункових
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N03AX16

UA/16414/01/01

44873

88,88

Прегабалін

ПРЕГАБАЛІНДАРНИЦЯ

капсули

75 мг

по 7 капсул у контурній
чарунковій упаковці; по 3
контурних чарункових
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N03AX16

UA/16414/01/01

44873

133,33

Преднізолон

ПРЕДНІЗОЛОНДАРНИЦЯ

таблетки

5 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці, по 4
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
у пачці

H02AB06

UA/2587/02/01

необмежений з
12.04.2017

61,88

11
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1

2

Преднізолон

ПРЕДНІЗОЛОНДАРНИЦЯ

Comb drug

ПРЕДНІКАРБДАРНИЦЯ

Неостигміну бромід

ПРОЗЕРИН-ДАРНИЦЯ

Ранітидин

3

4

7

8

9

10

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 1 контурній
"Дарниця", Україна
чарунковій упаковці у пачці

5

6

H02AB06

UA/2587/01/01

43893

50,2

по 15 г у тубі; по 1 тубі в
пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D07XA02

UA/6024/01/01

необмежений з
30.06.2017

27,09

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

N07AA01

UA/6208/01/01

необмежений з
12.06.2017

19,27

розчин для ін'єкцій

30 мг/мл

мазь

15 г

розчин для ін'єкцій

0,5 мг/мл

РАНІТИДИНДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті
оболонкою

150 мг

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A02BA02

UA/4934/01/01

44423

7,52

Ранітидин

РАНІТИДИНДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

150 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці, по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачці

A02BA02

UA/4934/01/01

44423

14,33

Німесулід

РЕМІСИД

гель

10 мг/г

по 30 г у тубі; по 1 тубі в
пачці

M01AX17

UA/3980/01/01

44078

51,26

Інозин

РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій

20 мг/мл

по 10 мл в ампулі; по 5
ампул у контурній
ПрАТ "Фармацевтична фірма
чарунковій упаковці; по 2
"Дарниця", Україна
контурні чарункові упаковки
у пачці

C01EB

UA/6209/01/01

необмежений з
28.04.2017

29,26

Інозин

РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій

20 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 10
ампул у коробці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C01EB

UA/6209/01/01

необмежений

20,4

Інозин

РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C01EB

UA/6209/02/01

необмежений з
25.05.2017

15,28

Римантадин

РИМАНТАДИНДАРНИЦЯ

Ксилометазолін

РІНАЗАЛ®

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

таблетки, вкриті
оболонкою

200 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 5
контурних чарункових
упаковок у пачці

таблетки

50 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачці

J05AC02

UA/7736/01/01

необмежений

23,96

краплі назальні,
розчин

1 мг/мл

по 10 мл у флаконі з
ПрАТ "Фармацевтична фірма
крапельницею; по 1 флакону
"Дарниця", Україна
у пачці

R01AA07

UA/1751/01/02

43748

15,62

Декаметоксин

СЕПТЕФРИЛ®ДАРНИЦЯ

таблетки

0,2 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці в пачці ;по 10
таблеток у контурних
чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

R02AA20

UA/6210/01/01

необмежений з
28.04.2017

6,12

Декаметоксин

СЕПТЕФРИЛ®ДАРНИЦЯ

таблетки

0,2 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачці

R02AA20

UA/6210/01/01

необмежений з
28.04.2017

16,18

300 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці; по 10
таблеток у контурних
чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01EB06

UA/5949/01/01

необмежений з
09.06.2017

4,09

0,25 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 10
ампул у контурній
чарунковій упаковці, по 1
контурній чарунковій
упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C01AC01

UA/2352/01/01

43824

16,43

500 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці; по 10
таблеток у контурних
чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01ED01

