Додаток 1
до наказу М іністерства охорони здоров'я України

06.05.2019 № 1009
Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 24 квітня 2019 року,
що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Міжнародна
непатентована або
загальноприйнята назва
лікарського засобу

Торговельна назва
лікарського засобу

Форма випуску

Дозування

Кількість одиниць
лікарського засобу у
споживчій упаковці

Найменування
виробника, країна

Код АТХ

1

2

3

4

5

6

7

таблетки
Рифампіцин 75 мг/ дисперговані по 75 мг
Рифампіцин; Ізоніазид; Ізоніазид
50
мг/ 75 мг/50 мг/ 150 50 мг
Піразинамід
Піразинамід 150 мг мг
150 мг

по 10 таблеток у Маклеодс
стрипі; по 10 стрипів у Фармасьютикалс
картонній у паковці
Лімітед, Індія

таблетки вкриі
плівковою
оболонкою
по 150 мг
150мг/75мг
75 мг

по 1000 таблеток у
ламінованому пакеті;
по
1
пакету
у Маклеодс
пластиковому
Фармасьютикалс
контейнері з кришкою. Лімітед, Індія

Рифампіцин;
Ізоніазид

Рифампіцин/
Ізоніазид

таблетки
Рифампіцин 75 мг та дисперговані по 75мг
Рифампіцин; Ізоніазид Ізоніазид 50 мг
75мг/50мг
50мг

по 10 таблеток у
Маклеодс
стрипі; по 10 стрипів у Фармасьютикалс
картонній у паковці
Лімітед, Індія

J04AM05

J04AM02

J04AM02

Офіційний
курс та вид
Задекларована
іноземної
зміна оптововалюти,
відпускної ціни встановлений
Дата закінчення на лікарський Національним
Номер
строку дії
засіб
банком
реєстраційного
реєстраційного вітчизняного
України на
посвідчення на
посвідчення на
та/або
дату подання
лікарський засіб лікарський засіб іноземного
декларації
виробництва, зміни оптовогрн
відпускної
ціни на
лікарський
засіб*

8

9

UA/17008/01/01 31.10.2023

UA/16427/01/01 17.11.2022

UA/16648/01/01 27.03.2023

10

11

210,07

26,859165
грн. за1 долар
США

2250,33

26,992764
грн. за
1
долар США

150,01

26,992764
грн. за
1
долар США

1

1

2

3

4

Рифампіцин 75 мг/ таблетки
75 мг
Рифампіцин; Ізоніазид; Ізоніазид
50
мг/ дисперговані по 50 мг
Піразинамід
Піразинамід 150 мг 75мг/50мг/150мг 150 мг

ІЗОНІАЗИД

ІЗОНІАЗИД

ІЗОНІАЗИД

ІЗОНІАЗИД

Моксифлоксацин

ІЗОНІАЗИД

ІЗОНІАЗИД

ІЗОНІАЗИД

ІЗОНІАЗИД

Моксифлоксацин

5

по 100 таблеток у
поліетиленовому пакеті,
вкладеному у ламіноване
саше, по 1 ламінованому
саше у пластиковому
контейнері. Маркування
українською мовою

6

Маклеодс
Фармасьютикалс
Лімітед, Індія

100 мг

по 28 таблеток у
блістері, по 24 блістери
у картонній у паковці. Маклеодс
Марку вання
Фармасьютикалс
у країнською мовою
Лімітед, Індія

100 мг

по 1000 таблеток у
поліетиленовому
пакеті; по 1 пакету у
пластиковому
контейнері.
Марку вання
у країнською мовою

Маклеодс
Фармасьютикалс
Лімітед, Індія

300 мг

по 1000 таблеток у
поліетиленовому
пакеті; по 1 пакету у
пластиковому
контейнері.
Марку вання
у країнською мовою

Маклеодс
Фармасьютикалс
Лімітед, Індія

300 мг

по 28 таблеток у блістері,
по 24 блістери у
Маклеодс
картонній упаковці.
Маркування українською Фармасьютикалс
Лімітед, Індія
мовою

таблетки по 400
мг
400 мг

по 5 таблеток у
блістері; по 1 блістеру
у картонній коробці з Маклеодс
марку ванням
Фармасьютикалс
у країнською мовою
Лімітед, Індія

таблетки
100 мг

таблетки
100 мг

таблетки
300 мг

таблетки
300 мг

по

по

по

по

7

J04AM05

J04AС01

J04AС01

J04AС01

J04AС01

J01MA14

8

9

UA/17008/01/01 31.10.2023

UA/15099/01/01 06.04.2021

UA/15099/01/01 06.04.2021

UA/15099/01/02

UA/15099/01/02

UA/13863/01/01

06.04.2021

06.04.2021

09.09.2019

10

11

270,05

26,859165
грн. за
1
долар США

540,02

26,859165
грн. за
1
долар США

810,05

26,859165
грн. за
1
долар США

1560,07

26,859165
грн. за
1
долар США

1020,07

26,859165
грн. за
1
долар США

3000,01

27,017312
грн. за
1
долар США

2

1

Теризидон

2

Теріз

3

капсу ли по
250 мг

4

250 мг

5

6

по 10 капсу л у стрипі;
по 10 стрипів у
картонній у паковці з
марку ванням
Маклеодс
у країнською та
Фармасьютикалс
англійською мовами
Лімітед, Індія

7

J04AK03

8

UA/7697/01/01

9

безстроково

10

11

6000,07

26,859165
грн. за
1
долар США

450,01

26,992764
грн. за
1
долар США

952,01

26,859165
грн. за
1
долар США

225,03

26,992764
грн. за
1
долар США

150,06

27,017312
грн. за
1
долар США

528,88

27,256311
грн. за
1
долар США

по 10 таблеток у стрипі з
маркуванням українською

Протіонамід

ЛІНЕЗОЛІД

Рифампіцин;
Ізоніазид

ПІРАЗИНАМІД

ПРОТОМІД

таблетки, вкриті
оболонкою по
250 мг
250 мг

мовою; по 5 стрипів у

англійською мовами

Маклеодс
Фармасьютикалс
Лімітед, Індія

ЛІЗОМАК 600

таблетки вкриті
плівковою
оболонкою по
600 мг
600 мг

по 10 таблеток у
стрипі по 1 стрипу в
картонній у паковці з
марку ванням
у країнською мовою

Маклеодс
Фармасьютикалс
Лімітед, Індія

Рифампіцин/
Ізоніазид

таблетки вкриі
плівковою
оболонкою
по 150 мг
150мг/75мг
75 мг

по 10 таблеток у
блістері; по 10
блістерів у картонній
у паковці

Маклеодс
Фармасьютикалс
Лімітед, Індія

таблетки по 500
мг
500 мг

по 10 таблеток у
блістері; по 10
блістерів у картонній Маклеодс
коробці з марку ванням Фармасьютикалс
у країнською мовою
Лімітед, Індія

МАКРОЗИД 500

картонній упаковці з
маркуванням українською та

1

флакон

з

порошком

J04АD01

J01ХХ08

J04AM02

J04AK01

UA/2441/01/01

UA/9086/01/01

UA/16427/01/01

UA/6535/01/01

22.08.2019

16.04.2020

17.11.2022

безстроково

у

комплекті з розчинником (вода
для

ін’єкцій)

по 1

попередньо
шприці,

мл у

заповненому
1

голкою

для

розчинення та 1 голкою для
введення
чарунковій

Фолітропін альфа

ГОНАЛ-ф®

порошок для
розчину для
ін'єкцій

у

контурній

упаковці;

по 1

контурній чарунковій упаковці
у

картонній

маркуванням

75 МО (5,5 мкг)

мовою

коробці

з

українською

Мерк Сероно С.А.,
відділення у м.Обонн,
Швейцарія; Мерк
Сероно С.п.А., Італія G03GA05

UA/4113/01/03 необмежений

3

1

Фолітропін альфа

Фолітропін альфа

Фолітропін альфа

Прогестерон

Хоріогонадотропін
альфа

Інтерферон бета-1а

2

ГОНАЛ-Ф®

3

розчин для
ін'єкцій

ГОНАЛ-Ф®

розчин для
ін'єкцій

ГОНАЛ-Ф®

розчин для
ін'єкцій

КРИНОН

ОВІТРЕЛ

Ребіф®

4

5

по 0,5 мл у картриджі з
пробкою-поршнем та
рифленою кришечкою,
вміщеному у ручку для
введення; по 1 ручці та 8
голок у картонній
300 МО (22 мкг)/ 0,5 коробці з маркуванням
мл
українською мовою

6

Мерк Сероно С.п.А.,
Італія

по 0,75 мл у картриджі з
пробкою-поршнем та
рифленою кришечкою,
вміщеному у ручку для
введення; по 1 ручці та 12
голок у картонній
450 МО (33 мкг)/
Мерк Сероно С.п.А.,
коробці з маркуванням
0,75 мл
Італія
українською мовою
по 1,5 мл у картриджі з
пробкою-поршнем та
рифленою кришечкою,
вміщеному у ручку для
900 МО (66 мкг)/ 1,5 введення; по 1 ручці та 20 Мерк Сероно С.п.А.,
мл
Італія
голок у картонній

гель вагінальний 8%

по 1,45 г (що відповідає
дозі для введення 1,125 г)
в
однодозовому
аплікаторі, вкладеному в
багатошарову упаковку;
по
15
однодозових
аплікаторів у картонній
коробці з маркуванням
українською мовою

розчин для
ін'єкцій

250 мкг/0,5 мл

0,5 мл у попередньо
заповненому шприці; по 1
попередньо заповненому
шприцу в картонній
Мерк Сероно С.п.А.,
чарунковій упаковці в
Італія, Мерк Сероно
картонній коробці з
С.А., відділення у
маркуванням українською
м.Обонн, Швейцарія
мовою

22 мкг (6 млн
МО)/0,5 мл

Мерк Сероно С.п.А.,
Італія; Альтернативне
виробництво: Мерк
Сероно С.А.,
відділення у м.Обонн,
Швейцарія

розчин для
ін'єкцій

попередньо заповнені
шприці №3

7

G03GA05

G03GA05

G03GA05

8

UA/4113/02/01

UA/4113/02/02

UA/4113/02/03

9

21.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

10

11

2203,67

27,256311
грн. за
1
долар США

3305,51

27,256311
грн. за
1
долар США

6611,02

27,256311
грн. за
1
долар США

897,21

27,256311
грн. за
1
долар США

826,48

27,256311
грн. за
1
долар США

3699,23

27,256311
грн. за
1
долар США

Фліт Лабораторія Лімітед,
Великобританія; Херд
Манді Річардсон Лімітед,
Великобританія; маропак
аг, Швейцарія; Централ
Фарма (Контракт Пекінг)
Лімітед, Великобританія

G03DA04

G03GA08

L03AB07

UA/3490/01/01

27.11.2020

UA/1175/02/01 необмежений

UA/16340/01/01

04.10.2022

4

1

Інтерферон бета-1а

2

Ребіф®

3

розчин для
ін'єкцій

4

44 мкг (12 млн
МО)/0,5 мл

5

6
Мерк Сероно С.п.А.,
Італія; Альтернативне
виробництво: Мерк
Сероно С.А.,
відділення у м.Обонн,
Швейцарія

попередньо заповнені
шприці №12

1

флакон

з

порошком,

7

L03AB07

8

UA/16340/01/02

9

04.10.2022

10

11

15596,36

27,256311
грн. за
1
долар США

2496,00

27,256311
грн. за
1
долар США

3982,35

27,256311
грн. за
1
долар США

194,00

27,131890
грн. за
1
долар США

102,00

27,131890
грн. за
1
долар США

1

картридж з 1,37 мл розчинника
(0,3 % (м./об.)

розчин м-

крезолу у воді для ін’єкцій)
попередньо
пристрій

зібраній
для

в

1

розчинення

(клік.ізі), що складаються з 1

Соматропін

САЙЗЕН® 8 мг
клік.ізі

порошок для
приготу вання
розчину для
ін'єкцій

корпусу

пристрою

та

1

стерильної перехідної канюлі
у

картонній

маркуванням

8 мг

коробці

з

українською

мовою

Мерк Сероно С.п.А.,
Італія

H01AC01

UA/1567/01/02 необмежений

1 флакон з порошком у
комплекті з 1 попередньо
заповненим шприцом з
розчинником (вода для
ін`єкцій) по 1 мл, 1 голкою для

Німеччина; П'єр Фабр

ін`єкцій та 2 тампонами,

Медикамент Продакшн,

просоченими спиртом, у
контурній чарунковій

Цетрорелікс

ЦЕТРОТІД®
мг

порошок та
розчинник для
0,25 розчину для
ін'єкцій

упаковці; по 7 контурних

Акітен Фарм
Інтернасьйональ,
(ПФМП/АФІ) Франція;

чарункових упаковок в

Абботт Біолоджікалз Б.В.

картонній коробці з

Нідерланди; Мерк КГаА,

маркуванням українською

0,25 мг

Бакстер Онколоджі ГмбХ,

розчинення, 1 голкою для

Німеччина АЕтерна

мовою

Зентаріс ГмбХ, Німеччина

капсу ли тверді 1,2х10 7 КУО

32 капсу ли у флаконі,
по 1 флакону у
картонній коробці

Лек Фармацевтична
компанія д.д,
Словенія

капсу ли тверді 1,2х10 7 КУО

по 8 капсу л у блістері,
по 2 блістери у
картонній коробці

Лек Фармацевтична
компанія д.д,
Словенія

H01CC02

UA/4898/01/01

19.08.2021

Антибіотикорезистентні
молочнокислі бактерії:
Lactobacillus acidophilus (sp.
L. gasseri), ifidobacterium
infantis, Enterococcus faecium

ЛІНЕКС®

A07FA01

UA/14267/01/01

12.03.2020

Антибіотикорезистентні
молочнокислі бактерії:
Lactobacillus acidophilus (sp.
L. gasseri), ifidobacterium
infantis, Enterococcus faecium

ЛІНЕКС®

A07FA01

UA/14267/01/01

12.03.2020

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

140,00

27,131890
грн. за
1
долар США

113,00

27,131890
грн. за
1
долар США

238,00

27,131890
грн. за
1
долар США

Лек Фармацевтична
компанія д.д, Словенія,
1234 Менгеш МАРІФАРМ,
виробництво та послуги

Bifidobacterium
animals subsp. lactis
Су міш пробіотиків:
Lactobacillus
acidophilus,
Bifidobacterium
animals subsp. lactis

ЛІНЕКС БЕБІ®

ЛІНЕКС ФОРТЕ®

порошок для
оральної
су спензії

1 000 000 000
КУО/пакет

капсу ли тверді 2 х 10 9 КУО

1,5 г у пакеті по 10
пакетів в картонній
коробці

по 7 капсу л у блістері

д.о.о., Словенія

Лек

Фармацевтична компанія
д.д., Словенія, Любляна

A07FA

1526

Лек Фармацевтична
компанія д.д.,
Словенія

A07FA01

UA/14576/01/01

UA/14763/01/01

01.09.2020

11.01.2021

Лек Фармацевтична
компанія д.д, Словенія,
1234 Менгеш МАРІФАРМ,
виробництво та послуги

Bifidobacterium
animals subsp. lactis
Су міш пробіотиків:
Lactobacillus
acidophilus,
Bifidobacterium
animals subsp. lactis

Вісму ту су бцитрат

Вісму ту су бцитрат

Джозаміцин

ЛІНЕКС БЕБІ®

ЛІНЕКС ФОРТЕ®

Де-Нол®

Де-Нол®

Вільпрафен®

порошок для
оральної
су спензії

1 000 000 000
КУО/пакет

1,5 г у пакеті по 20
пакетів в картонній
коробці

д.о.о., Словенія

Лек

Фармацевтична компанія
д.д., Словенія, Любляна
1526

A07FA

UA/14576/01/01

01.09.2020

капсу ли тверді 2 х 10 9 КУО

по 7 капсу л у блістері,
по 2 блістери у
картонній коробці

Лек Фармацевтична
компанія д.д.,
Словенія

A07FA01

UA/14763/01/01

11.01.2021

216,00

27,131890
грн. за
1
долар США

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
120 мг

по 8 таблеток у
блістері; по 7 блістерів
у картонній коробці з
марку ванням
у країнською мовою

Астеллас Фарма
Юроп Б.В.,
Нідерланди

A02BX05

UA/4355/01/01

безстроково

222,79

30,4967780
грн. за 1 євро

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
120 мг

по 8 таблеток у
блістері; по 14
блістерів у картонній
коробці з марку ванням
у країнською мовою

Астеллас Фарма
Юроп Б.В.,
Нідерланди

A02BX05

UA/4355/01/01

безстроково

408,44

30,4967780
грн. за 1 євро

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
500 мг

по 10 таблеток у
блістері; по 1 блістеру
в картонній коробці з
марку ванням
у країнською мовою

Драгенофарм
Апотекер Пюшл
ГмбХ, Німеччина

J01FA07

UA/4350/01/01

безстроково

234,99

30,4967780
грн. за 1 євро

6

1

Джозаміцин

2

Вільпрафен®

3

4

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
1000 мг

5

6

7

8

9

10

11

по 5 таблеток у
блістері; по 2 блістери
в картонній коробці з
марку ванням
у країнською мовою

Фамар Ліон, Франція

J01FA07

UA/4350/02/01

безстроково

291,45

30,4967780
грн. за 1 євро

26,960935
грн. за
1
долар США

1 флакон (по 0,5 мл (1 доза)) у
картонній коробці з

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

маркуванням українською

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

су спензія для
ін'єкцій

МЕМОКС 10

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
10 мг

мовою; 1 попередньо
наповнений шприц (по 0,5 мл
(1 доза)) у комплекті з 1

Мерк Шарп і Доу м
Б.В., Нідерланди
Мерк Шарп і Доу м
Корп., США

J07BM01

UA/13451/01/01 безстроково

2426,48

по 10 таблеток у
блістері, по 3 блістери
в пачці

ТОВ "Фарма Старт",
Україна

N06DX01

UA/13188/01/01 безстроково

175,95

МЕМОКС 10

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
10 мг

по 10 таблеток у
блістері, по 6 блістерів
у пачці

ТОВ "Фарма Старт",
Україна

N06DX01

UA/13188/01/01 безстроково

327,49

Мемантину
гідрохлорид

МЕМОКС 20

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
20 мг

по 10 таблеток у
блістері, по 3 блістери
в пачці

ТОВ "Фарма Старт",
Україна

N06DX01

UA/13188/01/02 безстроково

327,49

Ву гілля активоване

ВУГІЛЛЯ
АКТИВОВАНЕ

таблетки

по 0,25 г

по 10 таблеток у
блістерах

ПАТ "Хімзавод
"Червона зірка",
Україна

A07BA01

UA/9148/01/01 необмежений

3,48

по 0,25 г

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

ПАТ "Хімзавод
"Червона зірка",
Україна

A07BA01

UA/9148/01/01 необмежений

34,80

50 мг

по 10 таблеток у
блістерах;
по
3 ПАТ
"Галичфарм",
блістери в пачці з Україна;
ПАТ
марку ванням
"Київмедпрепарат",
у країнською мовою
Україна
J01XE03

Мемантину
гідрохлорид

Мемантину
гідрохлорид

Ву гілля активоване

Фу разідін

ВУГІЛЛЯ
АКТИВОВАНЕ

ФУРАГІН

Цефоперазон
(монопрепарат та в
комбінації
з
су льбактамом натрію) ГЕПАЦЕФ КОМБІ

голкою у контурній комірковій
упаковці в картонній коробці з

таблетки

таблетки

порошок
розчину
ін’єкцій

маркуванням українською

1 доза (0,5 мл)

мовою

по 2 г у флаконі; по 1
для
флакону в пачці з ПАТ
для цефоперазон 1,0 г, марку ванням
« Київмедпрепарат» ,
су льбактам 1,0 г
у країнською мовою
Україна
J01DD62

UA/5198/01/01

15.09.2021

UA/10752/01/01 необмежений

60,40

91,77

7

1

Цефоперазон

Цефтріаксон

Цефтріаксон

Цефотаксим

Цефазолін

Цефазолін

2

ГЕПАЦЕФ®

ЦЕФТРІАКСОН

ЦЕФТРІАКСОН

ЦЕФОТАКСИМ

ЦЕФАЗОЛІН

ЦЕФАЗОЛІН

3

порошок
розчину
ін'єкцій

порошок
розчину
ін’єкцій

порошок
розчину
ін’єкцій

порошок
розчину
ін’єкцій

порошок
розчину
ін`єкцій

порошок
розчину
ін`єкцій

4

5

6

7

8

9

10

1,0 г

10 флаконів з порошком у
контурній
чарунковій
упаковці; по 1 контурній
чарунковій упаковці в ПАТ
пачці
з
маркуванням « Київмедпрепарат» ,
Україна
J01DD12
українською мовою

UA/0881/01/01

19.05.2019

486,70

0,5 г

10 флаконів з порошком у
контурній
чарунковій
упаковці, по 1 контурній
чарунковій упаковці в ПАТ
пачці
з
маркуванням « Київмедпрепарат» ,
Україна
J01DD04
українською мовою

UA/6126/01/01

необмежений

114,30

1,0 г

10 флаконів з порошком у
контурній
чарунковій
упаковці, по 1 контурній
чарунковій упаковці в ПАТ
пачці
з
маркуванням « Київмедпрепарат» ,
Україна
J01DD04
українською мовою

UA/6126/01/02

необмежений

157,10

1г

10 флаконів з порошком у
контурній
чарунковій
упаковці; по 1 контурній
чарунковій упаковці у ПАТ
пачці
з
маркуванням « Київмедпрепарат» ,
Україна
J01DD01
українською мовою

UA/14375/01/01 08.05.2020

156,00

0,5 г

по
10
флаконів
з
порошком у контурній
чарунковій упаковці, по 1
контурній
чарунковій
упаковці
у
пачці з ПАТ
маркуванням українською « Київмедпрепарат» ,
Україна
J01DB04
мовою

UA/14477/01/01 08.07.2020

100,00

1,0 г

по
10
флаконів
з
порошком у контурній
чарунковій упаковці, по 1
контурній
чарунковій
упаковці
у
пачці з ПАТ
маркуванням українською « Київмедпрепарат» ,
Україна
J01DB04
мовою

UA/14477/01/02 08.07.2020

131,80

для
для

для
для

для
для

для
для

для
для

для
для

11

8

1

Цефтазидим

Бісопролол

Бісопролол

Бісопролол

Бісопролол

Бісопролол

Метформін

Метформін

Метформін

Метформін

Метформін

Метформін

Метформін

2

3

4

для
для

5

6

7

8

9

10 флаконів з порошком у
картонній
чарунковій
упаковці, по 1 контурній
чарунковій упаковці в ПАТ
пачці
з
маркуванням « Київмедпрепарат» ,
Україна
J01DD02
українською мовою

UA/0967/01/01

19.05.2019

10

11

ЦЕФТУМ®

порошок
розчину
ін'єкцій

КОНКОР

таблетки, вкриті
плівковою
5 мг
оболонкою

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

C07AB07

UA/3322/01/02

необмежений

97,38

30.069287
грн. за 1 Євро

КОНКОР

таблетки, вкриті
плівковою
5 мг
оболонкою

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

C07AB07

UA/3322/01/02

необмежений

149,46

30.069287
грн. за 1 Євро

КОНКОР

таблетки, вкриті
плівковою
10 мг
оболонкою

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

C07AB07

UA/3322/01/03

необмежений

158,62

30.069287
грн. за 1 Євро

КОНКОР

таблетки, вкриті
плівковою
10 мг
оболонкою

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

C07AB07

UA/3322/01/03

необмежений

239,72

30.069287
грн. за 1 Євро

КОНКОР КОР

таблетки, вкриті
плівковою
2,5 мг
оболонкою

по 10 таблеток у
блістері; по 3 блістери Мерк КГаА,
у картонній коробці
Німеччина

