Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
"Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 13 травня 2021 року
та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру
оптово-відпускних цін на лікарські засоби"
від 18.05.2021 № 968

Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 13 травня 2021 року,
що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Міжнародна
непатентован
Торговельна
а або
назва
загальноприй
лікарського
нята назва
засобу
лікарського
засобу

Форма
випуску

Дозування

3
4
таблетки,
РОЗУВАСТ вкриті
АТИН
плівковою
Розувастатин АНАНТА
оболонкою 20 мг
таблетки,
вкриті
плівковою
Розувастатин РОЗУФАСТ оболонкою 10 мг
1

2

Кількість одиниць лікарського засобу
Найменування виробника, країна
у споживчій упаковці

5

6

Код АТХ

7

по 10 таблеток у блістері; по 3 Бафна Фармасьютікалс Лтд.,
блістери у картонній упаковці
Індія
С10АА07

по 10 таблеток у блістері; по 3 Бафна Фармасьютікалс Лтд.,
блістери у картонній упаковці
Індія
С10АА07

Офіційний
курс та вид
Задекларована
іноземної
зміна оптововалюти,
Номер
Дата
відпускної ціни встановлений
реєстраційн закінчення
на лікарський Національни
ого
строку дії
засіб
м банком
України на
посвідчення реєстраційног вітчизняного
та/або
дату подання
на
о посвідчення
декларації
лікарський на лікарський іноземного
виробництва, зміни оптовозасіб
засіб
грн
відпускної
ціни на
лікарський
засіб*

8

9

UA/15659/0
1/02
15.12.2021

UA/15659/0
1/01
15.12.2021

10

97,42

68,55

11
27,9783 грн
(за 1 дол.
США)
27,9783 грн
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Азитроміцин ЗИБАКС

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою 500 мг

1 таблетка, вкрита
плівковою оболонкою,
містить монтелукасту
натрію 10,5 мг, що
еквівалентно
монтелукасту 10 мг,
та
левоцетиризину
дигідрохлориду 5 мг

таблетки,
вкриті
Montelukast, АЛЕРГІНО плівковою
combinations Л ПЛЮС® оболонкою
таблетки,
вкриті
плівковою
Лінезолід
ЛІНЕЗІД
оболонкою 600 мг

Diclofenac,
combinations БОЛ-РАН® таблетки

Esomeprazole ЕСОЗОЛ

Favipiravir

Favipiravir
Етилметилгідрок
сипіридину
сукцинат
(оксиметилетилпі
ридину сукцинат)

ліофілізат для
розчину для
ін’єкцій та
інфузій

ДІНАР

139,89

27,9783 грн
(за 1 дол.
США)

по 10 таблеток у блістері, по 1 Бафна Фармасьютікалс Лтд., R03DC03,
блістерe у картонній упаковці
Індія
R06AE09

UA/14440/0
1/01
необмежений

по 5 таблеток у блістері; по 1
блістеру в картонній коробці з
Бафна Фармасьютікалс Лтд.,
маркуванням українською мовою Індія

J01XX08

UA/11532/0
1/01
необмежений

M01AB55

UA/13388/0
1/01
необмежений
107,72

A02BC05

UA/14382/0
1/01
необмежений

1250,00

J05AX27

UA/18654/0
1/01
23.03.2026

1250,00

J05AX27

UA/18654/0
1/01
23.03.2026

N07XX

UA/15275/0
1/01
необмежений

по 10 таблеток у блістері, по 10
блістерів у картонні упаковці

Бафна Фармасьютікалс Лтд.,
Індія
Вівімед Лабс Лтд, Індія

40 мг

1 флакон з ліофілізатом у
картонній упаковці

СТЕРИЛ-ДЖЕН ЛАЙФ
САЙЄНСИЗ (П) ЛТД, Індія

по 40 таблеток у банці у пачці з
картону

ТОВ НВФ «МІКРОХІМ»,
Україна

по 10 таблеток у блістері, по 4
блістери у пачці з картону

ТОВ НВФ «МІКРОХІМ»,
Україна

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 2 блістери у пачці з
картону. Маркування
українською та російською
мовами

відповідальний за виробництво та
контроль/випробування серії, не включаючи
випуск серії: Приватне акціонерне товариство
"Фармак"; відповідальний за випуск серії, не
включаючи контроль/випробування серії:
ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна

50 мг/мл

UA/15775/0
1/02
02.03.2022

97,90

1 таблетка
містить:
парацетамолу
500 мг,
диклофенаку
натрію 50 мг

таблетки,
ФАВІПІРА вкриті
ВІРплівковою
МІКРОХІМ оболонкою 200 мг
таблетки,
ФАВІПІРА вкриті
ВІРплівковою
МІКРОХІМ оболонкою 200 мг

розчин для
ін`єкцій

по 3 таблетки у блістері; по 1 Бафна Фармасьютікалс Лтд.,
блістеру у картонній упаковці
Індія
J01FA10

27,9783 грн
(за 1 дол.
США)

2

323,15

243,41

575,00

27,9783 грн
(за 1 дол.
США)

27,9783 грн
(за 1 дол.
США)
27,9783 грн
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Етилметилгідрок
сипіридину
сукцинат
(оксиметилетилпі
ридину сукцинат)
Етилметилгідрок
сипіридину
сукцинат
(оксиметилетилпі
ридину сукцинат)
Етилметилгідрок
сипіридину
сукцинат
(оксиметилетилпі
ридину сукцинат)