UA/2999/01/01

43923

13,93

Сульфаніламід

СТРЕПТОЦИДДАРНИЦЯ

Строфантин G

СТРОФАНТИНДАРНИЦЯ

Сульфадиметоксин

СУЛЬФАДИМЕТОКСИ
Н-ДАРНИЦЯ

таблетки

розчин для ін'єкцій

таблетки

11
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C01EB

UA/7392/01/01

необмежений з
25.10.2017

88,88

Сульфокамфокаїн

СУЛЬФОКАМФОКАЇНрозчин для ін'єкцій
ДАРНИЦЯ

100 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

Таурин

ТАУФОН-ДАРНИЦЯ

40 мг/мл

по 10 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

S01XA

UA/1894/01/01

43667

12,34

по 5 мл у флаконі, по 1
флакону у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

S01ED01

UA/1226/01/02

43643

11,53

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці, по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки в пачці

A11DA01

UA/5489/01/01

необмежений

25,45

краплі очні, розчин

Тимолол

ТИМОЛОЛ-ДАРНИЦЯ

краплі очні, розчин

5 мг/мл

Тіамін

ТІАМІНУ ХЛОРИДДАРНИЦЯ (ВІТАМІН
В1-ДАРНИЦЯ)

розчин для ін'єкцій

50 мг/мл

Валсартан; амлодипін;
гідрохлортіазид

ТІАРА ТРІО®

по 7 таблеток у контурній
Таблетки,
амлодипінубесилату в перерахуванні
чарунковій упаковці, по 2
вкритіплівковоюоб на амлодипін 5 мг, гідрохлортіазиду
контурних чарункових
олонкою
12,5 мг, валсартану 160 мг
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C09DX01

UA/15070/01/01

44292

52,4

Валсартан; амлодипін;
гідрохлортіазид

ТІАРА ТРІО®

по 7 таблеток у
Таблетки,
амлодипінубесилату в перерахуванні
контурнійчарунковійупаковц ПрАТ "Фармацевтична фірма
вкритіплівковоюоб на амлодипін 5 мг, гідрохлортіазиду
і, по 4контурнихчарункових "Дарниця", Україна
олонкою
12,5 мг, валсартану 160 мг
упаковок у пачці

C09DX01

UA/15070/01/01

44292

104,76

Валсартан та діуретики

ТІАРА ДУО

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

по 7 таблеток у контурній
валсартану 80 мг, гідрохлортіазиду чарунковій упаковці, по 4
ПрАТ "Фармацевтична фірма
12,5 мг
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
у пачці

C09DA03

UA/16280/01/03

44808

58,65

Валсартан та діуретики

ТІАРА ДУО

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

по 7 таблеток у контурній
валсартану 160 мг, гідрохлортіазиду чарунковій упаковці, по 4
ПрАТ "Фармацевтична фірма
12,5 мг
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
у пачці

C09DA03

UA/16280/01/02

44808

67,97

Валсартан та діуретики

ТІАРА ДУО

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

по 7 таблеток у контурній
1 таблетка містить: валсартану 160 чарунковій упаковці, по 4
ПрАТ "Фармацевтична фірма
мг, гідрохлортіазиду 25 мг
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
у пачці

C09DA03

UA/16280/01/01

44808

87,49

Атенолол, ніфедипін,
хлорталідон

ТОНОРМА®

таблетки вкриті
оболонкою

по 10 таблеток у контурній
1 таблетка містить: атенололу 100
чарунковій упаковці; по 1
мг; хлорталідону 25 мг; ніфедипіну
контурній чарунковій
10 мг
упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C07FB03

UA/0516/01/01

необмежений з
07.11.2018

33,57

Атенолол, ніфедипін,
хлорталідон

ТОНОРМА®

таблетки вкриті
оболонкою

по 10 таблеток у контурній
1 таблетка містить: атенололу 100
чарунковій упаковці; по 3
ПрАТ "Фармацевтична фірма
мг; хлорталідону 25 мг; ніфедипіну
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
10 мг
в пачці

C07FB03

UA/0516/01/01

необмежений з
07.11.2018

99,22

Торасемід

ТОРАСЕМІДДАРНИЦЯ

розчин для ін`єкцій

по 4 мл в ампулі, по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці, по 1 контурній
"Дарниця", Україна
чарунковій упаковці в пачці