C07AB07

UA/3322/01/01

30.04.2020

83,79

30.069287
грн. за 1 Євро

ГЛЮКОФАЖ

таблетки, вкриті
плівковою
500 мг
оболонкою

по 15 таблеток у
блістері; по 2 блістери
у картонній коробці
Мерк, СЛ, Іспанія

A10BA02

UA/3994/01/01

20.08.2020

57,26

30.069287
грн. за 1 Євро

ГЛЮКОФАЖ

таблетки, вкриті
плівковою
500 мг
оболонкою

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

A10BA02

UA/3994/01/01

20.08.2020

114,53

30.069287
грн. за 1 Євро

ГЛЮКОФАЖ

таблетки, вкриті
плівковою
850мг
оболонкою

по 15 таблеток у
блістері; по 2 блістери
у картонній коробці
Мерк, СЛ, Іспанія

A10BA02

UA/3994/01/02

20.08.2020

77,65

30.069287
грн. за 1 Євро

ГЛЮКОФАЖ

таблетки, вкриті
плівковою
850мг
оболонкою

по 15 таблеток у
блістері; по 4 блістери
у картонній коробці
Мерк, СЛ, Іспанія

A10BA02

UA/3994/01/02

20.08.2020

154,96

30.069287
грн. за 1 Євро

ГЛЮКОФАЖ

таблетки, вкриті
плівковою
1000мг
оболонкою

по 15 таблеток у
блістері; по 2 блістери
у картонній коробці
Мерк, СЛ, Іспанія

A10BA02

UA/3994/01/03

20.08.2020

104,49

30.069287
грн. за 1 Євро

ГЛЮКОФАЖ

таблетки, вкриті
плівковою
1000мг
оболонкою

по 15 таблеток у
блістері; по 4 блістери
у картонній коробці
Мерк, СЛ, Іспанія

A10BA02

UA/3994/01/03

20.08.2020

208,67

30.069287
грн. за 1 Євро

ГЛЮКОФАЖ XR

таблетки
пролонгованої дії 500 мг

по 15 таблеток у
блістері; по 2 блістери
у картонній коробці
Мерк Санте, Франція A10BA02

UA/3994/02/01

необмежений

114,20

30.069287
грн. за 1 Євро

1,0 г

668,50
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1

Метформін

Метформін

Метформін

Левотироксин натрію

Левотироксин натрію

Левотироксин натрію

Левотироксин натрію

Левотироксин натрію

Левотироксин натрію

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ГЛЮКОФАЖ XR

таблетки
пролонгованої дії 500 мг

по 15 таблеток у
блістері; по 4 блістери
у картонній коробці
Мерк Санте, Франція A10BA02

UA/3994/02/01

необмежений

228,09

30.069287
грн. за 1 Євро

ГЛЮКОФАЖ XR

таблетки
пролонгованої дії 1000 мг

по 10 таблеток у Мерк Санте, Франція
блістері; по 3 блістери Мерк
КГаА,
у картонній коробці
Німеччина
A10BA02

UA/3994/02/02

необмежений

178,26

30.069287
грн. за 1 Євро

ГЛЮКОФАЖ XR

таблетки
пролонгованої дії 1000 мг

по 10 таблеток у Мерк Санте, Франція
блістері; по 6 блістерів Мерк
КГаА,
у картонній коробці
Німеччина
A10BA02

UA/3994/02/02

необмежений

356,84

30.069287
грн. за 1 Євро

таблетки

25 мкг

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

H03AA01

UA/8388/01/01

необмежений

92,52

30.069287
грн. за 1 Євро

50 мкг

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

H03AA01

UA/8388/01/02

необмежений

106,11

30.069287
грн. за 1 Євро

75 мкг

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

H03AA01

UA/8388/01/03

необмежений

110,96

30.069287
грн. за 1 Євро

100 мкг

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

H03AA01

UA/8388/01/04

необмежений

123,58

30.069287
грн. за 1 Євро

125 мкг

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

H03AA01

UA/8388/01/05

необмежений

133,62

30.069287
грн. за 1 Євро

150 мкг

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

H03AA01

UA/8388/01/06

необмежений

140,41

30.069287
грн. за 1 Євро

701,39

26.960935
грн. за
1
долар США

1142.14

26.960935
грн. за
1
долар США

ЕУТИРОКС

ЕУТИРОКС

ЕУТИРОКС

ЕУТИРОКС

ЕУТИРОКС

ЕУТИРОКС

таблетки

таблетки

таблетки

таблетки

таблетки

10 000 анти-Ха МО/1 мл, №
10 (2х5): по 0,2 мл у шприцдозі

із

голки;

Enoxaparin

КЛЕКСАН®

розчин
ін`єкцій

для 10 000
МО/1 мл

анти-Ха

захисною системою
по 2

блістері;

шприц-дози у

по 5 блістерів у

картонній коробці;

Санофі
Вінтроп
Індастріа, Франція
B01AB05

UA/7182/01/01

30.04.2020

10 000 анти-Ха МО/1 мл, №
10 (2х5): по 0,4 мл у шприцдозі
голки;

Enoxaparin

КЛЕКСАН®

розчин
ін`єкцій

для 10 000
МО/1 мл

анти-Ха

із

захисною системою
по 2

блістері;

шприц-дози у

по 5 блістерів у

картонній коробці

Санофі
Вінтроп
Індастріа, Франція
B01AB05

UA/7182/01/01

30.04.2020

10

1

Enoxaparin

Enoxaparin

Amiodarone

2

3

4

КЛЕКСАН®

розчин
ін`єкцій

для 10 000
МО/1 мл

КЛЕКСАН® 300

розчин
ін`єкцій

для 10 000
МО/1 мл

КОРДАРОН®

розчин
ін'єкцій

для
50 мг/мл

5

6

7

10 000 анти-Ха МО/1 мл,
№ 2: по 0,8 мл у шприцдозі із захисною системою
голки, по 2 шприц-дози у
анти-Ха блістері, по 1 блістеру в Санофі
Вінтроп
Індастріа, Франція
B01AB05
картонній коробці

ФАМАР
ХЕЛС
КЕАР
СЕРВІСІЗ
по 10 000 анти-Ха МАДРИД,
С.А.У.,
МО/мл № 1 (по 1 Іспанія
багатодозовому
Санофі-Авентіс
анти-Ха флакону по 3 мл в Дойчланд
ГмбХ,
картонній коробці)
Німеччина
B01AB05
50 мг/мл № 6: по 3 мл в
ампу лі; по 6 ампу л в
полімерних чару нках у Санофі
Вінтроп
картонній коробці
Індастріа, Франція
C01BD01

Valproic acid

таблетки, вкриті
оболонкою,
ДЕПАКІН ХРОНО® пролонгованої
300 МГ
дії
300 мг

по 300 мг № 100 (50х2):
(по
50
таблеток
у
контейнері,
закритому
кришкою
з
вологопоглиначем; по 2
Вінтроп
контейнери в картонній Санофі
Індастріа, Франція
N03AG01
коробці)

Valproic acid

таблетки, вкриті
оболонкою,
ДЕПАКІН ХРОНО® пролонгованої
500 мг
дії
500 мг

по 500 мг № 30: по 30
таблеток у контейнері,
закритому кришкою з
вологопоглиначем,
в Санофі
Вінтроп
картонній коробці
Індастріа, Франція
N03AG01

ДЕПАКІН®

57,64 мг/мл № 1: по 150
мл у флаконі; по 1
флакону з дозу ючим
пристроєм з пробкоюЮнітер
Ліквід
адаптором в картонній Ману фекчу рінг,
коробці
Франція
N03AG01

Valproic acid

сироп

57,64 мг/мл

8

UA/7181/01/01

9

необмежений

UA/10143/01/01 10.10.2019

UA/3683/01/01

16.04.2020

UA/10298/01/01 18.05.2021

UA/10118/01/01 10.10.2019

UA/3817/01/01

21.05.2020

10

11

334,73

26.960935
грн. за
1
долар США

422,86

26.960935
грн. за
1
долар США

216,49

26.960935
грн. за
1
долар США

817,72

26.960935
грн. за
1
долар США

334,67

26.960935
грн. за
1
долар США

97,35

26.960935
грн. за
1
долар США

11

1

2

3

4

5

Санофі

6

Вінтроп Індастріа

(вторинне

7

8

9

10

11

8114,85

26.960935
грн. за
1
долар США

864,50

26.960935
грн. за
1
долар США

864,50

26.960935
грн. за
1
долар США

пакування,

контроль якості та випуск

Lenograstim

ГРАНОЦИТ® 34

ліофілізат
розчину
ін'єкцій

по 5 флаконів зі скла типа
І
с
ліофілізатом,
укупорених
пробками
гумовими бутиловими та
обжатих
ковпачками
алюмінієвими в комплекті
з 5 ампулами по 1 мл зі
для
скла типу І з розчинником
для 33,6 млн. МО (263 (вода для ін`єкцій) в
мкг)
картонній коробці

су спензія
ін'єкцій

0,5 мл (1 доза)

по 0,5 мл (1 доза) № 1 в
шприці
попередньо
заповненому
з
прикріпленою голкою

Санофі Пастер С.А.
(повний
цикл
виробництва, випу ск
серії), Франція
J07CA09

0,5 мл (1 доза)

по 0,5 мл (1 доза) № 1 в
шприці
попередньо
заповненому з з 2-ма
окремими голками

Санофі Пастер С.А.
(повний
цикл
виробництва, випу ск
серії), Франція
J07CA09

серій

ліофілізату

та

розчинника), Франція
Шугаї

Фарма

Мануфектуринг
(виробництво

Ко.

Лтд

ліофілізату,

первинне

пакування,

контроль якості), Японія
Гаупт

Фарма

(виробництво

Ліврон

розчинника,

первинне пакування,

L03AA10

UA/5627/01/01

19.07.2021

ГЕКСАКСИМ / HEXAXIM
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ
ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ,
КАШЛЮКУ
(АЦЕЛЮЛЯРНИЙ
КОМПОНЕНТ), ГЕПАТИТУ
В РЕКОМБІНАНТНА,
ПОЛІОМІЄЛІТУ
ІНАКТИВОВАНА ТА

Diphtheria-hemophilus
influenzae B-pertussispoliomy elitis-tetanushepatitis B

ЗАХВОРЮВАНЬ,
СПРИЧИНЕНИХ
HAEMOPHILUS ТИПУ B
КОН'ЮГОВАНА,
АДСОРБОВАНА, РІДКА

для

UA/13080/01/01 01.08.2019

ГЕКСАКСИМ / HEXAXIM
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ
ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ,
КАШЛЮКУ
(АЦЕЛЮЛЯРНИЙ
КОМПОНЕНТ), ГЕПАТИТУ
В РЕКОМБІНАНТНА,
ПОЛІОМІЄЛІТУ
ІНАКТИВОВАНА ТА

Diphtheria-hemophilus
influenzae B-pertussispoliomy elitis-tetanushepatitis B

ЗАХВОРЮВАНЬ,
СПРИЧИНЕНИХ
HAEMOPHILUS ТИПУ B
КОН'ЮГОВАНА,
АДСОРБОВАНА, РІДКА

су спензія
ін'єкцій

для

UA/13080/01/01 01.08.2019

12

1

2

ПЕНТАКСИМ
ДЛЯ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

618,45

26.960935
грн. за
1
долар США

ВАКЦИНА

ПРОФІЛАКТИКИ

ДИФТЕРІЇ,

ПРАВЦЯ,

КАШЛЮКУ
(АЦЕЛЮЛЯРНИЙ
КОМПОНЕНТ),
ПОЛІОМІЄЛІТУ
ІНАКТИВОВАНА
ВАКЦИНА

ТА
ДЛЯ

ПРОФІЛАКТИКИ
ІНФЕКЦІЙ,

Diphtheria-hemophilus
influenzae B-pertussispoliomy elitis-tetanus

СПРИЧИНЕНИХ
HAEMOPHILUS
КОН’ЮГОВАНА,
АДСОРБОВАНА

ТИПУ

B

порошок
Haemophilus
influenzae типу
b у флаконі та
су спензія
для
ін’єкцій
0,5 мл

порошок Haemophilus
influenzae типу b у
флаконі та су спензія
для ін’єкцій (0,5 мл) в Санофі
Пастер,
попередньо
Франція
заповненому шприці з 2- САНОФІ
С.П.А.,
ма окремими голками, Італія
що містить су спензію Санофі-Авентіс
для ін'єкцій, в картонній Прайвіт Ко. Лтд.,
коробці
Угорщина
J07CA06
нерозфасованої

UA/13010/01/01 необмежений

продукції,

первинне

пакування,

вторинне

пакування

випробування

,

контролю

якості та випуск серії: Рош
Діагностик

ГмбХ

Сандхоферштрассе

116,

68305 Маннхайм, Німеччина
Виробництво
нерозфасованої

продукції,

превинне

пакування,

вторинне

пакування,

випробування
якості

та

контролю
випуск

Ф.Хоффман-Ля
Лтд4303,

серії:
Рош

Кайсераугст,

Швейцарія
Виробництво
нерозфасованої
первинне

Бевацизу маб

Авастин®

концентрат для
розчину
для
інфу зій
100 мг/4мл

по 1 флакону
у
картонній коробці з
марку ванням
у країнською мовою

продукції,
пакування:

Дженентек Інк. І ДНА Вей,
південь Сан-Франциско СА
94080,
Дженентек

США
Інк.

Бруквуд Парквей,

4625 NE

L01XC07

UA/16665/01/01 04.04.2023

8020,00

26,713872
грн. за
1
долар США

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Виробництво
нерозфасованої

продукції,

первинне

пакування,

вторинне

пакування

випробування

,

контролю

якості та випуск серії: Рош
Діагностик

ГмбХ

Сандхоферштрассе

116,

68305 Маннхайм, Німеччина
Виробництво
нерозфасованої

продукції,

превинне

пакування,

вторинне

пакування,

випробування
якості

та

контролю
випуск

Ф.Хоффман-Ля
Лтд4303,

серії:
Рош

Кайсераугст,

Швейцарія
Виробництво
нерозфасованої
первинне

продукції,
пакування:

Дженентек Інк. І ДНА Вей,

Бевацизу маб

Авастин®

концентрат для
розчину
для
інфу зій
400 мг/16мл

по 1 флакону
у
картонній коробці з
марку ванням
у країнською мовою

південь Сан-Франциско СА
94080,
Дженентек
Бруквуд

США
Інк.

4625 NE
Парквей,

Хіллсборо, OR 97124, США

L01XC07

UA/16665/01/01 04.04.2023

31188,00

26,713872
грн. за
1
долар США

14

1

2

3

4

5

6

7

нерозфасованої
первинне

та

пакування,

8

9

10

11

продукції,
вторинне

випробування

контролю якості: Продуктос
Рош С.А. де С.В. Віа Ісідро
Фабела Норте 1536-В, СР
50030 Кол.Парк Індустріал,
Толука

шт.

Мексика,

Мексика
Виробництво
нерозфасованої

продукції:

Шанхай

Рош

Фармасьютікалз

Лтд.

1100Лонг

Донг

Авеню,

Шанхай. 201203 Нова зона
Пудонг,

Китай

Виробництво
нерозфасованої

продукції,

випробування

контролю

якості: Екселла ГмбХ енд
Ко. КГ Нюрнберг Штрассе
12, 90537 Фойхт, Німеччина

Капецитабін

Кселода®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
500 мг

по 10 - таблеток у
блістері, по 6 блістерів
у картонній коробці з
марку ванням
у країнською мовою

Первинне

та

пакування,

вторинне

випробування

контролю

якості:

Ф.Хоффман-Ля
Лтд4303,

5115,00

26,713872
грн. за
1
долар США

1762,00

26,713872
грн. за
1
долар США

Рош
Кайсераугст,

L01ВC06

Швейцарія
нерозфасованої

UA/5142/01/02

19.07.2021

продукції,

первинне

пакування,

вторинне

пакування

випробування

,

контролю

якості: Продуктос Рош С.А.
де С.В. Віа Ісідро Фабела
Норте

1536-В,

Кол.Парк
Толука

СР 50030
Індустріал,

шт.

Мексика,

Мексика
Виробництво
нерозфасованої

продукції,

випробування

контролю

якості: Екселла ГмбХ енд
Ко. КГ Нюрнберг Штрассе
12, 90537 Фойхт, Німеччина
Первинне

та

пакування,

Капецитабін

Кселода®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
150 мг

по 10 - таблеток у
блістері, по 6 блістерів
у картонній коробці з
марку ванням
у країнською мовою

вторинне

випробування

контролю

якості:

Ф.Хоффман-Ля
Лтд4303,

Рош
Кайсераугст,

Швейцарія
Випробування

контролю

якості: Рош Фарма АГ

L01ВC06

UA/5142/01/01

19.07.2021

15

1

Прокаїн

Прокаїн

Цефу роксим

Золедронова кислота
Праміпексолу
дигідрохлорид
моногідрат
Праміпексолу
дигідрохлорид
моногідрат

2

НОВОКАЇН

НОВОКАЇН

ЦЕФУРОКСИМ

ЗОЛЕДРОНОВА
КИСЛОТА ФАРМЕКС

Паркізол

Паркізол

Меропенему
тригідрату , меропенем Аріс

3

4

5

6

7

8

9

10

5 мг/мл

по 5 мл в ампу лі, по 5
ампу л в блістері, по 2
блістери у пачці з
картону , марку ванням
у країнською
та ПрАТ
"Лекхімросійською мовами
Харків", Україна
N01BA02

UA/13523/01/01 необмежений

18,90

5 мг/мл

по 5 мл в ампу лі, по 100
ампу л в коробці з
картону
з
перегородками,
з
марку ванням
у країнською
та ПрАТ
"Лекхімросійською мовами
Харків", Україна
N01BA02

UA/13523/01/01 необмежений

189,00

0,75 г

по
1
флакону
з
порошком у пачці з
картону ,
з
марку ванням
у країнською
та ПрАТ
"Лекхімросійською мовами
Харків", Україна
J01DC02

UA/15365/01/01 03.10.2021

концентрат для
розчину
для
інфу зій
0,8 мг/мл

по 5 мл у флаконі з
маркуванням українською
мовою; по 1 флакону у
контурній
чарунковій
упаковці; по 1 контурній
чарунковій упаковці в
пачці
картонній
з
"ФАРМЕКС
маркуванням українською ТОВ
ГРУП", Україна
M05BA08
та російською мовами

UA/13545/01/01 необмежений

таблетки

1 мг

по 10 таблеток у
блістері, по 3 блістери "Сан Фармасьютикал
у картонній у паковці Індастріз Лтд.", Індія N04BC05

0,25 мг

по 10 таблеток у
блістері, по 3 блістери "Сан Фармасьютикал
у картонній у паковці Індастріз Лтд.", Індія N04BC05

1г

1 флакон з порошком
(по 1 г) в картонній "Сан Фармасьютикал
коробці
Індастріз Лтд.", Індія J01DH02

розчин
ін'єкцій

розчин
ін'єкцій

порошок
розчину
ін'єкцій

для

для

для
для

таблетки

порошок
розчину
інфу зій

для
для

UA/15432/01/02 15.09.2021

UA/15432/01/02 15.09.2021

UA/12235/01/02 необмежений

11

36,40

1 000,00

174,02

27,190867
грн. за
1
долар США

48,94

27,190867
грн. за
1
долар США

286,86

27,190867
грн. за
1
долар США

16

1

2

Ethy lmethy lhy droxy py
ridine succinate
НЕЙРОТОП ФЛ

Ethy lmethy lhy droxy py
ridine succinate
НЕЙРОТОП ФЛ

Chondroitinsulfatesodiu
m
АРТРИДА®

Amisulpride

Quetiapine

Quetiapine

Quetiapine

Mianserin
hy drochloride

СОЛЕКС®

КВЕТИКСОЛ

КВЕТИКСОЛ

КВЕТИКСОЛ

МІАСЕР®

3

4

5

6

7

8

9

10

50 мг/мл

по 2 мл в флаконі, по 5
флаконів у конту рній
чару нковій у паковці,
по
1
конту рній
чару нковій у паковці в ЗАТ
« Ліквор» ,
пачці з картону
Респу бліка Вірменія N07XX

UA/16933/01/01 12.09.2023

170,00

50 мг/мл

по 4 мл в флаконі, по 5
флаконів у контурній
чарунковій упаковці, по 1
« Ліквор» ,
контурній
чарунковій ЗАТ
упаковці в пачці з картону Респу бліка Вірменія N07XX

UA/16933/01/01 12.09.2023

330,00

100 мг/мл

розчин для ін`єкцій, 100
мг/мл, по 2 мл в
ампу лах; по 5 ампу л у
лотку ; по 2 лотки у ХАУПТ
ФАРМА
пачці з картону
ЛІВРОН, Франція
M01AX25

UA/15442/01/01 15.09.2021

365,00

100 мг

по 10 таблеток у
блістері, по 3 блістери Рівофарм
у картонній коробці
Швейцарія

N05AL05

UA/14312/01/02

20.03.2020

360,00

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
200 мг

таблетки,
вкриті
плівковою оболонкою, по
200 мг по 10 таблеток у
блістері, по 3 блістери у
АктавісЛтд., Мальта N05AH04
картонній пачці

UA/13882/01/03

18.09.2019

335,00

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
100 мг

таблетки,
вкриті
плівковою оболонкою, по
100 мг по 10 таблеток у
блістері, по 3 блістери у
АктавісЛтд., Мальта N05AH04
картонній пачці

UA/13882/01/02

18.09.2019

210,00

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
25 мг

таблетки,
вкриті
плівковою оболонкою по
25 мг по 10 таблеток у
блістері, по 3 блістери у
АктавісЛтд., Мальта N05AH04
картонній пачці

UA/13882/01/01

18.09.2019

120,00

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
30 мг

таблетки,
вкриті
плівковою оболонкою, по
30 мг по 10 таблеток у
блістерах; по 2 блістери в Рівофарм
Швейцарія
картонній пачці

UA/14722/01/02 18.11.2020

311,00

розчин
ін'єкцій

розчин
ін'єкцій

розчин
ін'єкцій

таблетки

для

для

для

11

СА,

СА,
N06AX03

17

1

Mianserinhydrochloride

Aripiprazole

Aripiprazole

Amisulpride

Itraconazole

Itraconazole

Duloxetine

Duloxetine

Meloxicam

Risperidone

2

МІАСЕР®

АРІЛЕНТАЛ

АРІЛЕНТАЛ

СОЛЕКС®

СПОРАКСОЛ

СПОРАКСОЛ

СИМОДА

СИМОДА

МІЛІКСОЛ

РИСПЕРОН®

3

4

5

6

7

8

9

10

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
10 мг

таблетки,
вкриті
плівковою оболонкою, по
10 мг по 10 таблеток у
блістерах; по 2 блістери в Рівофарм
Швейцарія
картонній пачці

N06AX03

UA/14722/01/01 18.11.2020

160,00

таблетки

15 мг

по 7 таблеток у
блістері, по 4 блістери
у пачці
Актавіс Лтд., Мальта N05AX12

UA/14376/01/02 08.05.2020

285,00

10 мг

по 7 таблеток у
блістері, по 4 блістери
у пачці
АктавісЛтд., Мальта N05AX12

UA/14376/01/01 08.05.2020

230,00

200 мг

по 10 таблеток у
блістері, по 3 блістери Рівофарм
у картонній коробці
Швейцарія

UA/14312/01/03

20.03.2020

545,00

100 мг

капсу ли по 100 мг по 5
капсу л у стрипі; по 2
стрипа в картонній Лабораторіос
пачці
Ліконса, С.А., Іспанія J02AC02