ДІНАР

ДІНАР

ДІНАР

розчин для
ін`єкцій

розчин для
ін`єкцій

розчин для
ін`єкцій

50 мг/мл

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

відповідальний за виробництво та
контроль/випробування серії, не включаючи
випуск серії: Приватне акціонерне товариство
"Фармак"; відповідальний за випуск серії, не
включаючи контроль/випробування серії:
ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна

50 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 2 блістери у пачці з
картону. Маркування
українською та російською
мовами

відповідальний за виробництво та
контроль/випробування серії, не включаючи
випуск серії: Приватне акціонерне товариство
"Фармак"; відповідальний за випуск серії, не
включаючи контроль/випробування серії:
ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна

50 мг/мл

Torasemide

ДІУТОР®

таблетки

5 мг

Torasemide

ДІУТОР®

таблетки

10 мг

Мелфалан

АЛКЕРАН
™

Мелфалан

АЛКЕРАН
™

Азатіоприн

Тіогуанін

ІМУРАН

порошок
для розчину
для ін'єкцій 50 мг
таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою 2 мг
таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою 50 мг

таблетки
40 мг
таблетки,
вкриті
Хлорамбуци ЛЕЙКЕРАН плівковою
л
™
оболонкою 2 мг
ЛАНВІС™

по 5 мл в ампулі; по 10 ампул у
пачці з картону. Маркування
українською та російською
мовами
по 10 таблеток у блістері, по 3
блістери у пачці з картону
по 10 таблеток у блістері, по 3
блістери у пачці з картону
1 флакон з порошком та 1 флакон з
розчинником
(натрію
цитрат,
пропіленгліколь, етанол 96%, вода для
ін'єкцій) по 10 мл у контурній пластиковій
чарунковій упаковці в картонній коробці з
маркуванням українською мовою

по 25 таблеток у флаконі; по 1 флакону у
картонній
коробці
з
маркуванням
українською та англійською мовами

відповідальний за виробництво та
контроль/випробування серії, не включаючи
випуск серії: Приватне акціонерне товариство
"Фармак"; відповідальний за випуск серії, не
включаючи контроль/випробування серії:
ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",
Україна
ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",
Україна

575,00
N07XX

UA/15275/0
1/01
необмежений

N07XX

UA/15275/0
1/01
необмежений

1090,00

1090,00
N07XX
C03CA04
C03CA04

ГлаксоСмітКляйн
Мануфактуринг
С.П.А. Страда Провінсіаль Асолана
№90 (лок.САН ПОЛО) 43056 Торріле
(ПР), Італія

90,00
100,00

4531,00
L01AA03

UA/4713/02/
01
необмежений

Екселла ГмбХ і Ко.КГ
Нюрнбергер Штр.12, 90537
Фойхт, Німеччина
L01AA03

UA/8593/01/
01
необмежений

2314,00

UA/0116/01/
01
необмежений

1172,00

UA/9128/01/
01
необмежений

4576,00

UA/3396/01/
01
необмежений

1941,00

по 25 таблеток у флаконі; по 1 флакону в
картонній
коробці
з
маркуванням
українською мовою

Екселла ГмбХ Нюрнбергер
Штр. 12, 90537 Фойхт,
Німеччина
L04AX01
Екселла ГмбХ і Ко.КГ
Нюрнбергер Штр. 12, 90537
Фойхт, Німеччина
L01BB03

по 25 таблеток у флаконі; по 1 флакону в
картонній коробці з маркуванням
українською мовою

Екселла ГмбХ Нюрнбергер
Штр. 12, 90537 Фойхт,
Німеччина

по 25 таблеток у блістері; по 4 блістери в
картонній коробці з маркуванням
українською мовою

UA/15275/0
1/01
необмежений
UA/17871/0
2/01
17.09.2025
UA/17871/0
2/02
17.09.2025

3

L01AA02

28,0156 грн
(за 1 дол.
США)
28,0156 грн
(за 1 дол.
США)
28,0156 грн
(за 1 дол.
США)
28,0156 грн
(за 1 дол.
США)
28,0156 грн
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Меркаптопур ПУРИин
НЕТОЛ™

Такролімус

Такролімус

Такролімус

Програф®

Програф®

Програф®

таблетки
капсули
тверді
капсули
тверді
капсули
тверді

50 мг

по 25 таблеток у флаконі; по 1 флакону в
картонній коробці з маркуванням
українською мовою

Екселла ГмбХ Нюрнбергер
Штр. 12, 90537 Фойхт,
Німеччина

0,5 мг

по 10 капсул у блістері; по 5 блістерів в
алюмінієвому пакеті; по 1 пакету в
картонній пачці з маркуванням
українською мовою

1928,00

L01BB02

Астеллас Ірланд Ко., Лтд,
Ірландія

UA/4994/02/
01
необмежений

1548,83

L04AD02

33,525 грн
(за 1 євро)

Астеллас Ірланд Ко., Лтд,
Ірландія

L04AD02

UA/4994/02/
02
необмежений

3090,63

1 мг

по 10 капсул у блістері; по 5 блістерів в
алюмінієвому пакеті; по 1 пакету в
картонній пачці з маркуванням
українською мовою