C03CA04

UA/16245/01/01

44789

137,49

Мірамістин, триамцинолон

ТРИМІСТИН®ДАРНИЦЯ

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D07BB03

UA/6123/01/01

необмежений з
09.06.2017

55,17

Трифлуоперазин

ТРИФТАЗИНДАРНИЦЯ

Троксерутин

ТРОКСЕРУТИНДАРНИЦЯ

Тіотриазолін

Т-ТРІОМАКС

мазь

20 мг/4 мл

1 г мазі містить: триамцинолону
по 14 г у тубі; по 1 тубі у
ацетоніду мікронізованого 0,25 мг,
пачці
мірамістину 5 мг

розчин для ін'єкцій

2 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 10
ампул у коробці; по 5 ампул
ПрАТ "Фармацевтична фірма
у контурній чарунковій
"Дарниця", Україна
упаковці; по 2 контурні
чарункові упаковки в пачці

N05AB06

UA/3001/01/01

03.03.2020

37,7

гель

20 мг/г

по 30 г у тубі, по 1 тубі у
пачці

C05CA04

UA/4933/01/01

необмежений

32,21

розчин для ін'єкцій

25 мг/мл

C01EB

UA/13848/01/01

43711

160,21

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки у пачці
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по 2 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці; по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковки у пачці
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C01EB

UA/13848/01/01

43711

91,71

Тіотриазолін

Т-ТРІОМАКС

розчин для ін'єкцій

25 мг/мл

Урсодеоксихолієва кислота

УРСОХОЛ®

капсули

250 мг

по 10 капсул у контурній
чарунковій упаковці; по 10
контурних чарункових
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A05AA02,
A05B

UA/9018/01/01

необмежений з
01.08.2018

784,4

Урсодеоксихолієва кислота

УРСОХОЛ®

капсули

250 мг

по 10 капсул у контурній
чарунковій упаковці; по 5
контурних чарункових
упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A05AA02,
A05B

UA/9018/01/01

необмежений з
01.08.2018

394,02

Фамотидин

ФАМОТИДИНДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті
оболонкою

20 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці, по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачці

A02BA03

UA/8956/01/01

необмежений

8,95

Кетопрофен

Ф-ГЕЛЬ®

гель

25 мг/г

по 30 г у тубі; по 1 тубі в
пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

M02AA10

UA/8589/01/01

необмежений з
06.07.2018

37,6

Флуконазол

ФЛУКОНАЗОЛДАРНИЦЯ

капсули

50 мг

по 10 капсул у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J02AC01

UA/1153/01/01

43635

25,37

Флуконазол

ФЛУКОНАЗОЛДАРНИЦЯ

капсули

100 мг

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J02AC01

UA/1153/01/02

43635

43,69

Флуконазол

ФЛУКОНАЗОЛДАРНИЦЯ

капсули

150 мг

по 1 капсулі у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J02AC01

UA/1153/01/03

43635

15,86

Флуконазол

ФЛУКОНАЗОЛДАРНИЦЯ

капсули

150 мг

по 1 капсулі у контурній
чарунковій упаковці; по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
у пачці

J02AC01

UA/1153/01/03

43635

26,13

Флуконазол

ФЛУКОНАЗОЛДАРНИЦЯ

капсули

150 мг

по 1 капсулі у контурній
чарунковій упаковці; по 3
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
у пачці

J02AC01

UA/1153/01/03

43635

36,58

Флуконазол

ФЛУКОНАЗОЛДАРНИЦЯ

розчин для інфузій

2 мг/мл

по 100 мл у флаконах; по 1
флаконі в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J02AC01

UA/14391/01/01

43966

80,09

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D07AC04

UA/6215/01/01

необмежений з
09.06.2017

19,72

Флуоцинолону ацетонід

ФЛУЦАР®-ДАРНИЦА

крем

1 мг/г

по 15 г у тубі; по 1 тубі в
пачці

Тріамцинолон

ФОКОРТ®-ДАРНИЦЯ

крем

1 мг/г

по 15 г у тубі; по 1 тубі в
пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D07AB09