UA/13899/01/01 18.09.2019

155,00

100 мг

капсу ли по 100 мг по 6
капсу л у стрипі; по 5
стрипів у картонній Лабораторіос
пачці
Ліконса, С.А., Іспанія J02AC02

UA/13899/01/01 18.09.2019

410,00

капсу ли
гастрорезистент
ні тверді
60 мг

капсули гастрорезистентні
тверді, по 60 мг по 7
капсул у блістері, по 4 БАЛКАНФАРМААД,
блістери
у картонній ДУПНИЦЯ
Болгарія
N06AX21
пачці

UA/15445/01/02 15.09.2021

385,00

капсу ли
гастрорезистент
ні тверді
30 мг

капсули гастрорезистентні
тверді, по 30 мг по 7
капсул у блістері, по 4 БАЛКАНФАРМААД,
блістери
у картонній ДУПНИЦЯ
Болгарія
N06AX21
пачці

UA/15445/01/01 15.09.2021

295,00

розчин
ін'єкцій

розчин для ін`єкцій, 15
мг/1,5 мл по 1,5 мл в
ампу лах, по 5 ампу л у
пачці
ХЕЛП С.А., Греція

UA/15309/01/01 19.07.2021

120,00

UA/13764/01/01

265,00

таблетки

таблетки

капсу ли

капсу ли

для
15 мг/1,5 мл

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
4 мг

таблетки,
вкриті
плівковою оболонкою,
по 4 мг по 10 таблеток
у
блістері, по 3
блістери у пачці

11

СА,

СА,
N05AL05

M01AC06

Актавісехф., Ісландія
БАЛКАНФАРМАДУПНИЦЯ
АД,
Болгарія
N05AX08

21.07.2019

18

1

Risperidone

Progesterone

Progesterone

Progesterone

Progesterone

2

РИСПЕРОН®

4

ПРОГИНОРМ ОВО капсу ли м'які

ПРОГИНОРМ
ГЕСТА

ПРОГИНОРМ
ГЕСТА

Повідон,
натрію
хлорид, калію хлорид,
кальцію
хлорид
гексагідрат,
магнію
хлорид
гексагідрат,
натрію гідрокарбонат НЕОГЕМОДЕЗ

ІРИТЕРО

5
таблетки,
вкриті
плівковою оболонкою,
по 2 мг по 10 таблеток
у
блістері, по 3
блістери у пачці

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
2 мг

ПРОГИНОРМ ОВО капсу ли м'які

Повідон,
натрію
хлорид, калію хлорид,
кальцію
хлорид
гексагідрат,
магнію
хлорид
гексагідрат,
натрію гідрокарбонат НЕОГЕМОДЕЗ

Іринотекан

3

капсу ли м'які

капсу ли м'які

6

7

Актавісехф., Ісландія
БАЛКАНФАРМАДУПНИЦЯ
АД,
Болгарія
N05AX08

8

10

21.07.2019

215,00

100 мг

капсу ли м`які по 100 мг
по 15 капсу л м'яких у ЛАБОРАТОРІОС
блістері; по 2 блістери ЛЕОН ФАРМА С.А.,
у пачці
Іспанія
G03DA04

UA/15255/01/01 21.06.2021

285,00

200 мг

капсу ли м`які по 200 мг
по 15 капсу л м'яких у ЛАБОРАТОРІОС
блістері; по 2 блістери ЛЕОН ФАРМА С.А.,
у пачці
Іспанія
G03DA04

UA/15255/01/02 21.06.2021

465,00

100 мг

капсу ли м'які по 100 мг
по 15 капсу л м'яких у ЛАБОРАТОРІОС
блістері; по 2 блістери ЛЕОН ФАРМА С.А.,
у пачці
Іспанія
G03DA04

UA/15254/01/02 21.06.2021

285,00

200 мг

капсу ли м`які по 200 мг
по 15 капсу л м'яких у ЛАБОРАТОРІОС
блістері; по 2 блістери ЛЕОН ФАРМА С.А.,
у пачці
Іспанія
G03DA04

UA/15254/01/01 21.06.2021

465,00

по 200 мл у пляшках з
марку ванням
ТОВ
фірма
у країнською
та "Новофарманглійською мовами
Біосинтез", Україна В05BB04

UA/9724/01/01

необмежений

101,38

по 400 мл у пляшках з ТОВ
фірма
марку ванням
"Новофарму країнською мовою
Біосинтез", Україна В05BB04

UA/9724/01/01

необмежений

133,38

повідону

60

хлориду

5,5

г,
г,

UA/13764/01/02

9

11

натрію
калію

хлориду 0,42 г, кальцію
хлориду гексагідрату 0,5 г,
магнію

хлориду

гексагідрату

розчин
інфу зій

для

0,005

г,

натрію гідрокарбонату 0,23
г/1000 мл
повідону

60

хлориду

5,5

г,
г,

натрію
калію

хлориду 0,42 г, кальцію
хлориду гексагідрату 0,5 г,
магнію
гексагідрату

розчин
інфу зій

для

хлориду
0,005

г,

натрію гідрокарбонату 0,23
г/1000 мл

концентрат для
розчину
для
інфу зій
20 мг/мл

по 2 мл (40 мг) у
флаконі; по 1 флакону
у
коробці
з
марку ванням
Гетеро Лабз Лімітед,
у країнською мовою
Індія
L01XX19

UA/16087/01/01 30.06.2022

815,72

27,190867
грн. за
1
долар США

19

1

2

Іринотекан

Glucose

Potassium
permanganate

Глюкоза

Глюкоза

Декаметоксин

3

5

ІРИТЕРО

Глюкоза-тест

порошок
орального
розчину

КАЛІЮ
ПЕРМАНГАНАТ

порошок
для
розчину
для
зовнішнього
застосу вання по
5г
по 5 г

1 флакон

для

ГЛЮКОЗА

розчин
інфу зій

для

ГЛЮКОЗА

розчин
інфу зій

ДЕКАСАН®

6

для по 75 г у контейнері
або саше в коробці
або без коробки
1 контейнер або саше

розчин

8

9

UA/16087/01/01 30.06.2022

10

11

1631,45

27,190867
грн. за
1
долар США

ТОВ "Исток-Плюс",
Україна
V04CA02

UA/13157/01/01 необмежений

35,50

ТОВ "Исток-Плюс", D08AX06
Україна
V03AB18

UA/5815/01/01

безстроково

19,50

50 мг/мл

по 200 мл у пляшках
скляних з марку ванням ТОВ "Юрія-Фарм",
у країнською мовою
Україна
В05СХ01

UA/6411/01/01

необмежений

13,65

50 мг/мл

по 400 мл у пляшках
скляних з марку ванням ТОВ "Юрія-Фарм",
у країнською мовою
Україна
В05СХ01

UA/6411/01/01

необмежений

17,22

0,2 мг/мл

по 400 мл у пляшках
скляних з марку ванням ТОВ "Юрія-Фарм",
у країнською мовою
Україна
D08A

UA/5364/01/01

необмежений

142,95

5 мг/мл

по 100 мл у пляшках з
марку ванням
у країнською
та ТОВ "Юрія-Фарм",
англійською мовами
Україна
J01XD01

UA/4860/01/01

21.06.2021

16,46

UA/14030/01/01 06.11.2019

16,18

UA/8331/01/01

16,24

для

МЕТР ОНІДАЗОЛ інфузій

7

по 5 мл (100 мг) у
флаконі; по 1 флакону
у
коробці
з
марку ванням
Гетеро Лабз Лімітед,
у країнською мовою
Індія
L01XX19

концентрат для
розчину
для
інфу зій
20 мг/мл

розчин
Метронідазол

4

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул в
контурній
упаковці;

Магнію

сульфату

гептагідрат

чарунковій
по

2

контурні

чарункові упаковки в пачці з

розчин
МАГНІЮ СУЛЬФАТ ін'єкцій

Електроліти
для
вну трішньовенного
введення
(монопрепарати та в
комбінаціях)
НАТРІЮ ХЛОРИД

розчин
інфузій

для

картону

з

маркуванням

ТОВ "Юрія-Фарм",
Україна
B05XA05

250 мг/мл

українською мовою

9 мг/мл

по 400 мл у пляшках.
Марку вання
ТОВ "Юрія-Фарм",
у країнською мовою
Україна
B05XA03

для

необмежений

20

1

2

3

розчин
Офлоксацин

ОФЛОКСАЦИН

Сорбітол у комбінаціях
з
натрію
лактату
та/або електролітами РЕОСОРБІЛАКТ®

Розчини для корекції
електролітного
балансу
РОЗЧИН РІНГЕРА

Розчини для корекції
електролітного
балансу
РОЗЧИН РІНГЕРА

L-аргініну аспартат

ТІВОРТІН®
АСПАРТАТ

Розчини для корекції
електролітного
балансу
ТРИСОЛЬ

розчин

інфузій

розчин
інфузій

інфузій

Бупівакаїн

розчин
ін'єкцій

8

9

10

40,29

сорбітолу 60,0 мг,
натрію лактату 19,0 мг,
натрію хлориду 6,0
мг, кальцію хлориду
дигідрату 0,1 мг, калію
хлориду
0,3
мг, по 200 мл у пляшках
"Юрія-Фарм",
магнію
хлориду скляних. Марку вання ТОВ
у країнською мовою
Україна
B05BB04
гексагідрату 0,2 мг

UA/2399/01/01

29.07.2019

82,46

натрію хлориду 8,6
мг; калію хлориду
0,3
мг; кальцію по 200 мл у пляшках
для хлориду дигідрату скляних. Марку вання ТОВ "Юрія-Фарм",
0,24 мг
у країнською мовою
Україна
B05BB01

UA/2400/01/01

24.09.2019

17,45

натрію хлориду 8,6
мг; калію хлориду
0,3
мг; кальцію по 400 мл у пляшках
для хлориду дигідрату скляних. Марку вання ТОВ "Юрія-Фарм",
0,24 мг
у країнською мовою
Україна
B05BB01

UA/2400/01/01

24.09.2019

23,29

UA/9941/01/01

29.07.2019

167,15

UA/13806/01/01 19.08.2019

22,78

2 мг/мл

по 100 мл у пляшках з
марку ванням
у країнською
та ТОВ "Юрія-Фарм",
англійською мовами
Україна
J01MA02

UA/3643/01/01

27,45

5 мг/мл

по 5 мл в ампу лі; по 10
ампу л
у
пачці.
Марку вання
ТОВ "Юрія-Фарм",
у країнською мовою
Україна
N01BB01

UA/12900/01/02 необмежений

для

по 100 мл у флаконі; по
1 флакону з мірною
ложкою в пачці з
картону
з
марку ванням ТОВ "Юрія-Фарм",
у країнською мовою
Україна
С01Е

натрію хлориду 5 мг,
калію хлориду 1 мг, по 400 мл у пляшках з
для натрію
марку ванням
ТОВ "Юрія-Фарм",
гідрокарбонату 4 мг у країнською мовою
Україна
B05BB01

для

Ципрофлоксацин інфузій

ЛОНГОКАЇН®

7

05.12.2019

2 мг/мл

розчин оральний 200 мг/мл

розчин

6

UA/3040/01/01

для

інфузій

розчин

5

по 100 мл у пляшках з
марку ванням
ТОВ "Юрія-Фарм",
у країнською мовою
Україна
J01MA01

інфузій

розчин

Ципрофлоксацин

4

для

20.03.2020

11

107,35

21

1

2

Транексамова кислота САНГЕРА

Прокаїн

НОВОКАЇН

ХЛОРПРОМАЗИН
ГІДРОХЛОРИД

АМІНАЗИН

3

4

5

6

7

8

9

10

100 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5
ампул
у
контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній
чарунковій
упаковці
в
пачці.
"Юрія-Фарм",
Маркування українською ТОВ
Україна
B02AA02
мовою

UA/14282/01/01 12.03.2020

217,64

5 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5
ампул
у
контурній
чарунковій упаковці; по 2
контурні
чарункові
упаковки
в
пачці з
маркуванням українською ПАТ « Галичфарм»
Україна
N01BA02
мовою

UA/5126/01/01

15.08.2021

19,00

25 мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 10
ампул
у
контурній
чарунковій упаковці, по 1
контурній
чарунковій
упаковці
в
пачці
з
"Галичфарм",
маркуванням українською ПАТ
Україна
N05AA01
мовою

UA/5159/01/01

19.07.2021

33,00

ПАТ « Галичфарм»
Україна
N01BB02

UA/4364/01/01

04.02.2021

11,00

таблетки, вкриті
оболонкою
200 мг

по 10 таблеток у
блістері; по 6 блістерів
у пачці з марку ванням ПАТ « Галичфарм» ,
у країнською мовою
Україна
N06BX03

UA/0901/02/01

необмежений

18,00

розчин
ін'єкцій

100 мг/25 мг

по 5 мл в ампу лі, по 5
ампу л в блістері, по 2
блістери в пачці з
марку ванням
ПАТ
"Галичфарм",
у країнською мовою
Україна
N06BX

UA/0693/02/01

необмежений

175,00

1 мг/мл

по 5 мл в ампу лі; по 5
ампу л у блістері; по 2
блістери в пачці з
марку ванням
ПАТ « Галичфарм» ,
у країнською мовою
Україна
C05CX

UA/2131/01/01

07.08.2019

365,00

розчин
ін'єкцій

розчин
ін'єкцій

розчин
ін'єкцій

для

для

для

11

розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл
по 2 мл в ампулі, по 10 ампул
у

контурній

упаковці,

по

чарунковій
1

контурній

чарунковій упаковці в пачці;

ЛІДОКАЇНУ

ЛІДОКАЇНУ

розчин

ГІДР ОХЛОР ИД

ГІДР ОХЛОР ИД

ін'єкцій

Пірацетам
Пірацетам
(монопрепарат та
комбінаціях:
цинаризином;
тіотриазоліном)

L-лізину есцинат

ПІРАЦЕТАМ

в
з
з
ТІОЦЕТАМ®

L-ЛІЗИНУ
ЕСЦИНАТ®

розчин
ін’єкцій

по 2 мл в ампулі, по 10 ампул

для

у

20 мг/мл

для

для

коробці

з

маркуванням

українською мовою

22

1

Чебрецю
рідкий

2

3

4

6

7

9

10

необмежений

24,24

UA/13789/01/01 необмежений

103,00

UA/13789/01/01 необмежений

147,36

по 5 мл в ампулі; по 5
ампул в блістері; по 2
блістери
в
пачці
з
"Галичфарм",
маркуванням українською ПАТ
Україна
N06BХ03
мовою

UA/0901/01/01

необмежений

32,00

сироп

чебрецю екстракту по 100 мл у флаконах з
рідкого (1:1) 120 мг, марку ванням
ПАТ
"Галичфарм",
калію броміду 1 г
у країнською мовою
Україна
R05CA10

краплі оральні

1 г розчину містить: пробкою-крапельницею;
пеларгонії коренів по 1 флакону в пачці з
екстракту рідкого маркуванням українською ПАТ
"Галичфарм",
800 мг
Україна
R05
мовою

краплі оральні

1 г розчину містить: пробкою-крапельницею;
пеларгонії коренів по 1 флакону в пачці з
екстракту рідкого маркуванням українською ПАТ
"Галичфарм",
800 мг
Україна
R05
мовою

екстракт
ПЕРТУСИН

5

8

UA/0749/01/01

11

по 20 мл у флаконі з

Пеларгонії
екстракту
етанол

коренів
рідкого,
РЕЗІСТОЛ®

по 50 мл у флаконі з

Пеларгонії
екстракту
етанол

коренів
рідкого,
РЕЗІСТОЛ®

розчин
ін'єкцій

для

Пірацетам

ПІРАЦЕТАМ

Етанол

розчин
для
зовнішнього
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ застосу вання
70%

по 100 мл у флаконах з
марку ванням
ПАТ
"Галичфарм",
у країнською мовою
Україна
D08AX08

UA/13561/01/01 необмежений

19,78

Етанол

розчин
для
зовнішнього
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ застосу вання
96%

по 100 мл у флаконах з
марку ванням
ПАТ
"Галичфарм",
у країнською мовою
Україна
D08AX08

UA/13561/01/02 необмежений

32,10

НІФУРОКСАЗИД

таблетки вкриті
плівковою
оболонкою
200 мг

по 10 таблеток у
блістері; по 1 блістеру ПАТ
в пачці з марку ванням « Київмедпрепарат» ,
у країнською мовою
Україна
A07AX03

UA/1370/01/01

29.07.2019

35,00

НІФУРОКСАЗИД

таблетки вкриті
плівковою
оболонкою
200 мг

по 10 таблеток у
блістері; по 2 блістери ПАТ
в пачці з марку ванням « Київмедпрепарат» ,
у країнською мовою
Україна
A07AX03

UA/1370/01/01

29.07.2019

59,00

капсу ли

по 10
капсу л у
блістері; по 1 блістеру ПАТ
в пачці з марку ванням « Київмедпрепарат» ,
у країнською мовою
Україна
М01АН01

UA/3808/01/01

необмежений

82,00

НІФУРОКСАЗИД

НІФУРОКСАЗИД

Целекоксиб

РЕВМОКСИБ

200 мг/мл

200 мг

23

1

2

3

4

5

6

7

Парацетамол
порошок
(монопрепарат та його
орального
комбінації)
Фармацитрон Форте розчину

парацетамол
(ацетамінофен)650 мг,
фенілефрину
гідрохлорид 10 мг,
для феніраміну малеат 20 по 23 г порошку у
мг,
кислота пакеті, по 10 пакетів у Фармасайнс
картонній коробці
Канада
аскорбінова 50мг

Парацетамол
(монопрепарат та його
комбінації)
Фармацитрон

парацетамол
(ацетамінофен)500 мг,
фенілефрину
гідрохлорид 10 мг,
для феніраміну малеат 20 по 23 г порошку у
мг,
кислота пакеті, по 10 пакетів у Фармасайнс
картонній коробці
Канада
аскорбінова 50мг

порошок
орального
розчину

Калію хлорид

КАЛІЮ ХЛОРИДУ розчин
РОЗЧИН 4 %
інфу зій

100 мл розчину по 50 мл у пляшках з
для мастить:
калію марку ванням
ПрАТ
хлориду 4,0 г
у країнською мовою
Україна

Калію хлорид

КАЛІЮ ХЛОРИДУ розчин
РОЗЧИН 4 %
інфу зій

100 мл розчину по 100 мл у пляшках з
для мастить:
калію марку ванням
ПрАТ
хлориду 4,0 г
у країнською мовою
Україна

8

9

10

11

117,96

26,810204
грн. за
1
долар США

26,810204
грн. за
1
долар США

Інк.
N02BE51

UA/6249/01/01

необмежений

Інк.

"Інфу зія",

"Інфу зія",

N02BE51

UA/6249/01/02

необмежений

101,88

B05XA01

UA/9407/01/01

необмежений

18,92

B05XA01

UA/9407/01/01

необмежений

29,59

B05BB01

UA/1152/01/01

необмежений

33,00

UA/1056/01/01 необмежений

63,00

100 мл розчину містять:

Натрію хлорид, калію
хлорид, натрію лактат,
кальцію
хлорид РІНГЕРА
гексагідрат
РОЗЧИН

натрію хлориду 0,602 г,
калію хлориду 0,0373 г,
натрію лактату 0,3138 г,

ЛАКТАТ розчин
інфу зій

для

кальцію хлориду дигідрату
0,0294 г

по 400 мл у пляшках з
марку ванням
ПрАТ
у країнською мовою
Україна

"Інфу зія",

по 200 мл у пляшках з
марку ванням
ПрАТ
у країнською мовою
Україна

"Інфу зія",

по 200 мл у пляшках з
марку ванням
ПрАТ
у країнською мовою
Україна

"Інфу зія",

по 400 мл у пляшках з
марку ванням
ПрАТ
у країнською мовою
Україна

"Інфу зія",

100 мл розчину містять:

Натрію хлорид, калію
хлорид, натрію лактат,
кальцію
хлорид
гексагідрат,
магнію ХАРТМАНА
хлорид гексагідрат
РОЗЧИН

натрію хлориду 0,6 г,
калію хлориду 0,04 г,
натрію лактату 0,303 г,
кальцію хлориду дигідрату

розчин для
інфу зій

0,02013 г, магнію хлориду
гексагідрату 0,02 г

B05BB01

100 мл розчину містять:

Натрію хлорид, калію
хлорид, натрію лактат,
кальцію
хлорид РІНГЕРА
гексагідрат
РОЗЧИН

натрію хлориду 0,602 г,
калію хлориду 0,0373 г,
натрію лактату 0,3138 г,

ЛАКТАТ розчин
інфу зій

для

кальцію хлориду дигідрату
0,0294 г

B05BB01

UA/1152/01/01

необмежений

25,00

UA/1056/01/01 необмежений

90,00

100 мл розчину містять:

Натрію хлорид, калію
хлорид, натрію лактат,
кальцію
хлорид
гексагідрат,
магнію ХАРТМАНА
хлорид гексагідрат
РОЗЧИН

натрію хлориду 0,6 г,
калію хлориду 0,04 г,
натрію лактату 0,303 г,
кальцію хлориду дигідрату

розчин для
інфу зій

0,02013 г, магнію хлориду
гексагідрату 0,02 г

B05BB01
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1

2

3

4

5

6

7

10

11

108,09

27,022033
грн. за
1
долар США

UA/14017/01/02 31.10.2019

72,96

27,022033
грн. за
1
долар США

КРКА, д.д., Ново
место, Словенія
H02AB02

UA/16902/01/03 30.11.2023

305,69

30,569427
грн. за 1 євро

КРКА, д.д., Ново
место, Словенія
H02AB02

UA/16902/01/04 30.11.2023

580,82

30,569427
грн. за 1 євро

C09DB01

UA/14357/01/01 30.04.2020

84,68

30,569427
грн. за 1 євро

C09DB01

UA/14358/01/01 30.04.2020

102,71

30,569427
грн. за 1 євро

РОМЕСТІН®20

таблетки, вкриті
плівковою
20 мг
оболонкою

Арту ра
Фармасьютікалз Пвт.
№30 (10х3) в блістерах Лтд., Індія
C10AA07

Розу вастатин

РОМЕСТІН®10

таблетки, вкриті
плівковою
10 мг
оболонкою

Арту ра
Фармасьютікалз Пвт.
№30 (10х3) в блістерах Лтд., Індія
C10AA07

Дексаметазон

ДЕКСАМЕТАЗОН
КРКА

таблетки

4 мг

№ 30 у блістерах

Дексаметазон

ДЕКСАМЕТАЗОН
КРКА

таблетки

8 мг

№ 30 у блістерах

Розу вастатин

КРКА-Фарма

9

UA/14017/01/02 31.10.2019

д.о.о.

(відповідальний
виробництво
первинне

8

за
"in

та

bulk",
вторинне

пакування, контроль серії),

Валсартан, амлодипін ВАЛОДІП

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
5 мг/80 мг

Хорватія
КРКА,

д.д.,

Ново место

(відповідальний за контроль

№ 30

та випуск серії), Словенія

КРКА-Фарма

д.о.о.

(відповідальний
виробництво
первинне

за
"in

та

bulk",
вторинне

пакування, контроль серії),

Валсартан, амлодипін ВАЛОДІП

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
5 мг/160 мг

Хорватія
КРКА,

д.д.,

Ново место

(відповідальний за контроль

№ 30

та випуск серії), Словенія

КРКА-Фарма

д.о.о.