33,525 грн
(за 1 євро)

Астеллас Ірланд Ко., Лтд,
Ірландія

L04AD02

UA/4994/02/
03
необмежений

11946,05

5 мг

по 10 капсул у блістері; по 5 блістерів в
алюмінієвому пакеті; по 1 пакету в
картонній пачці з маркуванням
українською мовою

33,525 грн
(за 1 євро)

Fremanezuma
розчин для 225 мг/1,5
b
АДЖОВІ™ ін'єкцій
мл
таблетки,
СИМВАСТ вкриті
АТИНплівковою
Simvastatin ТЕВА
оболонкою 20 мг
МЕТФОРМ
ІН-ТЕВА
таблетки
850 мг
таблетки,
вкриті
МЕТФОРМ плівковою
Метрформін ІН-ТЕВА
оболонкою 1000 мг
таблетки з
модифікова
ГЛІКЛАЗИ ним
Д-ТЕВА
вивільнення
Gliclazide
MR
м
60 мг
Метформін

28,0156 грн
(за 1 дол.
США)

UA/14862/0
1/01
15.08.2021

по 1 шприцу в картонній коробці

Веттер Фарма-Фертігунг ГмбХ та Ко. КГ (виробництво лікарського
засобу, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості
лікарського засобу), Німеччина
АТ Фармацевтичний завод ТЕВА (контроль якості лікарського засобу
(випробування клітинної активності лікарського засобу)), Угорщина
Вайтхауз Аналітікал Лабораторіз, ЛЛС (контроль якості лікарського
засобу (цілісність системи контейнер/закупорювальний засіб після
вторинного пакування)), США
Меркле ГмбХ (вторинне пакування, дозвіл на випуск
серії)/Трансфарм Логістік ГмбХ (вторинне пакування),
Німеччина/Німеччина
Тева Фармасьютикалз Юероп Б.В. (дозвіл на випуск серії),
Нідерланди

11417,46
27,9094 грн
(за 1 дол.
США)

UA/17822/0
1/01
11.01.2025

UA/17477/0
1/01
05.06.2024

32,49

33,1522 грн
(за 1 євро)

ТОВ Тева Оперейшнз Поланд,
Польща
A10BA02
Тева Фармацевтікал Індастріз
Лтд,
Ізраїль.
АТ
по 10 таблеток у блістері, по 3 Фармацевтичний завод ТЕВА,
блістери в коробці
А10ВА02
Угорщина

UA/7795/01/
02
необмежений

28,84

33,1522 грн
(за 1 євро)

UA/12382/0
1/01
необмежений

41,77

33,1522 грн
(за 1 євро)

51,51
по 10 таблеток у блістері; по 3 Балканфарма - Дупниця АТ,
блістери у коробці
Болгарія
A10BB09

UA/16821/0
1/02
13.07.2023

27,9094 грн
(за 1 дол.
США)

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

АТ Фармацевтичний завод
ТЕВА, Угорщина

C10AA01

по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери у коробці

4

Продовження додатка 1

Лозартан

таблетки,
вкриті
ЛОЗАРТАН- плівковою
ТЕВА
оболонкою 25 мг
таблетки,
вкриті
ЛОЗАРТАН- плівковою
ТЕВА
оболонкою 100 мг
таблетки,
вкриті
ЛОЗАРТАН- плівковою
ТЕВА
оболонкою 50 мг
ЕНАЛАПР
ИЛ-ТЕВА

таблетки

20 мг

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

ТОВ Тева Оперейшнз Поланд,
Польща
C09AA02

UA/16349/0
1/04
11.10.2022

47,08

Еналаприл

33,1522 грн
(за 1 євро)

ЕНАЛАПР
ИЛ-ТЕВА

таблетки

5 мг

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

ТОВ Тева Оперейшнз Поланд,
Польща
C09AA02

UA/16349/0
1/02
11.10.2022

18,57

Еналаприл

33,1522 грн
(за 1 євро)

БІСОПРОЛ
ОЛ-ТЕВА таблетки

10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5
блістерів в коробці

Меркле ГмбХ, Німеччина

C07AB07

UA/1728/01/
02
необмежений

64,98

Бісопролол

33,1522 грн
(за 1 євро)

БІСОПРОЛ
ОЛ-ТЕВА таблетки

10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери в коробці

Меркле ГмбХ, Німеччина

C07AB07

UA/1728/01/
02
необмежений

39,12

Бісопролол

33,1522 грн
(за 1 євро)

БІСОПРОЛ
ОЛ-ТЕВА таблетки

5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5
блістерів в коробці

Меркле ГмбХ, Німеччина

C07AB07

UA/1728/01/
01
необмежений

46,08

Бісопролол

33,1522 грн
(за 1 євро)

БІСОПРОЛ
ОЛ-ТЕВА таблетки

5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери в коробці

Меркле ГмбХ, Німеччина

C07AB07

UA/1728/01/
01
необмежений

27,52

Бісопролол

33,1522 грн
(за 1 євро)

АМЛОДИП
ІН-ТЕВА
таблетки

5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери в коробці

АТ Фармацевтичний завод
ТЕВА, Угорщина

C08CA01

UA/16717/0
1/01
16.05.2023

15,91

Амлодипін

33,1522 грн
(за 1 євро)