UA/4936/01/01

необмежений з
15.12.2016

30,42

таблетки

500 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A07AB02

UA/6133/01/01

необмежений з
12.06.2017

8,84

Фталілсульфатіазол

ФТАЛАЗОЛ-ДАРНИЦЯ

Мірамістин

ЦЕЛІСТА®

розчин для ротової
порожнини

0,1 мг/мл

по 100 мл у флаконі; по 1
флакону з мірним
стаканчиком у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D08AJ

UA/16403/01/01

44873

48,29

Мірамістин

ЦЕЛІСТА®

спрей для ротової
порожнини

0,1 мг/мл

по 50 мл у флаконі; по 1
флакону з насадкоюрозпилювачем у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

D08AJ

UA/16494/01/01

44908

53,92

Цитиколін

ЦИТІМАКС-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій

250 мг/мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул
у контурній чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці, по 2 контурні
"Дарниця", Україна
чарункові упаковци в пачці

N06BX06

UA/13737/01/01

43656

357,32

Цефтриаксон

ЦЕФТРИАКСОНДАРНИЦЯ

1 флакон із порошком у
пачці

J01DD04

UA/6340/01/01

необмежений з
27.04.2017

9,78

порошок для
розчину для
ін'єкцій

0,5 г

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
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ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01DD04

UA/6340/01/01

необмежений з
27.04.2017

48,95

Цефтриаксон

ЦЕФТРИАКСОНДАРНИЦЯ

порошок для
розчину для
ін'єкцій

Цефтриаксон

ЦЕФТРИАКСОНДАРНИЦЯ

порошок для
розчину для
ін'єкцій

1,0 г

40 флаконів з порошком в
коробці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01DD04

UA/6340/01/02

необмежений з
27.04.2017

532,44

Цефтриаксон

ЦЕФТРИАКСОНДАРНИЦЯ

порошок для
розчину для
ін'єкцій

1,0 г

5 флаконів з порошком у
контурній чарунковій
упаковці, по 1 чарунковій
упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01DD04

UA/6340/01/02

необмежений

67,2

Парацетамол, кофеїн

ЦИТРАМОН ЕКСТРА

таблетки

1 таблетка містить: парацетамолу
500 мг, кофеїну 50 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N02BE51

UA/3984/01/01

44139

16,22

Кислота ацетилсаліцилова
(монопрепарат та його
комбінації)

ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ

таблетки

ацетилсаліцилової кислоти 240 мг; по 6 таблеток у контурних
парацетамолу 180 мг; кофеїну 30 мг чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N02BA51

UA/6550/01/01

необмежений з
28.04.2017

5,45

Кислота ацетилсаліцилова
(монопрепарат та його
комбінації)

ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ

таблетки

по 10 таблеток у контурній
ацетилсаліцилової кислоти 240 мг; чарунковій упаковці, по 1
парацетамолу 180 мг; кофеїну 30 мг контурній чарунковій
упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N02BA51

UA/6550/01/01

необмежений

11,67

Ацетилсаліцилова кислота,
комбінації, окрім
психолептики

ЦИТРОПАК® ДАРНИЦЯ

таблетки

№ 6 у контурних чарункових
ацетилсаліцилової кислоти – 240 мг;
упаковках; № 6 (6х1) у
ПрАТ "Фармацевтична фірма
парацетамолу – 180 мг; кофеїну – 30
контурних чарункових
"Дарниця", Україна
мг
упаковках у пачці

N02BA51

UA/3002/01/01

43923

5,72

Ацетилсаліцилова кислота,
комбінації, окрім
психолептики

ЦИТРОПАК® ДАРНИЦЯ

таблетки

№ 10 у контурних
ацетилсаліцилової кислоти – 240 мг; чарункових упаковках; № 10
ПрАТ "Фармацевтична фірма
парацетамолу – 180 мг; кофеїну – 30 (10х1) у контурних
"Дарниця", Україна
мг
чарункових упаковках у
пачці