(відповідальний
виробництво
первинне

за
"in

та

bulk",
вторинне

пакування, контроль серії),
Хорватія

Валсартан, амлодипін ВАЛОДІП

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
10 мг/160 мг

№ 30

та випуск серії), Словенія

C09DB01

UA/14357/01/02 30.04.2020

125,33

30,569427
грн. за 1 євро

Дору навір

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
600 мг

№60

КРКА, д.д., Ново
место, Словенія
J05AE10

UA/17159/01/02 02.01.2024

8559,44

30,569427
грн. за 1 євро

ДАРУНАВІР КРКА

КРКА,

д.д.,

Ново место

(відповідальний за контроль

25

1

2

3

4

5

6

Інтас

7

8

9

10

11

Фармасьютикалз

Лімітед (відповідальний за
виробництво

"in

первинну

bulk",

упаковку,

вторинну упаковку), Індія
Фармакар

Преміум

Лтд.

(відповідальний за контроль
серії), Мальта

Капецитабін

Капецитабін КРКА

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
150 мг

КРКА,

д.д.,

Ново место

(відповідальний за вторинну

L01BC06

UA/15821/01/01 02.03.2022

519,68

30,569427
грн. за 1 євро

L01BC06

UA/15821/01/02 02.03.2022

2292,71

30,569427
грн. за 1 євро

UA/13055/01/01 26.11.2023

5886,37

27,209103
грн. за
1
долар США

упаковку; відповідальний за

№60

випуск серії), Словенія

Інтас

Фармасьютикалз

Лімітед (відповідальний за
виробництво

"in

первинну

bulk",

упаковку,

вторинну упаковку), Індія
Фармакар

Преміум

Лтд.

(відповідальний за контроль
серії), Мальта

Капецитабін

Капецитабін КРКА

КРКА,

д.д.,

Ново место

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
500 мг

№120

для
5 мг/мл

по 20 мл у скліному
флаконі, по 1 флакону у
картонній
коробці
з Мерк КГаА,
Мерк
маркуванням українською Німеччина;
Сероно С.п.А., Італія L01XC06
та англійською мовами

2 мл (430,4 мг)

10 ампу л

ЕВЕР Нейро Фарма
ГмбХ, Австрія
N06BX

UA/9989/01/01

необмежений

535,99

30,316019
грн. за 1 євро

5 мл (1076 мг)

5 ампу л

ЕВЕР Нейро Фарма
ГмбХ, Австрія
N06BX

UA/9989/01/01

необмежений

527,80

30,316019
грн. за 1 євро

10 мл (2152 мг)

5 ампу л

ЕВЕР Нейро Фарма
ГмбХ, Австрія
N06BX

UA/9989/01/01

необмежений

802,77

30,316019
грн. за 1 євро

20 мл (4304 мг)

5 ампу л

ЕВЕР Нейро Фарма
ГмбХ, Австрія
N06BX

UA/9989/01/01

необмежений

1605,54

30,316019
грн. за 1 євро

Цету ксимаб

ЕРБІТУКС

розчин
інфу зій

Церебролізин®

розчин
ін'єкцій

для

Церебролізин

Церебролізин®

розчин
ін'єкцій

для

Церебролізин

Церебролізин®

розчин
ін'єкцій

для

Церебролізин

Церебролізин®

розчин
ін'єкцій

для

Церебролізин

(відповідальний за вторинну
упаковку; відповідальний за
випуск серії), Словенія

26

1

Comb drug

2

3

ЦИБОРАТ-ОФТАН краплі очні

4

5

6

1мл препарату містить:
цинку
сульфату
гептагідрату 2,5 мг,
кислоти борної 20 мг по 10 мл у флаконах

1

капсула

7

ПРАТ "ФІТОФАРМ"
Україна
S01AX03

8

UA/0760/01/01

9

безстроково

10

11

13,97

містить

глюкозаміну гідрохлориду у
перерахуванні на 100 %
речовину

500

мг,

хондроїтину

Comb drug

ХОНДРОІТИН®
КОМПЛЕКС

натрію

сульфату у перерахуванні

капсу ли

на 100 % речовину 400 мг
5

%

(1

г

містить

Chondroitin sulfate

%

(1

г

містить
натрію

Chondroitin sulfate

ХОНДРОІТИН®
ФІТОФАРМ

по 1 тубі в пачці

116,43

ПРАТ "ФІТОФАРМ"
Україна
M01AX25

UA/17346/01/01 03.04.2024

83,73

емульгелю

сульфат

(у
100% по 25 г емульгелю у тубі;

на

по 1 тубі в пачці

суху речовину) 50 мг)

1

UA/17346/01/01 03.04.2024

хондроітину

перерахуванні

ему льгель

ПРАТ "ФІТОФАРМ"
Україна
M01AX25

(у
100% по 40 г емульгелю у тубі;

на

суху речовину) 50 мг)
5

202,06

емульгелю

сульфат

перерахуванні

ему льгель

UA/17345/01/01 03.04.2024

хондроітину

натрію

ХОНДРОІТИН®
ФІТОФАРМ

по 6 капсу л у блістері; ПРАТ "ФІТОФАРМ"
по 5 блістерів у пачці Україна
M09AX

капсула

містить

глюкозаміну гідрохлориду у
перерахуванні на 100 %
речовину
хондроїтину

Comb drug

Азитроміцин

Азитроміцин

Метамізол натрію

ХОНДРОІТИН®
КОМПЛЕКС

мг,
натрію

на 100 % речовину 400 мг

по 6 капсу л у блістері; ПРАТ "ФІТОФАРМ"
по 10 блістерів у пачці Україна
M09AX

UA/17345/01/01 03.04.2024

362,10

"Хімзавод
зірка",

по 0,25 г

ПАТ
по 6 капсу л у блістері; "Червона
по 1 блістеру у пачці Україна

J01FA10

UA/9068/01/01

необмежений

40,00

"Хімзавод
зірка",

по 0,5 г

ПАТ
по 3 капсу л у блістері; "Червона
по 1 блістеру у пачці Україна

J01FA10

UA/9068/01/02

необмежений

50,00

ПАТ
у "Червона
Україна

"Хімзавод
зірка",

по 0,5 г

по 10 таблеток
блістерах

N02BB02

UA/8299/01/01

необмежений

5,40

сульфату у перерахуванні

капсу ли

АЗИТРОМІЦИН-КР капсу ли

АЗИТРОМІЦИН-КР капсу ли

АНАЛЬГІН

500

таблетки
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1

2

Калію аспарагінат та
магнію
аспарагінат
(комбінація солей)
АСПАРКАМ

Калію аспарагінат та
магнію
аспарагінат
(комбінація солей)
АСПАРКАМ
Диклофенак
(монопрепарат та його
комбінації)
ДИКЛОФЕНАК
Диклофенак
(монопрепарат та його
комбінації)
ДИКЛОФЕНАК
Гідрокортизон
(монопрепарат та його
комбінації)
ГІОКСИЗОН
Дротаверин
(монопрепарат та його
комбінації)
ДРОТАВЕРИН

Троксеру тин

ТРОКСЕРУТИН

Метамізол
натрію
(монопрепарат та його
комбінації)
РЕОНАЛЬГОН®

3

4

5

6

7

ПАТ
у "Червона
Україна

"Хімзавод
зірка",

таблетки

1 таблетка містить
магнію аспарагінат
175 мг (0,175 г) і
калію
аспарагінат по 10 таблеток
175 мг (0,175 г)
блістері

ПАТ
у "Червона
Україна

"Хімзавод
зірка",

таблетки

1 таблетка містить
магнію аспарагінат
175 мг (0,175 г) і
калію
аспарагінат по 50 таблеток
175 мг (0,175 г)
блістері

"Хімзавод
зірка",

50 мг/г

ПАТ
по 40 г у ту бі; по 1 ту бі "Червона
в пачці
Україна

"Хімзавод
зірка",

гель

10 мг/г

ПАТ
по 40 г у ту бі; по 1 ту бі "Червона
в пачці
Україна

мазь

гідрокортизону
ацетат
10
мг,
ПАТ
окситетрацикліну
по 15 г мазі у тубі; по 1 "Червона
гідрохлорид 30 мг
Україна
тубі у пачці

гель

ПАТ
по 0,04 г

по 10 таблеток у блістері; "Червона
Україна
по 2 блістери в пачці

гель

20 мг/г

ПАТ
по 35 г гелю у ту бі; по "Червона
1 ту бі у пачці
Україна

таблетки

метамізолу натрієва
сіль (анальгіну ) 500 мг, пітофенону
гідрохлорид - 5,0 мг,
фенпіверинію бромід по 10 таблеток
- 0,1 мг
блістерах

таблетки

0,50%

Хлоргексидин
(монопрепарат та його ХЛОРГЕКСИДИНкомбінації)
КР

розчин
для
зовнішнього
застосу вання
0,05%

по 100 мл у контейнері з
насадкою
для ПАТ
спрямованого
введення; "Червона
по 1 контейнеру у пачці Україна

A12CC30

UA/5459/01/01

необмежений

3,40

A12CC30

UA/5459/01/01

необмежений

15,40

M02AA15

UA/0708/02/02

01.02.2021

62,00

M02AA15

UA/0708/02/01

07.07.2021

16,00

D07CA01

UA/14979/01/01 16.03.2021

48,00

A03AD02

UA/2014/01/01

18.09.2019

15,60

C05CA04

UA/3917/01/01

04.08.2020

37,60

A03DA02

UA/6840/01/01

необмежений

37,00

D07AA03

UA/2440/01/01

29.12.2019

43,00

D08AC02

UA/9766/01/01

19.08.2019

14,00

11

"Хімзавод
зірка",

"Хімзавод
зірка",

мазь

10

"Хімзавод
зірка",

"Хімзавод
зірка",

ПАТ
по 10 г ту бі; по 1 ту бі у "Червона
пачці
Україна

9

"Хімзавод
зірка",

ПАТ
у "Червона
Україна

Преднізолон
(монопрепарат та його
комбінації)
ПРЕДНІЗОЛОН

8

"Хімзавод
зірка",

28

1

2

Йод,
включаючи
комбінації
з
диметилсульфоксидом та
ЙОД
гліцеролом

Пірацетам

Пірацетам
Метилу рацил
(монопрепарат та в
комбінації з
мірамістином,
бетакаротеном і
амінітрозолом або
хлорамфеніколом)
Метронідазол
(монопрепарат та в
комбінації з
міконазалом або
хлоргексидином)
Метронідазол
(монопрепарат та в
комбінації з
міконазалом або
хлоргексидином)

ПІРАЦЕТАМ

ПІРАЦЕТАМ

ЛЕВОМЕКОЛЬ

Метронідазол

3

4

5

6

7

розчин
для
зовнішнього
застосу вання,
спиртовий
5%

"Хімзавод
зірка",

по 20 мл у флаконах

ПАТ
"Червона
Україна

"Хімзавод
зірка",

таблетки

по 200 мг

ПАТ
по 10 таблеток у блістері; "Червона
Україна
по 6 блістерів у пачці

"Хімзавод
зірка",

таблетки

по 400 мг

ПАТ
по 10 таблеток у блістері; "Червона
Україна
по 6 блістерів у пачці

"Хімзавод
зірка",

мазь

хлорамфенікол 7,5
ПАТ
мг, метилу рацил 40 по 40 г у тубі; по 1 тубі в "Червона
мг
Україна
пачці

таблетки

по 250 мг

по 10 таблеток у
блістерах з
марку ванням
у країнською мовою

8

9

10

D08AG03

UA/8247/01/01

необмежений

8,68

N06BX03

UA/5788/01/01

необмежений

18,00

N06BX03

UA/5788/01/02

необмежений

36,00

D03AX

UA/8436/01/01

необмежений

18,80

ПАТ "Лу бнифарм", J01XD01
Україна
P01AB01

UA/6538/01/01 необмежений

15,80

ПАТ "Лу бнифарм", J01XD01
Україна
P01AB01

UA/6538/01/01 необмежений

31,50

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

UA/12761/01/01

45,00

11

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

Метронідазол

таблетки

по 250 мг

мовами
по 1 мл в ампулах з

Алое

Алое екстракт
рідкий

екстракт рідкий
для ін'єкцій

алое екстракту сухого у

маркуванням українською

перерахунку на 100%

мовою; по 10 ампул у пачці з

вміст солей кальцію і

картону з маркуванням

магнію органічних кислот у українською та російською
сухій речовині - 2,25 мг

мовами

А16АХ

27.03.2023

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

по 250 мг

мовами

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

D01BA02

UA/6688/01/01 необмежений

50,00

50 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 10
ампул у пачці з картону з
маркуванням українською
та російською мовами

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

А11GA01

UA/0003/02/01

22,00

українською та російською

Тербінафін

Кислота аскорбінова

Тербінафін

таблетки

розчин для
Аскорбінова кислота ін'єкцій

05.12.2023

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

А11НА02

UA/13549/01/01

09.04.2019

25,50

11

по 1 мл в ампулі з
маркуванням українською
мовою; по 10 ампул у пачці з
картону з маркуванням

Піридоксин

Піридоксину
гідрохлорид

Валеріана
Валеріани
(монопрепарат та його кореневища з
комбінації)
коренями

Касія (сена) та її
похідні

Етоній

Бета-есцин, геперин
натрію, епіку рон

Оксолін

Олія рицинова

Олія рицинова

Олія рицинова

Сени листя

Етоній

Есфатил

Оксолін

Рицинова олія

Рицинова олія

Рицинова олія

розчин для
ін'єкцій

українською та російською

50 мг/мл

мовами
по 50 г у пачках з внутрішнім
пакетом з маркуванням

кореневища з
коренями

50 г

мовами

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

N05CM09 UA/5387/02/01

необмежений

20,00

100 г

по 100 г у пачках із
внутрішнім пакетом з
маркуванням українською
та російською мовами

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

А06АВ06 UA/8289/01/01

необмежений

15,00

мазь

1%

по 15 г у тубах; по 1 тубі
в пачці з картону з
маркуванням українською
та російською мовами

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

D08AJ

UA/6734/01/01 необмежений

38,00

гель

бета-есцину 10 мг,
гепарину натрію
0,75 мг, епіку рону
10 мг

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

С05ВА53

UA/2105/01/01

70,00

листя

мазь

олія

олія

олія

українською та російською

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

20.09.2022

0,25%

по 10 г у тубі; по 1 тубі в
пачці з маркуванням
українською та російською ПАТ "Лу бнифарм",
Україна
мовами

S01AD

UA/8112/01/01 необмежений

10,20

100 мл

по 100 мл у флаконах з
марку ванням
ПАТ "Лу бнифарм",
у країнською мовою
Україна

А06АВ05

UA/8737/01/01 необмежений

15,00

50 мл

по 50 мл у флаконах з
марку ванням
у країнською мовою

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

А06АВ05

UA/8737/01/01 необмежений

11,00

30 мл

по 30 мл у флаконах з
марку ванням
у країнською мовою

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

А06АВ05

UA/8737/01/01 необмежений

7,00

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

А11GA01

UA/0003/01/01

10,30

по 10 таблеток у блістері з
маркуванням українською
мовою; по 5 блістерів у пачці
з картону з маркуванням
українською та російською

Кислота аскорбінова

Аскорбінова кислота таблетки

по 50 мг

мовами

09.09.2019

30

1

2

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

Дротаверин
(монопрепарат та його Дротаверину
комбінації)
гідрохлорид

Диметилсу льфоксид

Диметилсу льфоксид

Настойка листя
евкаліпта

Димексид

3

4

5

6

7

8

9

10

таблетки

ацетилсаліцилової
кислоти 200 мг,
парацетамолу 200
мг, кофеїну 40 мг

по 6 таблеток у
блістерах з
марку ванням
у країнською мовою

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

N02BA51

UA/8791/01/01 необмежений

4,80

таблетки

ацетилсаліцилової
кислоти 200 мг,
парацетамолу 200
мг, кофеїну 40 мг

по 10 таблеток у
блістерах з
марку ванням
у країнською та
російською мовами

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

N02BA51

UA/8791/01/01 необмежений

8,50

по 40 мг

по 10 таблеток у блістері;
по 2 блістери в пачці з
картону. Маркування
українською та російською ПАТ "Лу бнифарм",
Україна
мовами

А03АD02

UA/0834/01/01

12,00

50 мл

по 50 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону
з маркуванням
українською та російською ПАТ "Лу бнифарм",
Україна
мовами

М02АХ03

UA/9117/01/01 необмежений

12,00

100 мл

по 100 мл у флаконі; по
1 флакону в пачці з
картону з марку ванням
у країнською та
ПАТ "Лу бнифарм",
російською мовами
Україна

М02АХ03

UA/9117/01/01 необмежений

22,50

25 мл

по 25 мл у флаконахкрапельницях з
марку ванням
у країнською мовою

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

R02AA20

UA/7019/01/01 необмежений

4,30

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

L03AX

UA/6079/02/01 необмежений

7,60

UA/4607/01/01

37,00

таблетки

рідина для
зовнішнього
застосу вання

Димексид

рідина для
зовнішнього
застосу вання

Евкаліпт

настойка для
зовнішнього та
вну трішнього
застосу вання

17.10.2019

11

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

Ехінацеї пу рпу рної
екстракт рідкий

Ехінацеї пу рпу рної
екстракт рідкий

українською та російською

екстракт

30 мл

мовами

екстракт рідкий (1:1) із
лікарської рослинної

по 55 мл у флаконі; по 1

сировини: ромашки квіток, флакону в пачці з

Ротокан

Ротокан

Брильянтовий
Брильянтовий зелений зелений

екстракт рідкий
розчин для
зовнішнього
застосу вання,
спиртовий

нагідок квіток; деревію

маркуванням українською та

(2:1:1)

російською мовами

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

А01АD11

1%

по 15 мл у флаконах з
марку ванням
у країнською мовою

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

D08AX

15.08.2021

UA/6963/01/01 необмежений

4,00

31

1

2

Диклофенак
(монопрепарат та його
комбінації), кислота
нікотинова
Диклосан

3

4

5

6

7

8

9

10

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

М02АА15

UA/5712/01/01 необмежений

12,50

ПАТ "Лу бнифарм",
Україна

D08AJ

UA/6734/01/01 необмежений

38,00

11

по 40 г у тубі; по 1 тубі у

гель

натрію диклофенаку пачці з картону з
10 мг, кислоти
маркуванням українською
нікотинової 10 мг
та російською мовами
по 15 г у банках з
маркуванням українською
мовою; по 1 банці в пачці з
картону з маркуванням
українською та російською

Етоній

Аскорбінова кислота

Ібу профен

Ібу профен

Карбамазепін

Ніфедипін

Диклофенак

Диклофенак

Пентоксифілін

Ранітидин

Етоній

мазь

Аскорбінова кислота драже

1%

мовами

50 мг

по
50
драже
у
контейнері;
по
1
контейнеру в пачці з ПрАТ
картону
Україна

"Технолог",

таблетки, вкриті
оболонкою
200 мг

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

таблетки, вкриті
оболонкою
200 мг

по 10 таблеток у
блістері;
по
90
блістерів у коробці з ПрАТ
картону
Україна

"Технолог",

Карбамазепін

таблетки

по 10 таблеток у
блістері; по 2 блістери ПрАТ
у пачці з картону
Україна
по 10 таблеток у
блістері; по 5 блістерів ПрАТ
у пачці з картону
Україна

"Технолог",

Ніфедипін

таблетки, вкриті
оболонкою
20 мг

по 10 таблеток у
блістері; по 3 блістери ПрАТ
у пачці з картону
Україна

"Технолог",

Ортофен

таблетки, вкриті
оболонкою,
кишковорозчинні 25 мг

Ортофен

таблетки, вкриті
оболонкою,
кишковорозчинні 25 мг

по 10 таблеток у
блістері;
по
100
блістерів у коробці з ПрАТ
картону
Україна
по 10 таблеток у
блістері; по 5 блістерів ПрАТ
у пачці з картону
Україна

"Технолог",

Пентоксифілін

таблетки
кишковорозчинн
і
100 мг

по 10 таблеток у
блістері; по 2 блістери ПрАТ
у пачці з картону
Україна

"Технолог",

Ранітидин

таблетки, вкриті
оболонкою
150 мг

Ібу профен

Ібу профен

200 мг

А11GA01

UA/2983/01/01

18.02.2020

9,38

М01AE01

UA/7108/01/01

необмежений

31,08

М01AE01

UA/7108/01/01

необмежений

462,00

N03AF01

UA/8040/01/01

необмежений

23,80

C08CA05

UA/8603/01/02

необмежений

26,46

М01АВ05

UA/5047/01/01

необмежений

10,78

М01АВ05

UA/5047/01/01

необмежений

315,00

С04AD03

UA/7189/01/01

необмежений

35,00

A02BA02

UA/4821/01/01

необмежений

17,50

"Технолог",

"Технолог",

"Технолог",

32

1

Ранітидин

2

3

4

таблетки, вкриті
оболонкою
150 мг

Ранітидин

5
по 10 таблеток у
блістері; по 3 блістери ПрАТ
у пачці з картону
Україна
по 10

мл у

скломаси
полімерних,

Ретинолу ацетат
Ацетилсаліцилова
кислота

Дротаверин

Дротаверин
Амброксолу
гідрохлорид

Бетаметазону
дипропіонат

Ацикловір

Ацикловір

Ретинолу
(Вітамін А)

ацетат розчин олійний 34,4 мг/мл (100000
оральний
МО/мл)

Тромболік-Кардіо

ДРОТАВЕРИН

ДРОТАВЕРИН

АМБРОКСОЛ

БЕТАМЕТАЗОН

ГЕРПЕВІР®

ГЕРПЕВІР®

Діосмін (монопрепарат
та його комбінації)
ДІОФЛАН

Бетаметазон
(монопрепарат та його
комбінації)
БЕТАСАЛІК®

6

або

7

8

9

10

"Технолог",
A02BA02

UA/4821/01/01

необмежений

23,80

A11CA01

UA/6646/01/01

необмежений

15,40

B01AC06

UA/10697/01/01 30.03.2020

47,26

флаконах зі
у

флаконах

закупорених

пробками-крапельницями; по 1
флакону у пачці з картону

ПрАТ
Україна

"Технолог",

таблетки
кишковорозчинн
і
100 мг

по 10 таблеток у
блістері; по 2 блістери ПрАТ
у пачці з картону
Україна

таблетки

40 мг

по 10 таблеток у
блістері, по 3 блістери ПАТ
в пачці з марку ванням "Київмедпрепарат",
у країнською мовою
Україна

A03AD02

UA/6289/01/01

необмежений

26,30

40 мг

по 10 таблеток у блістері,
по 1 блістериe в пачці з ПАТ
маркуванням українською "Київмедпрепарат",
Україна
мовою

A03AD02

UA/6289/01/01

необмежений

8,45

30 мг

по 10 таблеток у ПАТ
блістері; по 2 блістери "Київмедпрепарат",
у пачці з картону
Україна

R05CB06

UA/2084/01/01

01.08.2019

10,71

0,64 мг/г

по 15 г у ту бі; по 1 ту бі ПАТ
в пачці з марку ванням "Київмедпрепарат",
у країнською мовою
Україна

D07AC01

UA/4321/01/01

17.02.2021

32,25

2,5%

по 5 г в ту бі, по 1 ту бі в ПАТ
пачці з марку ванням "Київмедпрепарат",
у країнською мовою
Україна

D06BB03

UA/2466/02/01

15.08.2021

46,00

2,5%

по 15 г в ту бі, по 1 ту бі ПАТ
в пачці з марку ванням "Київмедпрепарат",
у країнською мовою
Україна

D06BB03

UA/2466/02/01

15.08.2021

55,00

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

C05CA53

UA/10773/01/01 необмежений

188,00

по 15 г у ту бі, по 1 ту бі
в пачці з картону з ПАТ
марку ванням
"Київмедпрепарат",
у країнською мовою
Україна