по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери в коробці

АТ Фармацевтичний завод
ТЕВА, Угорщина

UA/16717/0
1/02
16.05.2023

24,86

C08CA01

UA/14167/0
1/02
необмежений

42,99

B01AC06

33,1522 грн
(за 1 євро)
27,9094 грн
(за 1 дол.
США)

Лозартан

Лозартан

АМЛОДИП
ІН-ТЕВА
таблетки
10 мг
таблетки
Acetylsalicyli
кишковороз
c acid
АСК-ТЕВА чинні
100 мг
Амлодипін

по 10 таблеток у блістері, по 3 АТ Фармацевтичний
блістери в картонній коробці
ТЕВА, Угорщина

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

АТ Фармацевтичний завод
ТЕВА, Угорщина

по 10 таблеток у блістері, по 9 АТ Фармацевтичний
блістерів в картонній коробці
ТЕВА, Угорщина

по 10 таблеток у блістері; по 3 Балканфарма-Дупниця
блістери у коробці
Болгарія

5

29,17

С09СА01

UA/16398/0
1/02
08.11.2022

33,1522 грн
(за 1 євро)

61,33

C09CA01

UA/16398/0
1/04
08.11.2022

33,1522 грн
(за 1 євро)

83,88

С09СА01

UA/16398/0
1/03
08.11.2022

33,1522 грн
(за 1 євро)

завод

завод

АТ,

Продовження додатка 1
таблетки
Acetylsalicyli
кишковороз
c acid
АСК-ТЕВА чинні
75 мг
таблетки,
вкриті
КЛОПІДОГ плівковою
Клопідогрел РЕЛ-ТЕВА оболонкою 75 мг
таблетки,
вкриті
КЛОПІДОГ плівковою
Клопідогрел РЕЛ-ТЕВА оболонкою 75 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 Балканфарма-Дупниця
блістери у коробці
Болгарія

по 10 таблеток у блістері; по 9
блістерів у коробці

по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери в коробці

21,45

B01AC06

UA/14167/0
1/01
необмежений

27,9094 грн
(за 1 дол.
США)

177,30

B01AC04

UA/11636/0
1/01
необмежений

27,9094 грн
(за 1 дол.
США)

UA/11636/0
1/01
необмежений

64,50

27,9094 грн
(за 1 дол.
США)

АТ,

Актавіс ЛТД, Мальта

по 200 доз у балончику з
інгаляційним пристроєм у
коробці

Актавіс ЛТД, Мальта
B01AC04
Нортон (Ватерфорд) Лімітед
Т/А АЙВЕКС
Фармасьютикалз Ірландія Т/А
Тева Фармасьютикалз
Ірландія, Ірландія
R03BA01

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

АТ Фармацевтичний завод
ТЕВА, Угорщина

по 15 таблеток у блістері; по 2
блістери у коробці

Лозартан

МЕТФОРМ
ІН-ТЕВА
таблетки
500 мг
таблетки,
вкриті
ЛОЗАРТАН- плівковою
ТЕВА
оболонкою 50 мг

Еналаприл

ЕНАЛАПР
ИЛ-ТЕВА

аерозоль
Беклометазо БЕКЛАЗОН- для
100
н
ЕКО
інгаляцій
мкг/дозу
таблетки,
СИМВАСТ вкриті
АТИНплівковою
Simvastatin ТЕВА
оболонкою 40 мг

186,43

27,9094 грн
(за 1 дол.
США)

UA/17477/0
1/02
05.06.2024

70,61

33,1522 грн
(за 1 євро)

ТОВ Тева Оперейшнз Поланд,
Польща
A10BA02

UA/7769/01/
01
необмежений

21,88

33,1522 грн
(за 1 євро)

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

АТ Фармацевтичний завод
ТЕВА, Угорщина

UA/16398/0
1/03
08.11.2022

47,74

33,1522 грн
(за 1 євро)

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

UA/16349/0
1/03
11.10.2022

33,1522 грн
(за 1 євро)

аерозоль
Беклометазо БЕКЛАЗОН- для
н
ЕКО
інгаляцій

по 200 доз у балончику з
інгаляційним пристроєм у
коробці

221,88

250
мкг/дозу

ТОВ Тева Оперейшнз Поланд,
Польща
C09AA02
Нортон (Ватерфорд) Лімітед
Т/А АЙВЕКС
Фармасьютикалз Ірландія Т/А
Тева Фармасьютикалз
Ірландія, Ірландія
R03BA01

32,16

10 мг

27,9094 грн
(за 1 дол.
США)

НІФУРОКС
Nifuroxazide АЗИД
капсули

по 10 капсул у блістері; по 1
блістеру у пачці

ТОВ "ДКП "Фармацевтична
фабрика", Україна

A07AX03

UA/11387/0
2/01
10.12.2025

87,73

200 мг

НІФУРОКС
Nifuroxazide АЗИД
капсули

по 10 капсул у блістері; по 2
блістери у пачці

ТОВ "ДКП "Фармацевтична
фабрика", Україна

A07AX03

UA/11387/0
2/01
10.12.2025

103,60

200 мг

Metformin

таблетки

6

C10AA01

C09CA01

UA/5384/01/
01
необмежений

UA/5384/01/
02
необмежений

Продовження додатка 1
Камфора
(спиртовий
розчин)