N02BA51

UA/3002/01/01

43923

12,11

Ціанокобаламін

ЦІАНОКОБАЛАМІНДАРНИЦЯ (ВІТАМІН
В12-ДАРНИЦЯ)

0,2 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 10
ампул у коробці; по 5 ампул
ПрАТ "Фармацевтична фірма
у контурній чарунковій
"Дарниця", Україна
упаковці; по 2 контурні
чарункові упаковки в пачці

B03BA01

UA/3471/01/01

44077

19,83

Ціанокобаламін

ЦІАНОКОБАЛАМІНДАРНИЦЯ (ВІТАМІН
В12-ДАРНИЦЯ)

розчин для ін'єкцій

0,5 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 10
ампул у коробці; по 5 ампул
ПрАТ "Фармацевтична фірма
у контурній чарунковій
"Дарниця", Україна
упаковці; по 2 контурні
чарункові упаковки в пачці

B03BA01

UA/3471/01/02

44077

22,46

Аргініна глутамат

АРГІТЕК

розчин для інфузій

8 мг/мл

по 250 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A05BA01

UA/16986/01/01

45222

37,5

Небіволол

НЕБІВОЛОЛ-ДАРНИЦЯ

таблетки

5 мг

по 14 таблеток у контурній
чарунковій упаковці, по 2
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачці

C07AB12

UA/17005/01/01

45230

68,38

Орнідазол

ОРНІДАЗОЛ-ДАРНИЦЯ розчин для інфузій

по 100 мл у флаконі, по 1
флакону в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01XD03

UA/17007/01/01

45230

67

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C09AA04

UA/16982/01/02

45221

63,12

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C09AA04

UA/16982/01/01

45221

84,16

розчин для ін'єкцій

5 мг/мл

Периндоприл

ПЕРІНДОПРЕС®

таблетки

4 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 3
контурних чарункових
упаковок у пачці

Периндоприл

ПЕРІНДОПРЕС®

таблетки

8 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 3
контурних чарункових
упаковок у пачці

Ксилометазолін

РІНАЗАЛ®

спрей назальний,
дозований

1,0 мг/мл

по 10 мл у флаконі, по 1
ПрАТ "Фармацевтична фірма
флакону з дозуючим насосом
"Дарниця", Україна
у пачці

R01AA07

UA/1751/02/02

45222

36

Ксилометазолін

РІНАЗАЛ®

спрей назальний,
дозований

0,5 мг/мл

по 10 мл у флаконі, по 1
ПрАТ "Фармацевтична фірма
флакону з дозуючим насосом
"Дарниця", Україна
у пачці

R01AA07

UA/1751/02/01

45222

36

11

40

1

2

3

4
гексетидину 1,0 мг; холіну
саліцилату 5,0 мг; хлорбутанолу
гемігідрату, у перерахуванні на
хлорбутанол 2,5 мг

7

8

9

10

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

R02AA20

UA/16981/01/01

45221

46,99

по 100 мл у флаконі; по 1
флакону з мірним
стаканчиком у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

R02AA20

UA/16981/02/01

45221

52,46

10 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 3
контурних чарункових
упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C03CA04

UA/16245/02/02

45265

79

таблетки

10 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 10
контурних чарункових
упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

C03CA04

UA/16245/02/02

45265

210,4

таблетки

5 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 3
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурні чарункові упаковки "Дарниця", Україна
в пачці

C03CA04

UA/16245/02/01

45265

79,95

ЛІПОЇКА

концентрат для
розчину для
інфузій

300 мг/10 мл

по 10 мл в ампулах, по 5
ампул у контурній
чарунковій упаковці, по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A16AX01

UA/17024/01/01

45230

115

Кислота тіоктова

ЛІПОЇКА

концентрат для
розчину для
інфузій

600 мг/20 мл

по 20 мл в ампулах, по 5
ампул у контурній
чарунковій упаковці, по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

A16AX01

UA/17024/01/02

45230

215

Аргініна аспартат

ТІВОМАКС® А

розчин оральний

200 мг/мл

по 100 мл у флаконі; по 1
ПрАТ "Фармацевтична фірма
флакону з мірною ложкою в
"Дарниця", Україна
пачці