D07XC01

UA/0558/01/01

86,50

таблетки

таблетки

крем

мазь

мазь

таблетки вкриті
плівковою
оболонкою
500 мг

мазь

1 г мазі містить:
бетаметазону
дипроіонату - 0,64 мг,
кислоти саліцилової 30 мг

11

"Технолог",

безстроково
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мазь

1 г мазі містить:
бетаметазону
дипроіонату - 0,64 мг,
гентаміцин
1
мг,
клотримазол 10 мг

по 15 г у ту бі, по 1 ту бі
в пачці з картону з ПАТ
марку ванням
"Київмедпрепарат",
у країнською мовою
Україна

D07CC01

UA/4454/02/01

необмежений

99,00

крем

1 г крему містить:
бетаметазону
дипропіонат 0,64 мг,
гентаміцин 1 мг,
клотримазол 10 мг

по 15 г у ту бі, по 1 ту бі
в пачці з картону з ПАТ
марку ванням
"Київмедпрепарат",
у країнською мовою
Україна

D07CC01

UA/4454/01/01

18.12.2020

99,00

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
500 мг/125 мг

по 7 таблеток у
блістері, по 2 блістери
у пачці з картону з ПАТ
марку ванням
"Київмедпрепарат",
у країнською мовою
Україна

J01CR02

UA/10915/01/01 безстроково

67,24

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
875 мг/125 мг

по 7 таблеток у
блістері, по 2 блістери
у пачці з картону з ПАТ
марку ванням
"Київмедпрепарат",
у країнською мовою
Україна

J01CА02

UA/15934/01/01 28.04.2022

104,00

Гліцин (монопрепарат
та його комбінації)
ГЛІЦИСЕД®

таблетки

по 10 таблеток у
блістері; по 5 блістерів ПАТ
у пачці з марку ванням "Київмедпрепарат",
у країнською мовою
Україна

N07XX

UA/0585/01/01

55,00

Цефтриаксон
тазобактам

порошок
інєкцій

Бетаметазон
(монопрепарат та його
комбінації)
ТРИАКУТАН®

Бетаметазон
(монопрепарат та його
комбінації)
ТРИАКУТАН®

Амоксицилін,
клаву ланат

АМОКСИЛ-К 625

Амоксицилін,
клаву ланат

АМОКСИЛ-К 1000

100 мг

необмежений

J01DD54

UA/12595/01/01 07.11.2023

146,54

26,644138 грн
за 1 долар
США

A16AX

UA/11232/01/01

21.09.2020

597,54

30,242774
грн. за 1 євро

A16AX

UA/11232/01/01

21.09.2020

313,82

30,242774
грн. за 1 євро

A16AX

UA/11232/01/01

21.09.2020

625,99

30,242774
грн. за 1 євро

1 флакон мфстить

Депротеїнізований
гемодериват із крові
телят та його
комбінації
Депротеїнізований
гемодериват із крові
телят та його
комбінації
Депротеїнізований
гемодериват із крові
телят та його
комбінації

та
Євроцефтаз

АКТОВЕГІН

розчин для
ін'єкцій

для цефтриаксону 1000 мг 1 флакон з порошком в Свісс Парентералз
Лтд., Індія
та тазобактаму 125 мг коробці з картону

40 мг/мл

по 2 мл (80 мг) в
ампу лі, по 25 ампу л у
картонній коробці

ТОВ "КУСУМ ФАРМ"
(пакування з форми in
bulk фірми-виробника
Такеда Австрія ГмбХ,
Австрія), Україна

11

ТОВ "КУСУМ ФАРМ"

АКТОВЕГІН

розчин для
ін'єкцій

40 мг/мл

по 5 мл (200 мг) в
ампу лі, по 5 ампу лі у
картонній коробці

(пакування з форми in bulk
фірми-виробника Такеда
Австрія ГмбХ, Австрія),
Україна
ТОВ "КУСУМ ФАРМ"

АКТОВЕГІН

розчин для
ін'єкцій

40 мг/мл

по 10 мл (400 мг) в
ампу лі, по 5 ампу л у
картонній коробці

(пакування з форми in bulk
фірми-виробника Такеда
Австрія ГмбХ, Австрія),
Україна
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ТОВ "КУСУМ ФАРМ"

Депротеїнізований
гемодериват із крові
телят та його
комбінації

(вторинне пакування із in

АКТОВЕГІН

таблетки, вкриті
оболонкою
200 мг

по 50 таблеток у
флаконі; по 1 флакону в
картонній коробці

bulk фірми-виробника
Такеда ГмбХ, місце

A16AX

UA/16098/01/01

04.07.2022

597,24

30,242774
грн. за 1 євро

A02BC02

UA/0106/01/02

03.07.2019

216,14

30,242774
грн. за 1 євро

A02BC02

UA/9054/01/01

необмежений

275,76

30,242774
грн. за 1 євро

A02BC02

UA/0106/02/01

необмежений

131,54

30,242774
грн. за 1 євро

виробництва Оранієнбург,
Німеччина), Україна

Такеда ГмбХ, місце
виробництва Оранієнбург,
Німеччина (виробництво за
повним циклом), Німеччина

Пантопразол

КОНТРОЛОК®

Адванс Фарма ГмбХ

таблетки
гастрорезистентні 20 мг

по 14 таблеток у
блістері; по 1 блістеру
в картонній коробці

таблетки
гастрорезистентні 40 мг

по 14 таблеток у
виробництва
блістері; по 1 блістеру Оранієнбург,
в картонній коробці
Німеччина

(виробництво
нерозфасованої продукції),
Німеччина

Такеда ГмбХ, місце

Пантопразол

КОНТРОЛОК®

Такеда ГмбХ (виробництво

за повним циклом),
Німеччина; Патеон Італія
С.П.А. (виробництво
нерозфасованої продукції,
первинне пакування,
контроль якості), Італія;
Вассербургер
Арцнайміттельверк ГмбХ
(виробництво
нерозфасованої продукції,

Пантопразол

Торасемід

Торасемід

Лорноксикам

Лорноксикам

КОНТРОЛОК®

порошок для
розчину для
ін'єкцій

Брітомар

таблетки
пролонгованої
дії

Брітомар

таблетки
пролонгованої
дії

КСЕФОКАМ

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
4 мг

Такеда ГмбХ, місце
по 10 таблеток у
виробництва
блістері; по 1 блістеру Оранієнбу рг,
в картонній коробці
Німеччина

M01AC05 UA/10245/01/01

КСЕФОКАМ

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
8 мг

Такеда ГмбХ, місце
по 10 таблеток у
виробництва
блістері; по 1 блістеру Оранієнбу рг,
в картонній коробці
Німеччина

M01AC05 UA/10245/01/02

первинне пакування),

40 мг

1 флакон з порошком у
картонній коробці

5 мг

по 15 таблеток у Феррер
блістері; по 2 блістери Інтернаціональ С.А.,
у картонній коробці
Іспанія
С03СА04

UA/10403/01/01 03.03.2020

122,22

30,242774
грн. за 1 євро

10 мг

по 15 таблеток у Феррер
блістері; по 2 блістери Інтернаціональ С.А.,
у картонній коробці
Іспанія
С03СА04

UA/10403/01/02 03.03.2020

149,76

30,242774
грн. за 1 євро

24.10.2019

54,01

30,242774
грн. за 1 євро

24.10.2019

92,93

30,242774
грн. за 1 євро

Німеччина; Хікма
Фармасьютіка (Португалія),
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Такеда
(вторинне

Лорноксикам

Лорноксикам

по 5
флаконів
з
порошком у картонній
коробці

КСЕФОКАМ

поошок
розчину
ін'єкцій

для
для

КСЕФОКАМ®
РАПІД

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
8 мг

7

Австрія

9

10

11

пакування

422,53

30,242774
грн. за 1 євро

та

випуск серій), Австрія
Вассербургер
Арцнайміттельверк

ГмбХ

(виробництво
нерозфасованої

продукції,

первинне

8 мг

8

ГмбХ

пакування),

M01AC05 UA/2593/02/01

Німеччина

24.10.2019

Такеда ГмбХ, місце

по 6 таблеток у
виробництва
блістері, по 1 блістеру Оранієнбург,
в картонній коробці
Німеччина
Віфор

С.А.

M01AC05

UA/2593/03/01

необмежений

76,40

30,242774
грн. за 1 євро

В03АВ05

UA/5869/03/01

необмежений

145,74

30,242774
грн. за 1 євро

В03АВ05

UA/5869/04/01

необмежений

173,32

30,242774
грн. за 1 євро

B03AB05

UA/5869/02/01

необмежений

161,86

30,242774
грн. за 1 євро

(виробництво

нерозфасованої

продукції,

контроль якості, первинна
та

вторинна

упаковка),

Швейцарія

Віфор

(інтернешнл) Інк. (контроль

Заліза
(ІІ,
ІІІ
валентного) препарати
та комбінації
Мальтофер®

краплі оральні

50 мг/мл

по 30 мл у флаконі, по 1
флакону в картонній
коробці

якості,

дозвіл на випуск

серії), Швейцарія

Віфор

С.А.

(виробництво

нерозфасованої

продукції,

контроль якості, первинна
та

вторинна

Швейцарія

Заліза
(ІІ,
ІІІ
валентного) препарати
та комбінації
Мальтофер®

сироп

10 мг/мл

по 150 мл у флаконі, по
1 флакону з мірним
ковпачком у картонній
коробці

упаковка),
Віфор

(інтернешнл) Інк. (контроль
якості,

дозвіл на випуск

серії), Швейцарія

Віфор С.А. (виробництво
нерозфасованої продукції,
контроль якості, первинна
та вторинна упаковка),

Заліза (ІІ-, ІІІвалентного) препарати
та комбінації
МАЛЬТОФЕР®

таблетки
жу вальні

100 мг

по 10 таблеток у
блістері, по 3 блістери
у картонній коробці

Швейцарія
Віфор (Інтернешнл) Інк.
(контроль якості, дозвіл на
випуск серії), Швейцарія
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необмежений

180,94

30,242774
грн. за 1 євро

Віфор С.А. (виробництво
нерозфасованої продукції,
контроль якості, первинна
та вторинна упаковка),

Заліза (ІІ-, ІІІвалентного) препарати
таблетки
та комбінації
МАЛЬТОФЕР® ФОЛ жу вальні

100 мг/0,35мг

по 10 таблеток у
блістері; по 3 блістери
у картонній коробці

ОМНІПАК

розчин для
ін'єкцій

іогексолу 647 мг, що
еквівалентно 300 мг
йоду/мл;

по 50 мл у флаконі; по
10 флаконів у
картонній коробці

ОМНІПАК

розчин для
ін'єкцій

Швейцарія
Віфор (Інтернешнл) Інк.
(контроль якості, дозвіл на
випуск серії), Швейцарія

B03AD04

UA/5870/01/01

ДжиІ Хелскеа
Ірландія Лімітед,
Ірландія

V08AB02

UA/2688/01/03

01.12.2019

2293,18

30,242774
грн. за 1 євро

іогексолу 647 мг, що
еквівалентно 300 мг
йоду/мл

по 100 мл у флаконі; по ДжиІ Хелскеа
10 флаконів у
Ірландія Лімітед,
картонній коробці
Ірландія

V08AB02

UA/2688/01/03

01.12.2019

4424,96

30,242774
грн. за 1 євро

ОМНІПАК

розчин для
ін'єкцій

іогексолу 755 мг, що
еквівалентно 350 мг
йоду/мл

по 50 мл у флаконі; по
10 флаконів у
картонній коробці

ДжиІ Хелскеа
Ірландія Лімітед,
Ірландія

V08AB02

UA/2688/01/04

01.12.2019

2796,07

30,242774
грн. за 1 євро

Іогексол

ОМНІПАК

розчин для
ін'єкцій

іогексолу 755 мг, що
еквівалентно 350 мг
йоду/мл

по 100 мл у флаконі; по ДжиІ Хелскеа
10 флаконів у
Ірландія Лімітед,
картонній коробці
Ірландія

V08AB02

UA/2688/01/04

01.12.2019

5368,48

30,242774
грн. за 1 євро

Варфарин натрію

ВАРФАРИН
НІКОМЕД

2,5 мг

по 100 таблеток у
флаконі; по 1 флакону
у картонній коробці

B01AA03

UA/7897/01/01

95,83

30,242774
грн. за 1 євро

C02CA06

UA/9943/02/01

07.08.2019

300,14

30,242774
грн. за 1 євро

C02CA06

UA/9943/02/01

07.08.2019

409,82

30,242774
грн. за 1 євро

210,00

30,242774
грн. за 1 євро

Іогексол

Іогексол

Іогексол

таблетки

Такеда Фарма Сп. з
о.о., Польща

необмежений

Такеда ГмбХ (дозвіл на
випуск серії, включаючи
контроль якості),

Урапідил

ЕБРАНТИЛ

розчин для
ін'єкцій

5 мг/мл

по 5 мл (25 мг) в
ампу лі; по 5 ампу л у
картонній коробці

Німеччина
Такеда Австрія ГмбХ
(виробництво за повним
циклом), Австрія
Такеда ГмбХ (дозвіл на
випуск серії, включаючи
контроль якості),

Урапідил

Урапідил

Іогексол

Німеччина

5 мг/мл

по 10 мл (50 мг) в
ампу лі; по 5 ампу л у
картонній коробці

ЕБРАНТИЛ

капсу ли
пролонгованої
дії тверді

60 мг

Такеда ГмбХ, місце
по 50 капсу л у флаконі; виробництва
по 1 флакону в
Оранієнбу рг,
картонній коробці
Німеччина

C02CA06

UA/9943/01/02

07.08.2019

ОМНІПАК

розчин для
ін'єкцій

іогексолу 755 мг, що
еквівалентно 350 мг
йоду/мл

по 200 мл у флаконі; по ДжиІ Хелскеа
10 флаконів у
Ірландія Лімітед,
картонній коробці
Ірландія

V08AB02

UA/2688/01/04

01.12.2019

ЕБРАНТИЛ

розчин для
ін'єкцій

Такеда Австрія ГмбХ
(виробництво за повним
циклом), Австрія

30,242774
10267,22 грн. за 1 євро
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4

5

6

по 500 мл у флаконі; по ДжиІ Хелскеа
10 флаконів у
Ірландія Лімітед,
картонній коробці
Ірландія

ОМНІПАК

розчин для
ін'єкцій

іогексолу 755 мг, що
еквівалентно 350 мг
йоду/мл

ВІЗИПАК

розчин для
ін'єкцій

йодиксанолу 550 мг, по 50 мл у флаконі; по
що еквівалентно 270 10 флаконів у
мг йоду /мл
картонній коробці

ДжиІ Хелскеа
Ірландія Лімітед,
Ірландія

Йодиксанол

ВІЗИПАК

розчин для
ін'єкцій

Йодиксанол

ВІЗИПАК

розчин для
ін'єкцій

йодиксанолу 652 мг,
що еквівалентно 320
мг йоду /мл
йодиксанолу 652 мг,
що еквівалентно 320
мг йоду /мл

по 50 мл у флаконі; по
10 флаконів у
картонній коробці
по 100 мл у флаконі; по
10 флаконів у
картонній коробці

ДжиІ Хелскеа
Ірландія Лімітед,
Ірландія
ДжиІ Хелскеа
Ірландія Лімітед,
Ірландія

пластина,
вкрита
оболонкою

2,0 МО тромбіну з
крові людини та 5,5 мг
ліофілізованого
фібриногену людини

Іогексол

7

8

9

10

11

30,242774
23101,24 грн. за 1 євро

V08AB02

UA/2688/01/04

01.12.2019

V08AB09

UA/4254/01/01

26.10.2020

3410,79

30,242774
грн. за 1 євро

V08AB09

UA/4254/01/02

26.10.2020

4291,98

30,242774
грн. за 1 євро

V08AB09

UA/4254/01/02

26.10.2020

7725,57

30,242774
грн. за 1 євро

по 1 пластині розміром
9,5 см х 4,8 см у блістері;
по 1 блістеру в пакеті; по
Такеда Австрія
1 пакету в картонній
ГмбХ, Австрія
коробці

B02BC30

UA/8345/01/01

необмежений

5287,07

30,242774
грн. за 1 євро

пластина,
вкрита
оболонкою

2,0 МО тромбіну з
крові людини та 5,5 мг
ліофілізованого
фібриногену людини

по 1 пластині розміром
4,8 см х 4,8 см у блістері;
по 1 блістеру в пакеті; по
Такеда Австрія
2 пакети в картонній
ГмбХ, Австрія
коробці

B02BC30

UA/8345/01/01

необмежений

5156,70

30,242774
грн. за 1 євро

Тромбін з крові
людини, ліофілізований
фібриноген людини
ТАХОКОМБ

пластина,
вкрита
оболонкою

2,0 МО тромбіну з
крові людини та 5,5 мг
ліофілізованого
фібриногену людини

по 1 пластині розміром
2,5 см х 3,0 см у блістері;
по 1 блістеру в пакеті; по
Такеда Австрія
1 пакету в картонній
ГмбХ, Австрія
коробці

B02BC30

UA/8345/01/01

необмежений

1289,35

30,242774
грн. за 1 євро

Аторвастатин,
кислота
ацетилсаліцилова,
ТРИНОМІЯ®
раміприл

по 7 капсу л у блістері; Феррер
по 4
блістери в Інтернаціональ С.А.,
капсу ли тверді по 100 мг/20 мг/10 мг картонній коробці
Іспанія
С10ВХ06

UA/15408/01/01 26.08.2021

264,98

30,242774
грн. за 1 євро

Аторвастатин,
кислота
ацетилсаліцилова,
ТРИНОМІЯ®
раміприл

по 7 капсу л у блістері; Феррер
по 4
блістери в Інтернаціональ С.А.,
капсу ли тверді по 100 мг/20 мг/5 мг картонній коробці
Іспанія
С10ВХ06

UA/15409/01/01 26.08.2021

251,80

30,242774
грн. за 1 євро

Аторвастатин,
кислота
ацетилсаліцилова,
ТРИНОМІЯ®
раміприл

по 7 капсу л у блістері; Феррер
по 100 мг/20 мг/2,5 по 4
блістери в Інтернаціональ С.А.,
капсу ли тверді мг
картонній коробці
Іспанія
С10ВХ06

UA/15410/01/01 26.08.2021

219,51

30,242774
грн. за 1 євро

Йодиксанол

Тромбін з крові
людини, ліофілізований
фібриноген людини
ТАХОКОМБ

Тромбін з крові
людини, ліофілізований
фібриноген людини
ТАХОКОМБ
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UA/13356/01/01 24.01.2024

1817,17

30,242774
грн. за 1 євро

БІПСО ГмбХ (виробництво
нерозфасованої
первинна

та

продукції,
вторинна

упаковка), Німеччина ІДТ
Біологіка

ГмбХ

(виробництво
нерозфасованої
первинна

та

упаковка),
ВАЛІДА

Заліза
карбоксимальтози

Цитиколін

Цитиколін

Цитиколін

Цитиколін

Цитиколін

Цитиколін

Мелоксикам

Панкреатин

Панкреатин

Феринжект®

розчин
ін'єкцій
інфу зій

ЦЕРАКСОН®

розчин для
ін'єкцій

ЦЕРАКСОН®

розчин для
ін'єкцій

ЦЕРАКСОН®

розчин для
ін'єкцій

ЦЕРАКСОН®

розчин для
перорального
застосу вання

ЦЕРАКСОН®

розчин для
перорального
застосу вання

ЦЕРАКСОН®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою

МЕДИКСИКАМ

КРЕОН® 25000

КРЕОН® 10000

розчин для
ін`єкцій

для
та

вторинна
Німеччина
(вторинна

упаковка),
Віфор

продукції,

Швейцарія

(Інтернешнл)

Інк.

(вторинна упаковка, дозвіл

50 мг/мл

по 2 мл у флаконі; по 5
флаконів у картонній
коробці

500 мг/4 мл

по 4 мл в ампу лах; по 5 Феррер
ампу л у картонній
Інтернаціональ, С.А.,
коробці
Іспанія
N06BX06

UA/4464/01/01

06.04.2021

284,52

30,242774
грн. за 1 євро

1000 мг/4 мл

по 4 мл в ампу лах; по 5 Феррер
ампу л у картонній
Інтернаціональ, С.А.,
коробці
Іспанія
N06BX06

UA/4464/01/02

06.04.2021

479,36

30,242774
грн. за 1 євро

1000 мг/4 мл

по 4 мл в ампу лах; по
10 ампу л у картонній
коробці

Феррер
Інтернаціональ, С.А.,
Іспанія
N06BX06

UA/4464/01/02

06.04.2021

836,78

30,242774
грн. за 1 євро

100 мг/мл

по 30 мл у флаконі; по 1
флакону та 1
дозувальному шприцу в
картонній коробці

Феррер
Інтернаціональ, С.А.,
Іспанія
N06BX06

UA/4464/02/01

06.04.2021

392,92

30,242774
грн. за 1 євро

100 мг/мл

по 10 мл у саше; по 10 Феррер
саше (1х10) в
Інтернаціональ, С.А.,
картонній коробці
Іспанія
N06BX06

UA/4464/02/01

06.04.2021

623,58

30,242774
грн. за 1 євро

500 мг

по 5 таблеток у
Феррер
блістері; по 4 блістери Інтернаціональ, С.А.,
в картонній коробці
Іспанія
N06BX06

UA/4464/03/01

06.11.2019

498,62

30,242774
грн. за 1 євро

15 мг/1,5 мл

по 1,5 мл в ампулі, по 5
ампул в пачці з картону з
маркуванням українською
ХЕЛП С.А., Греція
мовою

133,83

26,765228
грн. за
1
долар США

1335,69

26,713872
грн. за
1
долар США

133,57

26,713872
грн. за
1
долар США

на випуск серії), Швейцарія

В03АС

капсули тверді з
гастрорезистентни
300 мг
ми гранулами

100 капсу л у флаконі,
по 1 флакону у
картонній коробці

капсули тверді з
гастрорезистентни
150 мг
ми гранулами

по 10 капсу л у
блістері, по 2 блістери Абботт Лабораторіз
у картонній коробці
ГмбХ, Німеччина

Абботт Лабораторіз
ГмбХ, Німеччина

M01AC06

A09AA02

A09AA02

UA/15703/01/01

UA/9842/01/02

UA/9842/01/01

30.12.2021

необмежений

необмежений
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Гідрокортизон

2

Солу -Кортеф

3

4

порошок для
розчину для
ін'єкцій

100 мг

5

6

7

Пфайзер
1 флакон з порошком у Менюфекчу ринг
картонній коробці
Бельгія НВ, Бельгія

H02AB09

8

UA/9873/01/01

9

29.07.2019

10

11

112,43

26,768706
грн. за
1
долар США

26,768706
грн. за
1
долар США

порошок та 2 мл розчинника

Гідрокортизон

Солу -Кортеф

порошок та
розчинник для
розчину для
ін'єкцій

Loratadine (Лоратадин) ЛОРАТАДИН

таблетки

Аміодарону
гідрохлорид

розчин
ін’єкцій

Раміприл,
гідрохлоротіазид
Раміприл,
гідрохлоротіазид

Аміокордин®

Амприл® HD

Амприл® HL

таблетки

таблетки

(спирт бензиловий (9 мг/мл),
вода для ін'єкцій) у флаконі

українською мовою

Пфайзер
Менюфекчу ринг
Бельгія НВ , Бельгія H02AB09

UA/9891/01/01

29.07.2019

267,69

10 мг

100

ТОВ
"АСТРАФАРМ",
Україна

R06AX13

UA/2610/01/01

18.02.2020

68,00

150 мг/3 мл

ампула
3 мл; № 5

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

C01BD01

UA/2295/02/01

необмежений

93,11

30,330384
грн. за 1 євро

№ 30

КРКА, д.д., Ново
место,
Словенія

C09BA05

UA/4903/02/01

необмежений

187,44

30,330384
грн. за 1 євро

№ 30

КРКА, д.д., Ново
место,
Словенія

C09BA05

UA/4903/02/02

необмежений

123,14

30,330384
грн. за 1 євро

C10AA05

UA/8671/01/02

08.05.2019

76,43

30,330384
грн. за 1 євро

J01CR02

UA/15848/01/01 09.03.2022

77,95

30,330384
грн. за 1 євро

J01CR02

UA/15849/01/01 09.03.2022

105,55

30,330384
грн. за 1 євро

типу Act-O-Vial у картонній
коробці з маркуванням

100 мг/2 мл

для

5 мг/25 мг

2,5 мг/12,5 мг

КРКА,

д.д.,

Ново место

(виробництво
первинне

Аторвастатин

АТОРИС®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
30 мг

"in

та

та випуск серії), Словенія
Кемілаб

№ 30

д.о.о.