Спирт
розчин
камфорний нашкірний

Кислота
саліцилова

Саліцилова
кислота

розчин
для
зовнішнього
застосування,
спиртовий

Перекису
водню

Перекису
водню

розчин
для
зовнішнього
застосування

Парацетамо
Парацетамол л
сироп

по
40
мл
у
флаконах. ТОВ"ДКП"
Фармацевтична
Маркування українською мовою фабрика" Україна
М02АХ10

UA/8498/01/
01
необмежений

20,48

10%

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

D01AE12

UA/3506/01/
01
необмежений

9,92

1%

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

D08AX01

UA/2695/01/
01
необмежений

6,68

3%

120мг/5мл

по 90мл у банці; по 1 банці разом
з дозуючою скляночкою в пачці з
маркуванням
українською ТОВ "ДКП "Фармацевтична
мовою.
фабрика", Україна
N02B E01

1 мг/мл

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

47,44
UA/11525/0
1/01
04.07.2021

51,46

Лоратадин

ЛОРАТАДИ
Н
сироп

Диметилсульфоксид

ДимексидЖФФ

рідина для
зовнішнього
застосування

по 100 мл у флаконах з
ТОВ "ДКП "Фармацевтична
маркуванням українською мовою фабрика", Україна
M02AX03

UA/5357/01/
01
05.01.2022

46,64

100 мл

Диметилсульфоксид
Валеріана
(монопрепар
ат та його
комбінації)

ДимексидЖФФ

рідина для
зовнішнього
застосування

по 50 мл у флаконах з
ТОВ "ДКП "Фармацевтична
маркуванням українською мовою фабрика", Україна

M02AX03

UA/5357/01/
01
05.01.2022

25,45

50 мл

Валеріани
настойка

настойка
для
перорального
застосування

N05CM09

UA/3505/01/
01
необмежений

10,79

25 мл

по 25 мл у флаконах з ТОВ"ДКП" Фармацевтична
маркуванням українською мовою фабрика" Україна

10%

по 100 мл у флаконах з
ТОВ "ДКП "Фармацевтична
маркуванням українською мовою фабрика", Україна

R07AB

UA/3179/01/
01
необмежений

13,95

Аміак

розчин для
зовнішнього
застосування

10%

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

R07AB

UA/3179/01/
01
необмежений

7,76

Аміак

розчин
для
зовнішнього
застосування

Амоній

Амоній

7

R06AX13

UA/9333/01/
01
необмежений

Продовження додатка 1

Амброксол

АмброксолВішфа
сироп

Імуноглобулі
н проти
тимоцитів
людини
Тимоглобул
кролячий
ін®

ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ
ПОЛІОМІЄЛІТУ
ІНАКТИВОВАНА
РІДКА

ІМОВАКС ПОЛІО
® ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ
ПОЛІОМІЄЛІТУ
ІНАКТИВОВАНА
РІДКА

Typhoid, purified
polysaccharide
antigen

ТІФІМ
ВІ/TYPHIM VІ
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ
ЧЕРЕВНОГО
ТИФУ
ПОЛІСАХАРИДН
А РІДКА

Ліофілізований
порошок для
приготування
концентрату
для розчину для
інфузій

15мг/5мл

25 мг

Суспензія
для ін’єкцій 0,5 мл

розчин для
ін'єкцій

по 100 мл у банці або флаконі; по
1 банці або по 1 флакону разом з
дозуючою скляночкою в пачці
Фармацевтична
маркуванням українською мовою ТОВ"ДКП"
фабрика" , Україна
R05CВ06

№1: по 1 флакону в картонній
коробці
№ 1 по 0,5 мл (1 доза) у
попередньо заповненому шприці
з прикріпленою голкою (або 2-ма
окремими голками) в картонній
коробці або в стандартноекспортній упаковці в картонній
коробці

по 0,5 мл (1 доза) у попередньо
заповненому шприці з
25 мкг/доза прикріпленою голкою №1

Джензайм Поліклоналс САС (виробництво
нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск
серії), Франція
Джензайм Ірланд Лімітед (первинна та
вторинна упаковка:), Ірландія
Джензайм Лімітед (вторинна упаковка),
Велика Британія

Санофі Пастер (повний цикл виробництва,
випуск серії), Франція; Санофі-Авентіс
прайвіт Ко.Лтд. (вторинне пакування),
Угорщина; САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА
(заповнення шприців, контроль якості
(стерильність), Франція

Санофі Пастер (повний цикл виробництва,
контроль якості, заповнення, вторинне
пакування, випуск серії), Франція
Санофі-Авентіс Прайвіт Ко. Лтд. (вторинне
пакування), Угорщина САНОФІ ВІНТРОП
ІНДАСТРІА (стерилізуюча фільтрація,
заповнення шприців, контроль якості
(стерильність), Франція

№ 60 (15х4): по 15 таблеток у
блістері; по 4 блістери у
картонній коробці; № 60 (10х6):
по 10 таблеток у блістері; по 6
САНОФІ-АВЕНТІС С.А.,
блістерів у картонній коробці
Іспанія