C01E

UA/16994/01/01

45222

126,24

Аргініна аспартат

ТІВОМАКС® А

розчин оральний

200 мг/мл

по 200 мл у флаконі; по 1
ПрАТ "Фармацевтична фірма
флакону з мірною ложкою в
"Дарниця", Україна
пачці

C01E

UA/16994/01/01

45222

210,4

Цитиколін

ЦИТІМАКСДАРНИЦЯ®

розчин для інфузій

10 мг/мл

по 100 мл у флаконі, по 1
флакону в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

N06BX06

UA/13737/02/01

45256

32,51

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01FA10

UA/0137/01/01

необмежений з
20.11.2018

61,2

Comb drug (гексетидину;
холіну саліцилату;
хлорбутанолу гемігідрату)

САНГІВА®

розчин для ротової
порожнини

Comb drug (гексетидину;
холіну саліцилату;
хлорбутанолу гемігідрату)

САНГІВА®

розчин для ротової
порожнини

гексетидину 1,0 мг; холіну
саліцилату 5,0 мг; хлорбутанолу
гемігідрату, у перерахуванні на
хлорбутанол 2,5 мг

Торасемід

ТОРАСЕМІДДАРНИЦЯ

таблетки

Торасемід

ТОРАСЕМІДДАРНИЦЯ

Торасемід

ТОРАСЕМІДДАРНИЦЯ

Кислота тіоктова

5
по 100 мл у флаконі; по 1
флакону з мірним
стаканчиком у пачці

6

11

Азитроміцин

АЗИЦИН®

капсули

250 мг

по 6 капсул у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці

Азитроміцин

АЗИЦИН®

таблетки, вкриті
оболонкою

500 мг

по 3 таблетки у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій
упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна

J01FA10

UA/0137/02/01

необмежений з
30.11.2018

67,2

Ідарубіцин гідрохлориду

ЗАВЕДОС®

ліофілізат для
розчину для
інфузій

5 мг

1 флакон з ліофілізатом у
картонній коробці з
маркуванням українською
мовою

Актавіс Італія С.п.А., Італія

L01DB06

UA/9322/01/01

необмежений

2780,81

27,808135 за 1 долар
США

По 5 мл в ампулі з
маркуванням українською
мовою; по 5 ампул у
контурній чарунковій
упаковці (піддоні); по 1
контурній чарунковій
упаковці (піддону) в пачці із
картону з маркуванням
українською та російською
мовами

Всі стадії виробничого процесу, крім
випуску серії: ХБМ Фарма с.р.о.,
Словаччина;виробник, який відповідає
за випуск серії: виробник, який
М03АС04
відповідає за контроль
серії/випробування: АТ «Гріндекс»,
Латвія;АТ «Калцекс», Латвія

UA/17083/01/01

45260

282,72

31,414193грн. за 1 Євро

Атракурію бесилат

Атракурій Калцекс

Розчин для
ін’єкцій

10 мг/мл

41

1

Атракурію бесилат

2

Атракурій Калцекс

3

Розчин для
ін’єкцій

4

5

10 мг/мл

По 2,5 мл в ампулі з
маркуванням українською
мовою; по 5 ампул у
контурній чарунковій
упаковці (піддоні); по 1
контурній чарунковій
упаковці (піддону) в пачці із
картону з маркуванням
українською та російською
мовами

Начальник відділу державної реєстрації лікарських та імунобіологічних засобів Управління
фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції

6

7

Всі стадії виробничого процесу, крім
випуску серії: ХБМ Фарма с.р.о.,
Словаччина;виробник, який відповідає
за випуск серії: виробник, який
М03АС04
відповідає за контроль
серії/випробування: АТ «Гріндекс»,
Латвія;АТ «Калцекс», Латвія

8

9

10

11

UA/17083/01/01

45260

188,48

31,414193грн. за 1 Євро

Н.В Гуцал

42