Лабс

первинне

БЕТАКЛАВ®

Індія

пакування,

№ 14

КРКА,

контроль

та

випуск серії), Словенія

Лабс

первинне

БЕТАКЛАВ®

bulk",

вторинне

д.д., Ново место (вторинне

(виробництво

Амоксицилін,
клаву ланова кислота

Лімітед
"in

та

пакування),

Мікро

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
875 мг/125 мг

(контроль

серії), Словенія

(виробництво

Амоксицилін,
клаву ланова кислота

bulk",

вторинне

пакування, контроль серії

Мікро

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
500 мг/125 мг

Ново

пакування),

Лімітед
"in

та
Індія

bulk",

вторинне
КРКА,

д.д., Ново место (вторинне
пакування,

№ 14

контроль

випуск серії), Словенія

та

40
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2

3

4

5

6
Мікро

7

Лабс

(виробництво
первинне

Амоксицилін,
клаву ланова кислота

БЕТАКЛАВ®

порошок
оральної
су спензії

9

10

11

Лімітед
"in

та

пакування),

для

8

bulk",

вторинне

Індія

КРКА,

д.д., Ново место (вторинне
пакування,

400 мг/57 мг/5 мл

флакон 70 мл №1

контроль

КРКА,

д.д.,

(виробник,

J01CR02

UA/16184/01/01 01.08.2022

88,56

30,330384
грн. за 1 євро

C09CA03

UA/6227/01/02

необмежений

105,85

30,330384
грн. за 1 євро

C09CA03

UA/6227/01/02

необмежений

285,41

30,330384
грн. за 1 євро

та

випуск серії), Словенія

Ново место
відповідальний

за виробництво "in bulk",
первинне

та

пакування,
випуск

вторинне

контроль

серії;

та

виробник,

відповідальний за контроль
серії

(фізичні

та хімічні

методи

контролю)),

Словенія

Валсартан

Вальсакор®

Таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

Кемілаб д.о.о. (виробник,
відповідальний за контроль
серії

(фізичні

та хімічні

методи

80 мг

№ 28

контролю)),

Словенія

КРКА,

д.д.,

(виробник,

Ново место
відповідальний

за виробництво "in bulk",
первинне

та

пакування,
випуск

вторинне

контроль

серії;

та

виробник,

відповідальний за контроль
серії

(фізичні

методи

та хімічні
контролю)),

Словенія
Кемілаб д.о.о. (виробник,

Валсартан

Вальсакор®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
80 мг

відповідальний за контроль
серії

(фізичні

методи

№ 84

Словенія

та хімічні
контролю)),
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3

4

5

6

КРКА,

д.д.,

(виробник,

7

8

9

10

11

Ново место
відповідальний

за виробництво "in bulk",
первинне

та

пакування,
випуск

вторинне

контроль

серії;

та

виробник,

відповідальний за контроль
серії

(фізичні

та хімічні

методи

контролю)),

Словенія
Кемілаб д.о.о. (виробник,

Валсартан

Вальсакор®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
160 мг

відповідальний за контроль
серії

(фізичні

та хімічні

методи

№ 28

Словенія

КРКА,

C09CA03

UA/6227/01/03

необмежений

137,09

30,330384
грн. за 1 євро

C09CA03

UA/6227/01/03

необмежений

345,77

30,330384
грн. за 1 євро

C09CA03

UA/6227/01/04

необмежений

264,18

30,330384
грн. за 1 євро

контролю)),

д.д.,

(виробник,

Ново место
відповідальний

за виробництво "in bulk",
первинне

та

пакування,
випуск

вторинне

контроль

серії;

та

виробник,

відповідальний за контроль
серії

(фізичні

та хімічні

методи

контролю)),

Словенія
Кемілаб д.о.о. (виробник,

Валсартан

Вальсакор®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
160 мг

відповідальний за контроль
серії

(фізичні

та хімічні

методи

№ 84

контролю)),

Словенія

КРКА,

д.д.,

(виробник,

Ново место
відповідальний

за виробництво "in bulk",
первинне

та

пакування,
випуск

вторинне

контроль

серії;

та

виробник,

відповідальний за контроль
серії

(фізичні

методи

та хімічні
контролю)),

Словенія
Кемілаб д.о.о. (виробник,

Валсартан

Вальсакор®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
320 мг

відповідальний за контроль
серії

(фізичні

методи

№ 28

Словенія

та хімічні
контролю)),
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№ 28

Ново

№ 84

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

Ново

№ 28

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

Ново

№ 84

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

Ново

№ 28

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

Ново

№ 28

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

Ново

№ 84

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

Вальсакор® Н 80

таблетки, вкриті
плівковою
80 мг/12,5 мг
оболонкою

Вальсакор® Н 160

таблетки, вкриті
плівковою
160 мг/ 12,5 мг
оболонкою

Вальсакор® Н 160

таблетки, вкриті
плівковою
160 мг/ 12,5 мг
оболонкою

Валсартан,
гідрохлортіазид

Вальсакор® Н 320

таблетки, вкриті
плівковою
320 мг/ 12,5 мг
оболонкою

Валсартан,
гідрохлортіазид

таблетки, вкриті
плівковою
Вальсакор® НD 160 оболонкою
160 мг/ 25 мг

Валсартан,
гідрохлортіазид

таблетки, вкриті
плівковою
Вальсакор® НD 160 оболонкою
160 мг/ 25 мг

Валсартан,
гідрохлортіазид

таблетки, вкриті
плівковою
Вальсакор® НD 320 оболонкою
320 мг/ 25 мг

№ 28

Дексаметазон

ДЕКСАМЕТАЗОН

Валсартан,
гідрохлортіазид
Валсартан,
гідрохлортіазид
Валсартан,
гідрохлортіазид

таблетки

0,5 мг

Нольпаза®

гастрорезистентні

20 мг

Нольпаза®

гастрорезистентні

20 мг

Нольпаза®

гастрорезистентні

40 мг

Нольпаза®

гастрорезистентні

40 мг
106,213–136,307

Панкреатин
з
ферментативною
активністю
ліпази,
амілази, протеази
Панзинорм® 10000

панкреатину

30,330384
грн. за 1 євро

C09DA03

UA/9450/01/02

необмежений

308,76

30,330384
грн. за 1 євро

C09DA03

UA/9451/01/01

необмежений

161,05

30,330384
грн. за 1 євро

C09DA03

UA/9451/01/01

необмежений

405,21

30,330384
грн. за 1 євро

C09DA03

UA/9451/01/02

необмежений

284,80

30,330384
грн. за 1 євро

C09DA03

UA/9450/01/01

необмежений

180,47

30,330384
грн. за 1 євро

C09DA03

UA/9450/01/01

необмежений

436,45

30,330384
грн. за 1 євро

UA/9450/01/03

необмежений

280,56

№ 10

КРКА, д.д., Ново
место,
Словенія
C09DA03
КРКА, д.д., Ново
место, Словенія
H02AB02

UA/8538/02/01

необмежений

30,94

30,330384
грн. за 1 євро
30,330384
грн. за 1 євро

Ново

№ 28

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

A02BC02

UA/7955/01/01

необмежений

92,51

30,330384
грн. за 1 євро

Ново

№ 14

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

A02BC02

UA/7955/01/01

необмежений

53,38

30,330384
грн. за 1 євро

Ново

№ 28

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

A02BC02

UA/7955/01/02

необмежений

150,14

30,330384
грн. за 1 євро

Ново

№ 14

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

A02BC02

UA/7955/01/02

необмежений

85,23

30,330384
грн. за 1 євро

Ново

№ 21

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

A09AA02

UA/9007/01/01

необмежений

132,85

30,330384
грн. за 1 євро

мг
з

ферментативною
активністю ліпази – 10 000
ОД, амілази – 7 200 ОД,

капсу ли

протеази – 400 ОД

11

125,26

таблетки

Пантопразол

10

необмежений

таблетки

Пантопразол

9

UA/9450/01/02

таблетки

Пантопразол

8

C09DA03

таблетки

Пантопразол

7
Ново

Вальсакор® Н 80

Валсартан,
гідрохлортіазид

6
КРКА, д.д.,
место,
Словенія

таблетки, вкриті
плівковою
80 мг/12,5 мг
оболонкою
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1

2

3

4
106,213–136,307

Панкреатин
з
ферментативною
активністю
ліпази,
амілази, протеази
Панзинорм® 10000

панкреатину

Ново

№ 84

Ново

№ 10

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

Ново

№ 30

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

ОД, амілази – 7 200 ОД,
протеази – 400 ОД

8

9

10

11

A09AA02

UA/9007/01/01

необмежений

425,23

30,330384
грн. за 1 євро

A09AA02

UA/9649/01/01

необмежений

61,87

30,330384
грн. за 1 євро

A09AA02

UA/9649/01/01

необмежений

149,83

30,330384
грн. за 1 євро

J01FA09

UA/5026/02/01

необмежений

118,59

30,330384
грн. за 1 євро

J01FA09

UA/5026/02/02

необмежений

197,45

30,330384
грн. за 1 євро

J01MA02

UA/0678/01/01

необмежений

111,62

30,330384
грн. за 1 євро

A07E C01

UA/0420/01/01

необмежений

304,82

30,330384
грн. за 1 євро

A07E C01

UA/0420/02/01

необмежений

308,16

30,330384
грн. за 1 євро

мг

панкреатину (свинячого) з

таблетки, вкриті
форте плівковою
оболонкою

ферментативною
активністю ліпази – 20000
ОД, амілази – 12000 ОД,
протеази – 900 ОД

269,12-279,44

Панкреатин
з
ферментативною
активністю
ліпази, Панзинорм®
амілази, протеази
20 000

7

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

активністю ліпази – 10 000

капсу ли

6

з

ферментативною

269,12-279,44

Панкреатин
з
ферментативною
активністю
ліпази, Панзинорм®
амілази, протеази
20 000

5
мг

мг

панкреатину (свинячого) з

таблетки, вкриті
форте плівковою
оболонкою

ферментативною
активністю ліпази – 20000
ОД, амілази – 12000 ОД,
протеази – 900 ОД

КРКА,

д.д.,

Ново место

(виробництво
первинне

"in

та

bulk",

вторинне

пакування, контроль серії

Кларитроміцин

Фромілід®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
250 мг

та випуск серії), Словенія
Саншайн Лейк Фарма Ко.,
Лтд.

№ 14

(виробництво

"in

bulk"), Китай
КРКА,

д.д.,

Ново место

(виробництво
первинне

"in

та

bulk",

вторинне

пакування, контроль серії

Кларитроміцин

Ципрофлоксацин

Су льфасалазин

Су льфасалазин

Фромілід®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
500 мг

Ципринол®

розчин
інфу зій

Су льфасалазин

таблетки, вкриті
плівковою
500 мг
оболонкою

Су льфасалазин-ЕН

таблетки
кишковорозчинн
і
500 мг

та випуск серії), Словенія
Саншайн Лейк Фарма Ко.,
Лтд.

"in

bulk"), Китай

Ново

100 мл флакон; № 1

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

Ново

№ 50

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

Ново

№ 50

КРКА, д.д.,
место,
Словенія

для
2 мг/мл

(виробництво

№ 14
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ТОВ "Фармацевтична фірма

Метилкремнієва
кислота

СОРБЕНТОГЕЛЬ

гель оральний,
0,7 г/г

1 г препарату містить:
гідрогелю
метилкремнієвої
кислоти 0,7 г

гель оральний,
0,7 г/г

1 г препарату містить:
гідрогелю
метилкремнієвої
кислоти 0,7 г

гель оральний,
0,7 г/г

1 г препарату містить:
гідрогелю
метилкремнієвої
кислоти 0,7 г

гель оральний,
0,7 г/г

1 г препарату містить:
гідрогелю
метилкремнієвої
кислоти 0,7 г

по 135 г у контейнері,
по 1 контейнеру у
коробці

"Вертекс" (виробництво з
пакування in bulk ТОВ
"Фармацевтична компанія
"Здоров'я", Україна)

A07BC

UA/14843/01/01 29.12.2020

75,35

A07BC

UA/14843/01/01 29.12.2020

132,38

A07BC

UA/14843/01/01 29.12.2020

182,99

ТОВ "Фармацевтична фірма

Метилкремнієва
кислота

СОРБЕНТОГЕЛЬ

по 270 г у контейнері,
по 1 контейнеру у
коробці

"Вертекс" (виробництво з
пакування in bulk ТОВ
"Фармацевтична компанія
"Здоров'я", Україна)

ТОВ "Фармацевтична фірма

Метилкремнієва
кислота

СОРБЕНТОГЕЛЬ

по 405 г у контейнері,
по 1 контейнеру у
коробці

"Вертекс" (виробництво з
пакування in bulk ТОВ
"Фармацевтична компанія
"Здоров'я", Україна)

ТОВ "Фармацевтична фірма

Метилкремнієва
кислота

СОРБЕНТОГЕЛЬ

Ацетилсаліцилова
кислота

таблетки, вкриті
кишковорозчинно
АСПІРИН КАРДІО® ю оболонкою
100 мг

Ацетилсаліцилова
кислота

таблетки, вкриті
кишковорозчинно
АСПІРИН КАРДІО® ю оболонкою
300 мг

Ацетилсаліцилова
кислота

таблетки, вкриті
кишковорозчинно
АСПІРИН КАРДІО® ю оболонкою
100 мг

"Вертекс" (виробництво з
пакування in bulk ТОВ
"Фармацевтична компанія

по 200 г у ту бі

"Здоров'я", Україна)

A07BC

UA/15901/01/01 06.04.2022

92,70

№ 28

Байєр АГ, Німеччина
Байєр Біттерфельд
ГмбХ, Німеччина

B01AC06

UA/7802/01/01

необмежений

57,65

29,963998
грн. за 1 євро

№ 28

Байєр АГ, Німеччина
Байєр Біттерфельд
ГмбХ, Німеччина

B01AC06

UA/7802/01/02

необмежений

86,39

29,963998
грн. за 1 євро

№ 56

Байєр АГ, Німеччина
Байєр Біттерфельд
ГмбХ, Німеччина

B01AC06

UA/7802/01/01

необмежений

95,87

29,963998
грн. за 1 євро

0,3 мг (9,6 млн МО)

№15

Берінгер Інгельхайм
Фарма ГмбХ і Ко.КГ,
Німеччина; Байєр АГ,
Німеччина

L03AB08

UA/15287/01/01

30 мг

по 10 таблеток у
блістері, по 2 блістера
у пачці з картону

ТОВ «Дослідний завод
«ГНЦЛС», Україна;
ТОВ «ФАРМЕКС
R05CB06
ГРУП», Україна

порошок
ліофілізований для
приготування розчину
для ін'єкцій по 0,3 мг

Інтерферон бета 1-б

Амброксолу
гідрохлорид

БЕТАФЕРОН®

Амброксол

(9,6 млн МО)

таблетки по 30
мг

UA/0438/01/01

07.07.2021

необмежений

13169,42

29,963998
грн. за 1 євро

15,00

ТОВ «Дослідний завод

Амітриптилін

Амітриптилін

таблетки, вкриті
оболонкою
25 мг

по 25 таблеток у
банках з марку ванням
у країнською мовою

«ГНЦЛС», Україна;
ТОВ «Фармацевтична
компанія «Здоров'я”,
Україна

N06АА09

UA/4872/01/01

19.08.2021

16,48
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ТОВ «Дослідний завод

Амітриптилін

Амітриптилін

таблетки, вкриті
оболонкою
25 мг

по 10 таблеток у блістері; по

«ГНЦЛС», Україна;

5 блістерів в коробці з

ТОВ «Фармацевтична

маркуванням українською та

компанія «Здоров'я”,

російською мовами

Україна

N06АА09

UA/4872/01/01

19.08.2021

32,40

по 2 мл в ампулі, по 10 ампул Товариство з обмеженою

Амітриптилін

АМІТРИПТИЛІНУ
ГІДРОХЛОРИД-ОЗ

розчин для
ін'єкцій

Кислота аскорбінова
(монопрепарат та його
розчин для
комбінації)
Аскорбінова кислота ін'єкцій
Кислота аскорбінова
(монопрепарат та його
розчин для
комбінації)
Аскорбінова кислота ін'єкцій

10 мг/мл

в пачці з картону з

відповідальністю

маркуванням українською та

"Дослідний завод "ГНЦЛС",

російською мовами

Україна

N06AA09

UA/4872/02/01

необмежений

114,31

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

A11GA01

UA/6255/01/01

необмежений

19,60

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

A11GA01

UA/6255/01/01

необмежений

13,03

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

S01FA01

UA/5461/01/01

необмежений

52,20

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

А03ВА01

UA/5461/02/01

необмежений

35,00

S02AA

UA/10132/01/01 необмежений

50,43

C08DА01

UA/5540/01/01

13,46

N06BX18

UA/1272/02/01

24.06.2021

31,88

необмежений

18,58

по 2 мл в ампулі, по 10 ампул
у пачці з картону з
маркуванням українською та

50 мг/мл

російською мовами
по 1 мл в ампулі, по 10 ампул
у пачці з картону з
маркуванням українською та

50 мг/мл

російською мовами
по 5 мл у флаконі, по 1
флакону в комплекті з
кришкою-крапельницею в
пачці з маркуванням
українською та російською

Атропін

Атропіну су льфат

краплі очні

10 мг/мл

мовами
по 1 мл в ампулі, по 10 ампул
у пачці з картону з

Атропін

Атропіну су льфат

розчин для
ін'єкцій

маркуванням українською та

1 мг/мл

російською мовами
по 5 мл у флаконі, по 1

Декаметоксин

Ау рідексан

краплі ву шні

0,5 мг/мл

флакону у комплекті з

ТОВ «Дослідний завод

кришкою-крапельницею у

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

пачці з картону

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна

ТОВ «Дослідний завод
по 10 таблеток у блістері, по

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

2 блістери в пачці з картону з «Фармацевтична компанія

Верапаміл

Верапамілу
гідрохлорид

таблетки

40 мг

маркуванням українською та

«Здоров'я”, Україна; ТОВ

російською мовами

«Фармекс Груп», Україна

необмежений

ТОВ "Дослідний завод

Вінпоцетин

Вінпоцетин
Екстракти, олії
лікарських рослин та
їх комбінації

ВІНПОЦЕТИН

ВІНПОЦЕТИН

таблетки

5 мг

концентрат для
розчину для
інфу зій
5 мг/мл

по 10 таблеток у блістері, по

"ГНЦЛС", Україна;ТОВ

3 блістери в пачці з

"Фармацевтична компанія

маркуванням українською та

"Здоров'я", Україна ; ТОВ

російською мовами

"ФАРМЕКС ГРУП", Україна

по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у ТОВ "Дослідний завод
пачці з картону з маркуванням "ГНЦЛС", Україна;ТОВ
українською та російською

"Фармацевтична компанія

мовами

"Здоров'я", Україна ;

N06BX18

UA/1272/01/01

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

R02AA20

UA/13193/01/02 необмежений

по 10 таблеток у блістері, по
2 блістери в пачці з картону з

Грипоцитрон ФІТО

таблетки по 25
мг

маркуванням українською та

25 мг

російською мовами

39,51

46

1

2

3

4

5
по 10 таблеток у блістері, по
5 блістерів в пачці з картону з
маркуванням українською та

Дексаметазон

Дексаметазон

таблетки

0,5 мг

російською мовами

6
ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

7

8

H02AB02

UA/5274/01/01

9

31.10.2021

10

11

27,22

по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у ТОВ «Дослідний завод

Дексаметазону натрію
фосфат
Дексаметазон

розчин для
ін'єкцій

4 мг/мл

пачці з маркуванням

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

українською та російською

«Фармацевтична компанія

мовами

«Здоров'я”, Україна

Н02АВ02

UA/5274/02/01

необмежений

14,12

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

C01AA05

UA/5751/02/01

необмежений

62,01

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

C01AA05

UA/5751/01/01

необмежений

19,50

В01АС07

UA/7465/01/01

необмежений

21,97

по 1 мл в ампулі, по 10 ампул
у пачці з маркуванням

Дигоксин

Дигоксин

розчин для
ін'єкцій

українською та російською

0,25 мг/мл

мовами
по 50 таблеток у банках з
маркуванням українською та

Дигоксин

Дигоксин

таблетки

0,1 мг

російською мовами

ТОВ «Дослідний завод
по 2 мл в ампулі, по 5 ампул в «ГНЦЛС», Україна;
пачці з картону з маркуванням ТОВ «Фармацевтична

Дипіридамол

Дипіридамол

Дипіридамол

Дипіридамол

розчин для
ін'єкцій

Дипіридамол

таблетки, вкриті
оболонкою
25 мг

по 50 таблеток у банках з ТОВ « Дослідний
маркуванням українською завод « ГНЦЛС» ,
Україна
мовою

В01АС07

UA/7465/02/01

необмежений

24,38

Дипіридамол

таблетки, вкриті
оболонкою
75 мг

по 40 таблеток у банках з ТОВ « Дослідний
маркуванням українською завод « ГНЦЛС» ,
Україна
мовою

В01АС07

UA/7465/02/02

необмежений

62,21

R06АХ15

UA/7633/01/01

необмежений

41,02

ТОВ «Дослідний завод
С02СА04
«ГНЦЛС», Україна

UA/2974/01/01

25.12.2019

95,21

С02СА04

UA/2974/01/02

25.12.2019

115,67

С02СА04

UA/2974/01/03

25.12.2019

174,33

А03АD02

UA/10344/01/01

5 мг/мл

українською та російською

компанія «Здоров'я”,

мовами

Україна

по 9 г у флаконі, по 1

Мебгідролін

Діазолін для дітей

грану ли для
оральної
су спензії, 0,6
г/100 мл

флаконута стаканчиком для
прийому ліків у пачці з
картону з маркуванням
українською та російською

0,6 г/100 мл

мовами

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

по 30 таблеток у банці, по 1
банці в пачці з картону з
маркуванням українською та

Доксазозин

Доксазозин

таблетки

1 мг

російською мовами
по 10 таблеток у блістері, по

2 блістери у пачці з картону з ТОВ «Дослідний завод

Доксазозин

Доксазозин

таблетки

2 мг

маркуванням українською та

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

російською мовами

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна

по 10 таблеток у блістері, по
2 блістери у пачці з картону з ТОВ «Дослідний завод

Доксазозин

Доксазозин

таблетки

4 мг

маркуванням українською та

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

російською мовами

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна

по 10 таблеток у блістері, по
2 блістера в пачці з картону з ТОВ «Дослідний завод

Дротаверин

Дротаверин

таблетки

40 мг

маркуванням українською та

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

російською мовами

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна

06.11.2019

21,11
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ТОВ «Дослідний завод
по 10 таблеток у блістері, по