8

UA/8134/01/
01
необмежений

4843,79
L04AA04

UA/15575/0
1/01
10.11.2021

27,733 грн
(за 1 дол.
США)

212,30

J07BF03

27,733 грн
(за 1 дол.
США)

UA/14266/0
1/01
необмежений

498,91

J07AP03

Metformin
АМАРИЛ® таблетки,
and
М 2 МГ/500 вкриті
по 10 таблеток у блістері; по 3
sulfonamides МГ
оболонкою 2 мг/500 мг блістери в картонній коробці
Хендок Інк., Республіка Корея A10BD02
№ 3: по 3 мл у картриджі,
Insulin
вмонтованому в одноразову
glargine and
розчин для 100 Од/мл + шприц-ручку; по 3 шприц-ручок Санофі-Авентіс
Дойчланд
lixisenatide
СОЛІКВА ін'єкцій
50 мкг/мл в картонній коробці
ГмбХ, Німеччина
A10AE54

таблетки,
вкриті
Hydroxychlor ПЛАКВЕНІ плівковою
oquine
Л®
оболонкою 200 мг

42,12

UA/13057/0
1/01
необмежений

UA/9859/01/
02
необмежений

UA/16774/0
1/01
21.06.2023

92,95

27,733 грн
(за 1 дол.
США)

1679,77

27,733 грн
(за 1 дол.
США)

484,13
P01BA02

UA/8261/01/
01
необмежений

27,733 грн
(за 1 дол.
США)

27,733 грн
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Furosemide

ЛАЗИКС®
НЕО

розчин для
ін'єкцій

10 мг/мл

№ 10: по 2 мл розчину в ампулі;
по 10 ампул у картонній коробці С.С. "Зентіва С.А.", Румунія

57,64 мг/мл № 1: по 150 мл у
флаконі; по 1 флакону з
дозуючим пристроєм з пробкою- Юнітер Ліквід
57,64 мг/мл адаптором в картонній коробці Мануфекчурінг, Франція

Valproic acid ДЕПАКІН® сироп
таблетки,
вкриті
МЕТФОГА плівковою
Metformin
МА® 850
оболонкою 850 мг
таблетки,
вкриті
МЕТФОГА плівковою
Metformin
МА® 850
оболонкою 850 мг
Sumatriptan

АМІГРЕН

АМІГРЕН
ІНДАПАМІ
ДIndapamide АСТРАФАР
(Індапамід) М
КЛАРИТРО
МІЦИНClarithromyci АСТРАФАР
n
М
КЛАРИТРО
МІЦИНClarithromyci АСТРАФАР
n
М
Sumatriptan

Nimesulide
(Німесулід)

капсули

100 мг

капсули

50 мг

таблетки,
вкриті
оболонкою 2,5 мг
таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою 500 мг
таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою 500 мг
1 саше по 2
г
гранул
містить
німесуліду
НІМЕЛГАН саше
100 мг

C03CA01

UA/13555/0
1/01
необмежений

N03AG01

UA/3817/01/
01
06.04.2025

71,85

27,733 грн
(за 1 дол.
США)

107,88

27,733 грн
(за 1 дол.
США)

по 10 таблеток у блістері; по 12 Драгенофарм Аптекарь Пюшл
блістерів у картонній коробці
ГмбХ, Німеччина
A10BA02

UA/5247/01/
03
необмежений

116,46

33,2751 грн
(за 1 євро)

по 10 таблеток у блістері; по 3 Драгенофарм Аптекарь Пюшл
блістери у картонній коробці
ГмбХ, Німеччина
A10BA02
по 10 капсул у блістері; по 1
ТОВ "АСТРАФАРМ",
блістеру в коробці
Україна
N02CC01
по 10 капсул у блістері; по 1
ТОВ "АСТРАФАРМ",
блістеру в коробці
Україна
N02CC01

UA/5247/01/
03
необмежений
UA/6891/01/
01
необмежений
UA/6890/01/
01
необмежений

28,95

33,2751 грн
(за 1 євро)

по 30 таблеток у блістері, по 1
блістеру у коробці з картону

67,00

C03BA11

UA/11734/0
1/01
необмежений

83,00

J01FA09

UA/14154/0
1/02
необмежений

154,00

J01FA09

UA/14154/0
1/02
необмежений

М01АХ17

UA/16490/0
1/01
13.12.2022

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

по 7 таблеток у блістері; по 1 ТОВ "АСТРАФАРМ",
блістеру в коробці з картону
Україна

по 7 таблеток у блістері; по 2 ТОВ "АСТРАФАРМ",
блістери в коробці з картону
Україна

324,00
214,00

101,00
10

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна
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Продовження додатка 1

Nimesulide
(Німесулід)
Fosfomycin
(Фосфоміцин
)
Cefoperazone
and betalactamase
inhibitor

Теофіліну
моногідрат,
калію хлорид,
магнію хлориду
гексагідрат

ФОСФОМІ
ЦИН
саше

1 саше по 2
г
гранул
містить
німесуліду
100 мг
30
1
саше
містить 3 г
фосфоміцин
у
по 1 саше у коробці з картону

ЦЕФОПЕР
АЗОН
КОМБІ

1000
мг/1000 мг

НІМЕЛГАН саше

флакон

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

по 1 флакону у картонній
коробці

280,00
ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

Метронідазо МЕТРОНІД розчин для
л
АЗОЛ
інфузій
5 мг/мл

Електроліти для
внутрішньовенно
го введення
(монопрепарати
та в комбінаціях)