«ГНЦЛС», Україна;

1 блістеру в пачці з картону з ТОВ «Фармацевтична
маркуванням українською та

Дротаверин

Дротаверин форте

таблетки

80 мг

російською мовами

компанія «Здоров'я”,
Україна

А03АD02

UA/10344/01/02

04.02.2021

16,43

04.02.2021

31,21

ТОВ «Дослідний завод
по 10 таблеток у блістері, по

«ГНЦЛС», Україна;

2 блістера в пачці з картону з ТОВ «Фармацевтична

Дротаверин

Дротаверин форте

таблетки

80 мг

маркуванням українською та

компанія «Здоров'я”,

російською мовами

Україна

А03АD02

UA/10344/01/02

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

B02BX01

UA/5470/01/01

необмежений

36,10

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

S01XA04

UA/5107/01/01

необмежений

43,63

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

R06AX17

UA/1942/02/01

необмежений

14,65

S01GX08

UA/1942/01/01

необмежений

43,28

B01AC04

UA/3924/01/01

03.09.2020

161,80

B01AC04

UA/3924/01/01

03.09.2020

62,09

С01АХ

UA/4857/02/01

по 2 мл в ампулі, по 10 ампул
у пачці з картону з

Етамзилат

Етамзилат

розчин для
ін'єкцій

маркуванням українською та

12,5 %

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

Калію йодид

Калію йодид

краплі очні

20 мг/мл

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

Кетотифен

Кетотифен

таблетки

1 мг

російською мовами
по 5 мл у флаконі, по 1

Кетотифен

Кетотифен

краплі очні

0,25 мг/мл

флакону у комплекті з

ТОВ «Дослідний завод

кришкою-крапельницею у

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

пачці з картону

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна

ТОВ «Дослідний завод
«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

Клопідогрель

Клопідогрель

таблетки, вкриті
оболонкою, по
75 мг
75 мг

по 10 таблеток у блістері, по

«ФАРМЕКС ГРУП»,

3 блістери в коробці з картону Україна; ТОВ
з маркуванням українською та «Фармацевтична компанія
російською мовами

«Здоров'я”, Україна

ТОВ «Дослідний завод
«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

Клопідогрель

Корглікон

Клопідогрель

таблетки, вкриті
оболонкою, по
75 мг
75 мг

Корглікон

розчин для
ін'єкцій, 0,6
мг/мл

по 10 таблеток у блістері, по

«ФАРМЕКС ГРУП»,

1 блістеру в коробці з картону Україна; ТОВ
з маркуванням українською та «Фармацевтична компанія
російською мовами

«Здоров'я”, Україна

по 1 мл в ампулі, по 10 ампул ТОВ «Дослідний завод

0,6 мг/мл

у пачці з картону з

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

маркуванням українською та

«Фармацевтична компанія

російською мовами

«Здоров'я”, Україна

необмежений

38,94
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ТОВ «Дослідний завод
«ГНЦЛС», Україна;ТОВ

Кофеїн-бензоат
Кофеїн-бензоат натрію натрію

розчин для
ін'єкцій

100 мг/мл

по 1 мл в ампу лі, по 10
ампу л у пачці

«Фармацевтична компанія

N06BC01

UA/0482/01/01

необмежений

23,92

«Здоров'я”, Україна

N06BC01

UA/0482/01/02

необмежений

38,26

ТОВ « ФАРМЕКС
ГРУП» , Україна

S01ED51

UA/15905/01/01

12.04.2022

218,80

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

S01AA01

UA/13220/01/01 необмежений

11,19

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

S01AA01

UA/13220/01/01 необмежений

18,32

A07DA03

UA/8232/01/01

необмежений

5,29

A07DA03

UA/8232/01/01

необмежений

14,07

A07DA03

UA/8232/01/01

необмежений

9,39

A07DA03

UA/8232/01/01

необмежений

4,36

С01СА06

UA/0511/02/01

необмежений

97,49

«Здоров'я”, Україна

ТОВ «Дослідний завод
«ГНЦЛС», Україна;ТОВ

Кофеїн-бензоат
Кофеїн-бензоат натрію натрію

розчин для
ін'єкцій

200 мг/мл

по 1 мл в ампу лі, по 10
ампу л у пачці

«Фармацевтична компанія

по 5 мл у флаконі з кришкою-

Тимолол
(монопрепарат та його
комбінації)
Ксало-Фарм

крапельницею; по 1 флакону у
1 мл препараmу мiсmumь: коробці з картону з

краплі очні,
розчин

лаmанопросmу 0,05 мг;

маркуванням українською та

mимололу 5 мг

російською мовами
по 5 мл у флаконі, по 1
флакону у комплекті з
кришкою-крапельницею у
пачці з картону з

Хлорамфенікол

краплі очні, 2,5
ЛЕВОМІЦЕТИН-ОЗ мг/мл

маркуванням українською та

2,5 мг/мл

російською мовами
по 10 мл у флаконі, по 1
флакону у комплекті з
кришкою-крапельницею у
пачці з картону з

Хлорамфенікол

краплі очні, 2,5
ЛЕВОМІЦЕТИН-ОЗ мг/мл

маркуванням українською та

2,5 мг/мл

російською мовами
по 10 таблеток у блістері, по

Лопераміду
гідрохлорид

Лопераміду
гідрохлорид "ОЗ"

1

таблетки по 2
мг

блістеру

в

пачці

з ТОВ «Дослідний завод

маркуванням українською та «ГНЦЛС», Україна; ТОВ

2 мг

російською мовами

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна

по 10 таблеток у блістері, по

Лопераміду
гідрохлорид

Лопераміду
гідрохлорид "ОЗ"

3

таблетки по 2
мг

блістери

в

пачці

з ТОВ «Дослідний завод

маркуванням українською та «ГНЦЛС», Україна; ТОВ

2 мг

російською мовами

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна

по 10 таблеток у блістері, по

Лопераміду
гідрохлорид

Лопераміду
гідрохлорид "ОЗ"

таблетки по 2

Лопераміду
гідрохлорид

Лопераміду
гідрохлорид "ОЗ"

таблетки по 2

мг

мг

2

блістери

в

пачці

з ТОВ «Дослідний завод

маркуванням українською та «ГНЦЛС», Україна; ТОВ

2 мг

російською мовами

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна

по 10 таблеток у блістері з ТОВ «Дослідний завод
маркуванням

2 мг

українською «ГНЦЛС», Україна; ТОВ

мовою

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна

по 1 мл в ампулі, по 10 ампул ТОВ «Дослідний завод

Фенілефрин

Мезатон

розчин для
ін'єкцій

10 мг/мл

у пачці з маркуванням

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

українською та російською

«Фармацевтична компанія

мовами

«Здоров'я”, Україна
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необмежений

68,63

11

по 5 мл у флаконі, по 1
флакону разом із кришкоюкрапельницею в пачці з

Фенілефрин
Екстракти, олії
лікарських рослин та
їх комбінації
Екстракти, олії
лікарських рослин та
їх комбінації

Мезатон

краплі очні

25 мг/мл

картону з маркуванням

ТОВ «Дослідний завод

українською та російською

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

мовами

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна

S01FB01

UA/0511/01/01

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

R05CА

UA/5779/01/01

необмежений

13,20

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

R05CА

UA/5779/01/01

необмежений

33,72

R05CB06

UA/0713/01/01

необмежений

57,90

по 10 таблеток у контурних
безчарункових упаковках з
маркуванням українською та

Му калтин

таблетки

50 мг

російською мовами
по 30 таблеток у банках з
маркуванням українською
мовою; з маркуванням

Му калтин

таблетки

50 мг

російською мовою

по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у ТОВ «Дослідний завод
пачці

Амброксол

Муколван

розчин для
ін'єкцій

з

українською

7, 5 мг/мл

маркуванням «ГНЦЛС», Україна; ТОВ
та

російською «Фармацевтична компанія

мовами

«Здоров'я”, Україна

по 15 мл у контейнері з
розпилювачем, по 1
контейнеру з розпилювачем в

ТОВ «Дослідний завод

пачці з картону з маркуванням «ГНЦЛС», Україна; ТОВ

Оксиметазолін

Гліцерил тринітрат

Норфлоксацин

НАЗО-СПРЕЙ

Нітрогліцерин

Норфлоксацин

спрей назальний 0,5 мг/мл
концентрат для
розчину для
інфу зій
10 мг/мл

краплі очні та
ву шні
3 мг/мл

українською та російською

«Фармацевтична компанія

мовами

«Здоров'я”, Україна

R01AA05

UA/9393/01/01

необмежений

49,76

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

С01DА02

UA/5412/01/01

необмежений

173,64

UA/4901/01/01

31.10.2021

41,61

необмежений

15,00

по 2 мл в ампулі, по 10 ампул
у пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами

по 5 мл у флаконі, по 1
флакону у комплекті з ТОВ «Дослідний завод
кришкою-крапельницею у «ГНЦЛС», Україна; ТОВ
"ФАРМЕКС ГРУП”, Україна S03AA
пачці з картону
по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у ТОВ «Дослідний завод
пачці з картону з маркуванням «ГНЦЛС», Україна; ТОВ

Дротаверин

НОХШАВЕРИН
"ОЗ"

розчин для
ін'єкцій

20 мг/мл

українською та російською

«Фармацевтична компанія

мовами

«Здоров'я”, Україна

A03AD02

UA/0591/01/01

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

S01GA02

UA/13675/01/01

16.06.2019

53,77

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

S01GA02

UA/13675/01/01

16.06.2019

38,77

по 10 мл у флаконі, по 1
флакону у комплекті з
кришкою-крапельницею у
пачці з картону з

Тетризолін

ОФТАЛЬ

краплі очні,
розчин 0,5 мг/мл 0,5 мг/мл

маркуванням українською та
російською мовами
по 5 мл у флаконі, по 1
флакону у комплекті з
кришкою-крапельницею у
пачці з картону з

Тетризолін

ОФТАЛЬ

краплі очні,
розчин 0,5 мг/мл 0,5 мг/мл

маркуванням українською та
російською мовами
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по 5 мл у флаконі, по 1
флакону у комплекті з
кришкою-крапельницею в
пачці з маркуванням
українською та російською

Декаметоксин

Офтальмодек

краплі очні

0,2 мг/мл

мовами
по 2 мл в ампулі, по 10 ампул
у пачці з картону з

Папаверин

Папаверину
гідрохлорид

розчин для
ін'єкцій

маркуванням українською та

20 мг/мл

російською мовами

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

S01АX

UA/10150/01/01 необмежений

45,89

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

А03АD01

UA/6110/01/01

необмежений

45,23

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

S01EB01

UA/5337/01/01

01.12.2021

40,95

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

S01EB01

UA/5337/01/01

01.12.2021

22,76

N07АА01

UA/6253/01/01

необмежений

24,74

С01АС01

UA/0079/01/01

необмежений

22,09

S01XA

UA/5345/01/01

необмежений

23,52

S01XA

UA/5345/01/01

необмежений

14,74

S01ХA

UA/8446/01/01

необмежений

74,27

по 10 мл у флаконі, по 1
флакону у комплекті з
кришкою-крапельницею у
пачці з картону з

Пілокарпін

Пілокарпіну
гідрохлорид

маркуванням українською та

краплі очні

10 мг/мл

російською мовами
по 5 мл у флаконі, по 1
флакону у комплекті з
кришкою-крапельницею у
пачці з картону з

Пілокарпін

Пілокарпіну
гідрохлорид

маркуванням українською та

краплі очні

10 мг/мл

російською мовами

по 1 мл в ампулі, по 10 ампул ТОВ «Дослідний завод

Неостигмін

Прозерин

розчин для
ін'єкцій

0,5 мг/мл

у пачці з картону з

«ГНЦЛС», Україна;ТОВ

маркуванням українською та

«Фармацевтична компанія

російською мовами

«Здоров'я”, Україна

ТОВ «Дослідний завод
«ГНЦЛС», Україна;ТОВ

Уабаїн (строфантин Г) Строфантин-Г

розчин для
ін'єкцій

0,25 мг/мл

по 1 мл в ампулі, по 10
ампул у пачці з картону

«Фармацевтична компанія
«Здоров'я”, Україна

по 5 мл у флаконі, по 3

Тау рин

Тау фон

краплі очні, 40
мг/мл

1 мл містить:
тау рину 40 мг

флакони разом з кришкою-

ТОВ «Дослідний завод

крапельницею у пачці з

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

картону

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна

по 10 мл у флаконі, по 1

Тау рин

Тау фон

краплі очні, 40
мг/мл

1 мл містить:
тау рину 40 мг

флакону разом з кришкою-

ТОВ «Дослідний завод

крапельницею у пачці з

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

картону

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна

по 5 мл у флаконі, по 1

Тіотриазолін

Тіотриазолін

краплі очні

10мг/мл

флакону у комплекті з

ТОВ «Дослідний завод

кришкою-крапельницею у

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

пачці з картону

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна
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рідкий (1:1) із лікарської
рослинної сировини: квіток

Квіток ромашки (Flos
Matricariae), квіток
нагідок (Flos
Calendulae), трави
деревію (Herba
Millefolii)

ромашки (Flos
Matricariae), квіток
нагідок (Flos Calendulae),

ФІТОКАН-ГНЦЛС

рідина

трави деревію (Herba

по 100 мл у флаконі, по 1

Millefolii) (2:1:1)

флакону в коробці з картону з «ГНЦЛС», Україна; ТОВ

(екстрагент:етанол 40%) з маркуванням українською та

«Фармацевтична компанія

вмістом суми флавоноїдів російською мовами

«Здоров'я”, Україна

A01AD11

UA/9880/01/01

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

N06АВ03

UA/8591/01/01

необмежений

28,80

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

N06АВ03

UA/8591/01/01

необмежений

47,92

C03CA01

UA/5153/01/01

необмежений

23,75

С03СА01

UA/5153/02/01

необмежений

9,37

R06AC03

UA/5290/01/01

необмежений

73,91

D08АХ

UA/1556/04/01

необмежений

196,85

по 10 таблеток у блістері, по
1 блістеру в пачці з

Флу оксетину
гідрохлорид

Флу оксетин

таблетки, вкриті
оболонкою
20 мг

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

Флу оксетину
гідрохлорид

Флу оксетин

ТОВ «Дослідний завод

таблетки, вкриті
оболонкою
20 мг

маркуванням українською та
російською мовами

08.05.2019

60,33

по 2 мл в ампулі, по 10 ампул ТОВ "Дослідний завод

Фу росемід

Фу росемід

розчин для
ін'єкцій

10 мг/мл

у пачці з маркуванням

"ГНЦЛС", Україна; ТОВ

українською та російською

"Фармацевтична компанія

мовами

"Здоров`я", Україна

ТОВ «Дослідний завод
по 10 таблеток у блістері, по

«ГНЦЛС», Україна;ТОВ

5 блістерів в пачці з картону з «Фармацевтична компанія

Фу росемід

Фу росемід

таблетки

40 мг

маркуванням українською та

«Здоров'я”, Україна; ТОВ

російською мовами

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна

по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у ТОВ «Дослідний завод
пачці з картону з маркуванням «ГНЦЛС», Україна; ТОВ

Хлоропірамін

Хлоропіраміну
гідрохлорид

розчин для
ін'єкцій

20 мг/мл

українською та російською

«Фармацевтична компанія

мовами

«Здоров'я”, Україна

по 2 мл в ампулі, по 10 ампул ТОВ «Дослідний завод

Хлорофіліпт

Хлорофіліпт

концентрат для

у пачці з картону з

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

розчину для ін'єкцій,

маркуванням українською та

«Фармацевтична компанія

російською мовами

«Здоров'я”, Україна

спиртовий, 2,5 мг/мл

2,5 мг/мл

по 15 мл у контейнері із скла

Хлорофіліпт

Хлорофіліпт

Хлорофіліпт

Хлорофіліпт

Хлорофіліпт

Хлорофіліпт

спрей

таблетки

таблетки

або пластмаси, по 1

ТОВ «Дослідний завод

контейнеру в пачці з

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

маркуванням українською та

«Фармацевтична компанія

30 мг

російською мовами

«Здоров'я”, Україна

D08АХ

UA/1556/03/01

необмежений

55,11

25 мг

по 40 таблеток у
контейнерах
пластмасових

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

R02AA20

UA/1556/01/01

необмежений

38,53

25 мг

по 10 таблеток у
блістері, по 2 блістера
в пачці з картону

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

R02AA20

UA/1556/01/01

необмежений

26,30
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Хлорофіліпт

Хлорофіліпт

Хлорофіліпт

Ланатозид С

Цинку су льфат,
декаметоксин

Цинаризин

2

Хлорофіліпт

Хлорофіліпт

Хлорофіліпт

Целанід

Циделон

Цинаризин "ОЗ"

3

таблетки
розчин
спиртовий, 10
мг/мл

4

12,5 мг

5
по 10 таблеток у
блістері, по 2 блістера
в пачці з картону

9

10

UA/1556/01/02

необмежений

21,13

D08АХ

UA/1556/05/01

необмежений

75,50

D08АХ

UA/1556/02/01

російською мовами

ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

по 20 мл у флаконі, по 1

ТОВ «Дослідний завод

флакону в коробці з

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

маркуванням українською та

«Фармацевтична компанія

російською мовами

«Здоров'я”, Україна

флакону в пачці з картону з
маркуванням українською та

розчин в олії, 20
мг/мл
20 мг/мл

7

R02AA20

по 100 мл у флаконі, по 1

10 мг/мл

6
ТОВ « Дослідний
завод « ГНЦЛС» ,
Україна

8

07.07.2021

28,63

таблетки

0,25 мг

по 30 таблеток у банках ТОВ «Дослідний завод
полімерних з маркуванням «ГНЦЛС», Україна; ТОВ
українською мовою
«ФАРМЕКС ГРУП», Україна С01АА06

краплі очні

Цинку сульфату 2,5
мг, декаметоксину 0,2
мг

по 5 мл у флаконі, по 1
флакону з кришкоюкрапельницею в пачці з
картону

ТОВ «Дослідний завод
S01АX03
«ГНЦЛС», Україна

UA/4507/01/01

26.04.2021

14,24

25 мг

по 50 таблеток у блістері
ТОВ «Дослідний завод
з маркуванням
українською та російською «ГНЦЛС», Україна; ТОВ
«ФАРМЕКС ГРУП», Україна N07CA02
мовами

UA/5292/01/01

03.11.2021

13,48

S03АА07

UA/4759/01/01

19.07.2021

38,77

J01MA02

UA/4759/02/01

19.07.2021

18,85

N02BB02

UA/8802/01/01

таблетки

UA/5533/01/01

необмежений

11

27,56

по 5 мл у флаконі, по 1
флакону в комплекті з
кришкою-крапельницею в

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

краплі очні та
ву шні

3 мг/мл

таблетки, вкриті
оболонкою
250 мг

коробці з маркуванням

ТОВ «Дослідний завод

українською та російською

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

мовами

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна

по 10 таблеток у блістері, по

ТОВ «Дослідний завод

1 блістеру в коробці з

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ

маркуванням українською та

«Фармацевтична компанія

російською мовами

«Здоров'я”, Україна
ТОВ "ХФП"Здоров'я
народу", Україна;
ТОВ"Фармацевтична

Метамізол натрію

АНАЛЬГІН

розчин для
ін'єкцій

500 мг/мл

по 2 мл в ампу лі; по 10
ампу л у пачці

компанія "Здоров'я",
Україна

необмежений

31,59

ТОВ "ХФП "Здоров'я
народу", Україна;
ТОВ"Фармацевтична

Хлорпромазин

АМІНАЗИН

Амітриптиліну
гідрохлорид

Амітриптиліну
гідрохлорид

розчин для
ін'єкцій

таблетки

25 мг/мл

по 2 мл в ампу лі; по 10
ампу л у коробці

N05AA01

UA/3562/01/01

05.06.2020

43,41

25 мг

по 10 таблеток у
ТОВ « ХФП
блістері; по 5 блістерів « Здоров'я народу » ,
у коробці
Україна
N06AA09

UA/5160/01/01

19.07.2021

25,81

компанія "Здоров'я",
Україна
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Амітриптиліну
гідрохлорид

Амітриптиліну
гідрохлорид

таблетки

Амітриптилін

АМІТРИПТИЛІНУ
ГІДРОХЛОРИД-ЗН

розчин для
ін'єкцій

Лакту лоза

Лакту лоза

БІОФЛОРАКС

БІОФЛОРАКС

сироп

сироп

4

5

6

7

8
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10

25 мг

по 25 таблеток у
ТОВ « ХФП
блістері; по 1 блістеру « Здоров'я народу » ,
у коробці
Україна
N06AA09

UA/5160/01/01

10 мг/мл

по 2 мл в ампу лі; по 10 ТОВ « ХФП
ампу л у коробці з
« Здоров'я народу » ,
картону
Україна
N06AA09

UA/5160/02/01

необмежений

122,23

670 мг/1 мл

по 100 мл у флаконі; по 1
флакону у коробці з
ТОВ «ХФП «Здоров'я
картону
народу», Україна

A06AD11

UA/12878/01/01 необмежений

70,20

670 мг/1 мл

по 200 мл у флаконі; по 1
флакону у коробці з
ТОВ «ХФП «Здоров'я
картону
народу», Україна

A06AD11

UA/12878/01/01 необмежений

103,79

N01BB01

UA/12559/01/01 необмежений

418,82

N01BB01

UA/12559/01/01 необмежений

418,82

N06AX16

UA/13809/01/02

07.08.2019

487,86

N06A X16

UA/13809/01/01

07.08.2019

316,17

N05AD01

UA/6576/01/01

необмежений

110,20

N05AD01

UA/6576/01/01

необмежений

110,20

N05AD01

UA/12338/01/01 необмежений

35,88

19.07.2021

11

19,81

ТОВ "ХФП "Здоров'я

Бу півакаїн

БУПІВАКАЇН-ЗН

розчин для
ін'єкцій

5 мг/мл

по 5 мл в ампу лі; по 10
ампу л в коробці з
картону

народу", Україна;
ТОВ "Фармацевтична
компанія "Здоров'я",
Україна
ТОВ "ХФП "Здоров'я

розчин для
ін'єкцій

Бу півакаїн

БУПІВАКАЇН-ЗН

5 мг/мл

Венлафаксин

таблетки по 75
ВЕНЛАФАКСИН-ЗН мг

Венлафаксин

таблетки по 37,5
ВЕНЛАФАКСИН-ЗН мг
37,5 мг

75 мг

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

народу", Україна;

по 10 таблеток у блістері; по

ТОВ "ХФП "Здоров'я

ТОВ "Фармацевтична
компанія "Здоров'я",
Україна

3 блістери у коробці з картону народу", Україна

по 10 таблеток у блістері; по

ТОВ «ХФП «Здоров'я

3 блістери у коробці з картону народу», Україна
ТОВ "ХФП"Здоров'я
народу", Україна;
ТОВ"Фармацевтична

Галоперидол

ГАЛОПРИЛ

розчин для
ін'єкцій

по 1 мл в ампулі; по 10 ампул компанія "Здоров'я",

5 мг/мл

у коробці з картону

Україна
ТОВ "ХФП"Здоров'я
народу", Україна;

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у ТОВ"Фармацевтична

Галоперидол

ГАЛОПРИЛ

розчин для
ін'єкцій

5 мг/мл

блістері; по 2 блістери в

компанія "Здоров'я",

коробці з картону

Україна

по 10 таблеток у блістері; по

Галоперидол

Галоперидол
Гірокортизон
гідрохлорид

ГАЛОПРИЛ

таблетки

ГАЛОПРИЛ ФОРТЕ таблетки

ГІДРОКСИЗИН-ЗН

таблетки

5 блістерів у картонній

ТОВ «ХФП «Здоров'я

1,5 мг

коробці

народу», Україна

5 мг

по 10 таблеток у блістері;
по 5 блістерів у картонній ТОВ "ХФП "Здоров'я
народу", Україна
коробці

N05AD01

UA/12338/01/02 необмежений

51,43

25 мг

по 10 таблеток у блістері;
по 3 блістери у коробці з ТОВ "ХФП "Здоров'я
народу", Україна
картону

N05AD01

UA/16404/01/01 17.11.2022

54,44

54

1

2

3

4

оболонкою, по 10 мг

7

8

9

10

10 мг

N06AВ10

UA/13811/01/02

07.08.2019

184,55

N06AВ10

UA/13811/01/03

07.08.2019

283,18

M01AB05

UA/1477/01/01

21.07.2019

12,27

Україна

R06AA02

UA/8514/01/01

ТОВ «ХФП «Здоров'я
народу», Україна

N06AA12

UA/16778/01/01

21.06.2023

124,11

J01AA02

UA/1307/01/01

19.05.2019

13,74

N05CF01

UA/12778/01/01 необмежений

38,83

N05CF01

UA/12778/01/01 необмежений

59,28

C02AC01

UA/7640/01/01

необмежений

121,62

плівковою

ДЕПРЕСАН

6

по 10 таблеток у блістері; ТОВ «ХФП «Здоров'я
по 3 блістери у коробці з народу», Україна; ТОВ
картону
«Фармекс Груп», Україна

таблетки, вкриті

Есциталопрам

5

Есциталопрам

ДЕПРЕСАН

оболонкою, по 20 мг

20 мг

по 10 таблеток у блістері; ТОВ «ХФП «Здоров'я
по 3 блістери у коробці з народу», Україна; ТОВ
картону
«Фармекс Груп», Україна

Диклофенак

Диклофенак натрію

капсу ли

0,025 г

по 10 капсул у блістері;
по 3 блістери в пачці

таблетки, вкриті
плівковою

ТОВ «ХФП «Здоров'я
народу», Україна

11

ТОВ "ХФП "Здоров'я
народу", Україна;

Дифенгідрамін

Доксепін

ДИМЕДРОЛ

ДОКСЕПІН-ЗН

розчин для
ін'єкцій

капсу ли

1%

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

25 мг

по 10 капсул твердих у
блістері; по 3 блістери у
коробці

ТОВ"Фармацевтична
компанія "Здоров'я",

необмежений

18,23

ТОВ «ХФП «Здоров'я

Доксициклін

Доксицикліну
гідрохлорид

капсу ли

100 мг

по 10 капсул у блістері;
по 1 блістеру в пачці

народу», Україна; ТОВ
«Фармекс Груп», Україна
ТОВ "ХФП "Здоров'я
народу"; ТОВ "ФАРМЕКС
ГРУП";
ТОВ"Фармацевтична

Зопіклон

ЗОПІКЛОН-ЗН

таблетки, вкриті
оболонкою
7,5 мг

по 10 таблеток у блістері; по

компанія "Здоров'я",

1 блістеру у коробці з картону Україна
ТОВ "ХФП "Здоров'я
народу"; ТОВ"ФАРМЕКС
ГРУП";
ТОВ"Фармацевтична

ЗОПІКЛОН-ЗН

таблетки, вкриті
оболонкою
7,5 мг

КЛОФЕЛІН-ЗН

розчин для
ін'єкцій

0,01%

Клонідин

КЛОФЕЛІН-ЗН

розчин для
ін'єкцій

0,01%

в коробці з картону

народу", Україна

C02AC01

UA/7640/01/01

необмежений

121,62

Лоперамід

Лопераміду
гідрохлорид

2 мг

по 10 капсу л у
блістерах

ТОВ « ХФП
« Здоров'я народу » ,
Україна
A07DA03

UA/6599/01/01

необмежений

6,72

Лоперамід

Лопераміду
гідрохлорид

2 мг

по 10 капсу л у
ТОВ « ХФП
блістері; по 2 блістери « Здоров'я народу » ,
в пачці
Україна
A07DA03

UA/6599/01/01

необмежений

11,66

Лоперамід

Лопераміду
гідрохлорид

2 мг

по 10 капсу л у
ТОВ « ХФП
блістері; по 1 блістеру « Здоров'я народу » ,
в пачці
Україна
A07DA03

UA/6599/01/01

необмежений

6,86

Зопіклон

по 10 таблеток у блістері; по

компанія "Здоров'я",

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

Клонідин

капсу ли

капсу ли

капсу ли

блістері; по 2 блістери в
коробці з картону

ТОВ "ХФП "Здоров'я
народу", Україна

по 1 мл в ампулі; по 10 ампул ТОВ "ХФП "Здоров'я

55

1

Налоксон

Аденозин

Аденозин

Праміпексол

Праміпексол

Прегабалін

Прегабалін

Прегабалін

Прегабалін

Неостігмін

Неостигмін

2

Налоксон-ЗН

Натрію аденозин
трифосфат

Натрію аденозин
трифосфат

3

Прегабалін-ЗН

Прегабалін-ЗН

Прозерин

Прозерин

Парацетамол, кофеїн,
кодеїн фосфат
хемігідрат
Солпалгін

6

7

8

9

10

0,4 мг/мл

UA/1398/01/01

10 мг/мл

ТОВ "ХФП "Здоров'я
народу", Україна; ТОВ
по 1 мл в ампу лі; по 10 "ФК "Здоров'я",
ампу л у пачці
Україна

C01EB10

UA/8827/01/01

необмежений

35,14

10 мг/мл

по 1 мл в ампу лі; по 5
ампу л в блістері; по 2
блістери в коробці з
картону

C01EB10

UA/8827/01/01

необмежений

35,14

0,25 мг

по 10 таблеток у блістері
по 3 блістери в коробці з ТОВ "ХФП "Здоров'я
картону
народу", Україна

N04BC05

UA/13191/01/01 необмежений

154,78

1 мг

по 10 таблеток у блістері
по 3 блістери в коробці з ТОВ "ХФП "Здоров'я
картону
народу", Україна

N04BC05

UA/13191/01/02 необмежений

541,62

капсу ли тверді 150 мг

по 10 капсул у блістері;
по 2 блістери у коробці з ТОВ «ХФП «Здоров'я
картону
народу», Україна

N03AX16

UA/16783/01/02

21.06.2023

216,72

капсу ли тверді 75 мг

по 10 капсул у блістері;
по 2 блістери у коробці з ТОВ «ХФП «Здоров'я
картону
народу», Україна

N03AX16

UA/16783/01/01

21.06.2023

168,92

розчин оральний 20 мг/мл

по 100 мл у флаконі, по 1
флакону разом з
дозуючим пристроєм у
ТОВ «ХФП «Здоров'я
коробці
народу», Україна

N03AX16

UA/16783/02/01

31.10.2023

155,38

розчин оральний 20 мг/мл

по 200 мл у флаконі, по 1
флакону разом з
дозуючим пристроєм у
ТОВ «ХФП «Здоров'я
коробці
народу», Україна

N03AX16

UA/16783/02/01

31.10.2023

248,82

UA/8836/01/01

необмежений

26,72

UA/8836/01/01

необмежений

26,72

UA/12311/01/01 необмежений

41,73

розчин для
ін'єкцій

розчин для
ін'єкцій

розчин для
ін'єкцій

ПРАМІПЕКСОЛ-ЗН таблетки

Прегабалін-ЗН

5

ТОВ « ХФП
по 1 мл в ампу лі; по 10 « Здоров'я народу » ,
ампу л у пачці
Україна
V03AB15

ПРАМІПЕКСОЛ-ЗН таблетки

Прегабалін-ЗН

4

розчин для
ін'єкцій

розчин для
ін'єкцій

ТОВ "ХФП "Здоров'я
народу", Україна; ТОВ
"ФК "Здоров'я",
Україна

0,5 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 10
ампул у пачці

ТОВ «ХФП «Здоров'я
народу», Україна; ТОВ
"ФК "Здоров'я",
N07AA01
Україна

0,5 мг/мл

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

ТОВ «ХФП «Здоров'я
народу», Україна; ТОВ
"ФК "Здоров'я",
N07AA01
Україна

по 10 капсул у блістері;
по 1 блістеру у коробці з ТОВ «ХФП «Здоров'я
фосфату хемігідрату 8 мг картону
народу», Україна

08.05.2019

11

182,30

парацетамолу 500 мг,

кофеїну 30 мг, кодеїну

капсу ли

N02BE51
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доксиламіну су кцинат Сан-Найт

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
15 мг

ТОВ «ХФП «Здоров'я
по 10 капсул у блістері; народу», Україна; ТОВ
по 1 блістеру у коробці з «Фармекс Груп»,
картону
Україна

R06AA09,
N05CM

UA/16370/01/01

13.10.2022

22,02

Доксиламіну су кцинат Сан-Найт

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
15 мг

ТОВ «ХФП «Здоров'я
по 10 капсул у блістері; народу», Україна; ТОВ
по 3 блістери у коробці з «Фармекс Груп»,
картону
Україна

R06AA09,
N05CM

UA/16370/01/01

13.10.2022

65,90

11

ТОВ «ХФП «Здоров'я
народу», Україна; ТОВ

Су льпірид

Су льпірид-ЗН

таблетки

200 мг

по 10 таблеток у блістері; «Фармацевтична компанія
по 1 блістеру в коробці
«Здоров'я», Україна

Су льпірид

Су льпірид-ЗН

таблетки

50 мг

по 10 таблеток у блістері; ТОВ «ХФП «Здоров'я
по 3 блістери в коробці
народу», Україна

N05AL01

UA/11476/01/02

01.09.2021

77,12

Су льпірид

Су льпірид-ЗН

розчин для
ін'єкцій

50 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 10
ампул у коробці

ТОВ «ХФП «Здоров'я
народу», Україна

N05AL01

UA/11476/02/01

04.10.2021

153,27

Су льпірид-ЗН

розчин для
ін'єкцій

50 мг/мл

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

ТОВ «ХФП «Здоров'я
народу», Україна

N05AL01

UA/11476/02/01

04.10.2021

153,27

10 мг

по 10 таблеток у
блістері, по 10
блістерів у коробці з
картону

ТОВ
"АСТРАФАРМ",
Україна

R06AX13

UA/2610/01/01

18.02.2020

68,00

30 мг

по 10 таблеток у
ТОВ
блістері, по 2 блістери "АСТРАФАРМ",
у коробці з картону
Україна

Су льпірид

Loratadine (Лоратадин) ЛОРАТАДИН

Ambroxol
(Амброксол)

Амброксол екстра

таблетки

таблетки

Fluconazole
(Флу коназол)

Омепразол Астрафарм

Флу коназол

капсу ли

01.09.2021

92,26

UA/8801/01/01 необмежений

20,00

20 мг

з картону

ТОВ
"АСТРАФАРМ",
Україна

A02BC01

UA/9067/01/01 необмежений

18,00

150 мг

по 1 капсу лі в блістері; ТОВ
по 2 блістери в коробці "АСТРАФАРМ",
з картону
Україна

J02AC01

UA/9065/01/03 необмежений

40,00

ТОВ
"АСТРАФАРМ",
Україна

R06AE07

UA/7700/01/01 необмежений

34,00

ТОВ
"АСТРАФАРМ",
Україна

R06AE07

UA/7700/01/01 необмежений

60,00

блістеру у коробці
капсули

UA/11476/01/01

R05CB06

блістері; по 1
Omeprazole
(Омепразол)

N05AL01

10 капсул у
таблетки, вкриті
оболонкою
10 мг

блістері; по 1

Cetirizine (Цетиризин)

Цетиризин Астрафарм

таблетки, вкриті
оболонкою
10 мг

блістері; по 2

Cetirizine (Цетиризин)

Цетиризин Астрафарм

блістеру у коробці
10 капсул у
блістери у коробці
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2

3

4

5

6

7

8
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10

11

1 мл препарату містить
водно-спиртовий екстракт
(1:1) (екстрагент – етанол
40 %) із суміші: моркви
дикої плодів (Dauci carotae
fructus) 200 мг, ортосифону
тичинкового

листя

(Orthosiphonis

staminei

foliа) 180

споришу

мг,

трави (Polygoni avicularis
herba) 150 мг, кукурудзи
стовпчиків з приймочками
(Zeae

maydis styli

cum

stigmatis) 120 мг, бузини

Екстракти,олії
лікарських рослин та
їх комбінації
УРОХОЛУМ

Краплі оральні

чорної

квіток

(Sambuci

nigrae

flores)

100

хвоща

трави

по 25 мл у флаконі ; по
1 флакону в пачці з ТОВ"ДКП"
марку ванням
Фармацевтична
у країнською мовою
фабрика", Україна

G04BD

UA/11755/01/01 безстроково

по 40мл у флаконі ; по
1 флакону в пачці з ТОВ"ДКП"
марку ванням
Фармацевтична
у країнською мовою
фабрика", Україна

G04BD

UA/11755/01/01 безстроково

115,00

10%

по 40 мл у флаконах. ТОВ"ДКП"
Марку вання
Фармацевтична
у країнською мовою
фабрика" Україна

М02АХ10

UA/8498/01/01

10,25

250мг/5мл

по 15мл у флаконі ; по 1
флакону з дозуючою
"ДКП
скляночкою в пачці з ТОВ
маркуванням українською "Фармацевтична
фабрика", Україна
Р02СС01
мовою

UA/10686/01/01 21.05.2020

38,85

по 15 мл у флаконі в ТОВ"ДКП"
пачці з марку ванням Фармацевтична
у країнською мовою
фабрика", Україна

UA/11154/01/01 26.10.2020

42,05

herba)

100

мг,

(Equiseti

мг,

хмелю

шишок (Lupuli flos) 50 мг,
1 мл препарату містить

93,45

водно-спиртовий екстракт
(1:1) (екстрагент – етанол
40 %) із суміші: моркви
дикої плодів (Dauci carotae
fructus) 200 мг, ортосифону
тичинкового

листя

(Orthosiphonis

staminei

foliа) 180

споришу

мг,

трави (Polygoni avicularis
herba) 150 мг, кукурудзи
стовпчиків з приймочками
(Zeae

maydis styli

cum

stigmatis) 120 мг, бузини

Екстракти,олії
лікарських рослин та
їх комбінації
УРОХОЛУМ

краплі оральні

Камфора
розчин)

розчин
нашкірний

Пірантел

(спиртовий
Спирт камфорний

Пірантел-Вішфа

Натрію
пікосу льфат
(монопрепарат та його
комбінації)
Пікосен®

чорної

квіток

(Sambuci

nigrae

flores)

100

хвоща

су спензія
оральна

herba)

трави
100

мг,

(Equiseti

мг,

хмелю

шишок (Lupuli flos) 50 мг

1мл

містить:натрію

пікосульфату 7,5 мг; касії
листя

екстракту

сухого

(Cassiae folium extractum

краплі оральні

безстроково

siccum) (4-6:1) 10мг.

А06АВ
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Натрію
пікосу льфат
(монопрепарат та його
комбінації)
Пікосен®

краплі оральні

UA/11154/01/01 26.10.2020

58,95

Пероксид водню

Перекис водню

розчин
для
зовнішнього
застосу вання
3%

по 100 мл у флаконах у ТОВ
"ДКП
з
марку ванням "Фармацевтична
у країнською мовою
фабрика", Україна
D08AX01

UA/2695/01/01

19.12.2019

4,45

Перекис водню

розчин
для
зовнішнього
застосу вання
3%

по 40 мл у флаконах у з ТОВ
"ДКП
марку ванням
"Фармацевтична
у країнською мовою
фабрика", Україна
D08AX01

UA/2695/01/01

19.12.2019

3,35

Пероксид водню

11

1мл містить:натрію піко
сульфату 7,5
листя

мг;

екстракту

касії
сухого

(Cassiae folium extractum
siccum) (4-6:1) 10мг.

по 25 мл у флаконі в ТОВ"ДКП"
пачці з марку ванням Фармацевтична
у країнською мовою
фабрика", Україна

А06АВ

по 90 мл у флаконі або банці;
по 1 флакону або банці
дозуючою

скляночкою

мірною ложкою у

су спензія
Ніфу роксазид-Вішфа оральна

Ніфу роксазид

маркуванням

220мг/5мл

з

або

пачці

з

українською

мовою

ТОВ"ДКП"
Фармацевтична
фабрика",Україна

A07AХ03

UA/11387/01/01 16.03.2021

96,25

R06AX13

UA/9333/01/01

24.10.2019

35,95

L03AX

по 90 мл у флаконі або у
банці; по 1 флакону або по 1
банці з дозуючою скляночкою

1 мг/мл

мовою

ТОВ "ДКП
"Фармацевтична
фабрика", Україна

настойка

по 40 мл у флаконах з
марку ванням
у країнською мовою

ТОВ "ДКП
"Фармацевтична
фабрика", Україна

або мірною ложкою в пачці з
маркуванням українською

Лоратадин

ЛОРАТАДИН

сироп

ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ
КОРЕНЕВИЩ З

Ехінацея в комбінації

Диметил-су льфоксид
Валеріана
(
препарат
та
комбінації)

КОРЕНЯМИ СВІЖИХ

настойка

UA/3423/02/01

07.07.2020

8,35

Димексид-ЖФФ

рідина
для
зовнішнього
застосу вання
50 мл

по 50 мл у флаконах з ТОВ
"ДКП
марку ванням
"Фармацевтична
у країнською мовою
фабрика", Україна
M02AX03

UA/5357/01/01

05.01.2022

14,55

краплі оральні

25 мл

по 25 мл у флаконах з ТОВ"ДКП"
марку ванням
Фармацевтична
у країнською мовою
фабрика",

N05CM

UA/8535/01/01

безстроково

8,50

настойка
для
перорального
25 мл
застосування

по 25 мл у флаконах з ТОВ"ДКП"
марку ванням
Фармацевтична
у країнською мовою
фабрика",

N05CM09

UA/3505/01/01

05.06.2020

5,90

Брильянтовий
зелений

розчин
для
зовнішнього
застосування,
1,0%
спиртовий

по 20 мл у флаконах з ТОВ"ДКП"
марку ванням
Фармацевтична
у країнською мовою
фабрика", Україна

D08AX

UA/3180/01/01

21.04.2020

5,20

Борна кислота

розчин
для
зовнішнього
застосування,
3%
спиртовий

по 20 мл у флаконах з ТОВ "ДКП
марку ванням
"Фармацевтична
у країнською мовою
фабрика", Україна

D08АD

UA/3504/01/01

08.05.2020

4,25

моно
його
Валокормід

Валеріана(
монопрепарат та його
комбінації)
Валеріани настойка

Діамантовий зелений

Кислота борна
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1

2

Амоній

Аміак

Нафтифін

ЕКЗІК

Нафтифін

ЕКЗІК

3

4

5

6

7

8

9

10

розчин
для
зовнішнього
10%
застосування

по 40 мл у флаконах з ТОВ "ДКП
маркуванням українською "Фармацевтична
фабрика", Україна
мовою

R07AB

UA/3179/01/01

розчин
нашкірний

1%

по 20 мл у флаконі; по 1
флакону
в
пачці
з ТОВ "ДКП
маркуванням українською "Фармацевтична
фабрика", Україна
мовою

D01AE22

UA/17183/01/01 24.01.2024

1%

по 15 г у тубі; по 1 тубі в ТОВ "ДКП
пачці
з
маркуванням "Фармацевтична
фабрика", Україна
українською мовою

D01AE22

UA/17250/01/01 22.02.2024

5%

по 25 г у тубі в пачці з ТОВ "ДКП
маркуванням українською "Фармацевтична
фабрика", Україна
та російською мовами

M01AX25

UA/6983/01/01

по 4 мг

1 флакон з ліофілізатом Сіндан Фарма СРЛ,
у картонній коробці
Ру му нія
L01XX17

UA/8234/01/02

необмежений

997,33

0,25 мг/мл

по 100 мл у банках.
Маркування українською
мовою

ТОВ "Юрія-Фарм",
Україна

D08AJ

UA/2048/01/01

необмежений

96,23

по 400 мл у банках.
Маркування українською
мовою

ТОВ "Юрія-Фарм",
Україна

D08AJ

UA/2048/01/01

необмежений

308,50

крем

21.04.2020

3,75

140,45

113,35

Хондроїтину
сульфат
(монопрепарат
та
в
комбінації з глюкозаміну
Хондроїтинова мазь
гідрохлоридом)

мазь

Топотекан

Топотекан

ліофілізат
розчину
інфу зій

ГОРОСТЕН®

розчин для
зовнішнього
застосу вання

ГОРОСТЕН®

розчин для
зовнішнього
застосу вання

0,25 мг/мл

ГІК®

розчин для
інфу зій

калію хлориду 5,0 мг, по 100 мл у пляшках з
глюкози моногідрат
маркуванням українською ТОВ "Юрія-Фарм",
Україна
50,0 мг
та англійською мовами

B05BB02

UA/2006/01/01

необмежений

43,48

Розчини для корекції
електролітного
балансу

ГІК®

розчин для
інфу зій

калію хлориду 5,0 мг, по 200 мл у пляшках з
глюкози моногідрат
маркуванням українською ТОВ "Юрія-Фарм",
Україна
50,0 мг
та англійською мовами

B05BB02

UA/2006/01/01

необмежений

53,07

Immunoglobulins,
normal human,
intravascular adm.

БІОВЕН

розчин
для по 100 мл у пляшці по 1 пляшці
інфу зій 10%
або флаконі
флакону в пачці

ЗОЛТЕРО

концентрат для
розчину для
інфу зій
4 мг/5 мл

Декаметоксин

Декаметоксин
Розчини для корекції
електролітного
балансу

for

Золедронова кислота

для
для

або ТОВ
"БІОФАРМА
ПЛАЗМА", Україна J06BA02

по 5 мл концентрату у
флаконі; по 1 флакону у
картонній коробці

Гетеро Лабз Лімітед,
Індія
M05BA08

безстроково

UA/14526/01/02 21.06.2021

UA/14961/01/01

16.03.2021

11

64,95
26,810204
грн. за
1
долар США

7000,00

2100,00

26,853970
грн. за
1
долар США
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1

Цефепім
Фармасептил
Спирт етиловий
Спирт етиловий
Спирт етиловий
Спирт етиловий

2

Цефімек
Фармасептил
Спирт етиловий
Спирт етиловий
Спирт етиловий
Спирт етиловий

3
порошок
розчину
ін'єкцій
розчин
розчин
розчин
розчин
розчин

4
для
для

5

6

7

8

9

10

1000 мг

1 флакон з порошком у
ТОВ "Авант" Україна J01DE01
картонній коробц

UA/13397/01/01 16.04.2024

138,43

"МЕДЛЕВ",

96%

по 100 мл у флаконах ТОВ
скляних
Україна

D08AX08

UA/17414/01/01 21.03.2024

41,97

флаконах ТОВ
Україна

"МЕДЛЕВ",

96%

100 мл у
скляних

D08AX08

UA/17310/01/02 21.03.2024

41,97

каністрах ТОВ
Україна

"МЕДЛЕВ",

96%

10 л у
полімерних

D08AX08

UA/17310/01/02 21.03.2024

2839,21

каністрах ТОВ
Україна

"МЕДЛЕВ",

70%

10 л у
полімерних

D08AX08

UA/17310/01/01 21.03.2024

2839,21

флаконах ТОВ
Україна

"МЕДЛЕВ",

70%

100 мл у
скляних

D08AX08

UA/17310/01/01 21.03.2024

30,71

Начал ьник відділ у з питань ф армацевтичної діял ьності Департаменту впровадження реф орм
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Т.М. Лясковський
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