9 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній
чарунковій упаковці; по 1 контурній
чарунковій упаковці в пачці. Маркування
українською мовою

9 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній
чарунковій упаковці; по 2 контурні
чарункові упаковки в пачці. Маркування
українською мовою

250 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній
чарунковій упаковці; по 2 контурні
чарункові упаковки в пачці з картону з
маркуванням українською мовою

Електроліти для
внутрішньовенно
го введення
(монопрепарати
та в комбінаціях)

Магнію
сульфату
гептагідрат

НАТРІЮ
ХЛОРИД

НАТРІЮ
ХЛОРИД

МАГНІЮ
СУЛЬФАТ

розчин для
ін'єкцій

розчин для
ін'єкцій

розчин для
ін'єкцій

164,00

J01XX01

UA/17168/0
1/01
11.01.2024

139,00

J01DD62

UA/18511/0
1/01
22.12.2025

48,41
по 100 мл в контейнері
полімерному з маркуванням
українською мовою
ТОВ "Юрія-Фарм", Україна
по 100 мл у пляшках з
маркуванням українською та
англійською мовами
ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

розчин для
ДЕРКАСТ® інфузій

М01АХ17

UA/16490/0
1/01
13.12.2022

R03DA54

UA/15632/0
1/01
01.12.2021

J01XD01

UA/4860/01/
01
необмежений

17,95

9,44
ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

B05XA03

UA/8331/02/
01
необмежений

12,43
ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна
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B05XA03

UA/8331/02/
01
необмежений

B05XA05

UA/14030/0
1/01
необмежений

21,05

Продовження додатка 1

Пентоксифілі ПЕНТОКС
н
ИФІЛІН

Розчин для
ін'єкцій
20 мг/мл

концентрат
Dexmedetomi КВАНАДЕ для розчину
dine
КС
для інфузій 100 мкг/мл

Comb drug

Comb drug

Comb drug

Comb drug

по 5 мл в ампулах, по 5 ампул розчину в
контурній чарунковій упаковці; по 2
контурні чарункові упаковки в пачці з
маркуванням українською мовою

по 2 мл у ампулах скляних, по 5 ампул в
контурній чарунковій упаковці, по 1
чарунковій упаковці у пачці з картону

розчин для
ДІАВІТЕК перитонеаль
ПД4 1,36 % ного діалізу

глюкози моногідрату
15 г (еквівалентно
глюкозі безводній
13,6 г), натрію
хлориду 5,38 г,
кальцію хлориду
дигідрату 0,184 г,
магнію хлориду
гексагідрату 0,051 г,
натрію лактату 4,48 г

по 2000 мл розчину у контейнері
полімерному, обладнаному ін’єкційним
портом, з інтегрованим за допомогою двох
магістралей та Y-з’єднувача порожнім
пластиковим пакетом для дренажу,
вкладених у прозорий пластиковий пакет;
по 5 комплектів у картонній коробці

розчин для
ДІАВІТЕК перитонеаль
ПД4 1,36 % ного діалізу

глюкози моногідрату
15 г (еквівалентно
глюкозі безводній
13,6 г), натрію
хлориду 5,38 г,
кальцію хлориду
дигідрату 0,184 г,
магнію хлориду
гексагідрату 0,051 г,
натрію лактату 4,48 г

по 2000 мл розчину у контейнері
полімерному, обладнаному ін’єкційним
портом, з інтегрованим за допомогою двох
магістралей та Y-з’єднувача порожнім
пластиковим пакетом для дренажу,
вкладених у прозорий пластиковий пакет;
по 4 комплекти у картонній коробці

розчин для
ДІАВІТЕК перитонеаль
ПД4 1,36 % ного діалізу

глюкози моногідрату
15 г (еквівалентно
глюкозі безводній
13,6 г), натрію
хлориду 5,38 г,
кальцію хлориду
дигідрату 0,184 г,
магнію хлориду
гексагідрату 0,051 г,
натрію лактату 4,48 г

по 2500 мл розчину у контейнері
полімерному, обладнаному ін’єкційним
портом, з інтегрованим за допомогою двох
магістралей та Y-з’єднувача порожнім
пластиковим пакетом для дренажу,
вкладених у прозорий пластиковий пакет;
по 4 комплекти у картонній коробці

розчин для
ДІАВІТЕК перитонеаль
ПД4 1,36 % ного діалізу

глюкози моногідрату
15 г (еквівалентно
глюкозі безводній
13,6 г), натрію
хлориду 5,38 г,
кальцію хлориду
дигідрату 0,184 г,
магнію хлориду
гексагідрату 0,051 г,
натрію лактату 4,48 г

по 5000 мл розчину у контейнері
полімерному, обладнаному ін’єкційним
портом, з інтегрованим за допомогою двох
магістралей та Y-з’єднувача порожнім
пластиковим пакетом для дренажу,
вкладених у прозорий пластиковий пакет;
по 2 комплекти у картонній коробці

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

C04AD03

UA/16196/0
1/01
01.08.2022

N05CM18

UA/18634/0
1/01
22.03.2026

37,96

1962,80
ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

1736,80

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

B05DB

UA/16599/0
1/01
26.02.2023

1389,44

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

B05DB

UA/16599/0
1/01
26.02.2023

1533,24

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

B05DB

UA/16599/0
1/01
26.02.2023

974,14

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна
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B05DB

UA/16599/0
1/01
26.02.2023

Продовження додатка 1

Comb drug

Comb drug

Comb drug

Comb drug

розчин для
ДІАВІТЕК перитонеаль
ПД4 2,27 % ного діалізу

глюкози
моногідрату 25 г
(еквівалентно
глюкозі безводній
22,7 г), натрію
хлориду 5,38 г,
кальцію хлориду
дигідрату 0,184 г,
магнію хлориду
гексагідрату 0,051
г, натрію лактату
4,48 г

по 2000 мл розчину у контейнері полімерному,
обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим
за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача
порожнім пластиковим пакетом для дренажу,
вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 4
комплекти у картонній коробці

розчин для
ДІАВІТЕК перитонеаль
ПД4 2,27 % ного діалізу

глюкози
моногідрату 25 г
(еквівалентно
глюкозі безводній
22,7 г), натрію
хлориду 5,38 г,
кальцію хлориду
дигідрату 0,184 г,
магнію хлориду
гексагідрату 0,051
г, натрію лактату
4,48 г

по 2000 мл розчину у контейнері полімерному,
обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим
за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача
порожнім пластиковим пакетом для дренажу,
вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 5
комплекти у картонній коробці

розчин для
ДІАВІТЕК перитонеаль
ПД4 2,27 % ного діалізу

глюкози моногідрату
25 г (еквівалентно
глюкозі безводній
22,7 г), натрію
хлориду 5,38 г,
кальцію хлориду
дигідрату 0,184 г,
магнію хлориду
гексагідрату 0,051 г,
натрію лактату 4,48 г

по 2500 мл розчину у контейнері
полімерному, обладнаному ін’єкційним
портом, з інтегрованим за допомогою двох
магістралей та Y-з’єднувача порожнім
пластиковим пакетом для дренажу,
вкладених у прозорий пластиковий пакет;
по 4 комплекти у картонній коробці

розчин для
ДІАВІТЕК перитонеаль
ПД4 2,27 % ного діалізу

глюкози
моногідрату 25 г
(еквівалентно
глюкозі безводній
22,7 г), натрію
хлориду 5,38 г,
кальцію хлориду
дигідрату 0,184 г,
магнію хлориду
гексагідрату 0,051
г, натрію лактату
4,48 г

по 5000 мл розчину у контейнері полімерному,
обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим
за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача
порожнім пластиковим пакетом для дренажу,
вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 2
комплекти у картонній коробці

1403,04

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

B05DB

UA/16599/0
1/02
26.02.2023

1753,80

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

B05DB

UA/16599/0
1/02
26.02.2023

1548,40

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

B05DB

UA/16599/0
1/02
26.02.2023

980,20

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна
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B05DB

UA/16599/0
1/02
26.02.2023

Продовження додатка 1

Comb drug

Comb drug

Comb drug

Comb drug

розчин для
ДІАВІТЕК перитонеаль
ПД4 3,86 % ного діалізу

глюкози
моногідрату 42,5 г
(еквівалентно
глюкозі безводній
38,6), натрію
хлориду 5,38 г,
кальцію хлориду
дигідрату 0,184 г,
магнію хлориду
гексагідрату 0,051
г, натрію лактату
4,48 г

по 2000 мл розчину у контейнері полімерному,
обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим
за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача
порожнім пластиковим пакетом для дренажу,
вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 4
комплекти у картонній коробці

розчин для
ДІАВІТЕК перитонеаль
ПД4 3,86 % ного діалізу

глюкози
моногідрату 42,5 г
(еквівалентно
глюкозі безводній
38,6), натрію
хлориду 5,38 г,
кальцію хлориду
дигідрату 0,184 г,
магнію хлориду
гексагідрату 0,051
г, натрію лактату
4,48 г

по 2000 мл розчину у контейнері полімерному,
обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим
за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача
порожнім пластиковим пакетом для дренажу,
вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 5
комплектів у картонній коробці

розчин для
ДІАВІТЕК перитонеаль
ПД4 3,86 % ного діалізу

глюкози
моногідрату 42,5 г
(еквівалентно
глюкозі безводній
38,6), натрію
хлориду 5,38 г,
кальцію хлориду
дигідрату 0,184 г,
магнію хлориду
гексагідрату 0,051
г, натрію лактату
4,48 г

по 2500 мл розчину у контейнері полімерному,
обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим
за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача
порожнім пластиковим пакетом для дренажу,
вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 4
комплекти у картонній коробці

розчин для
ДІАВІТЕК перитонеаль
ПД4 3,86 % ного діалізу

глюкози
моногідрату 42,5 г
(еквівалентно
глюкозі безводній
38,6), натрію
хлориду 5,38 г,
кальцію хлориду
дигідрату 0,184 г,
магнію хлориду
гексагідрату 0,051
г, натрію лактату
4,48 г

по 5000 мл розчину у контейнері полімерному,
обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим
за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача
порожнім пластиковим пакетом для дренажу,
вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 2
комплекти у картонній коробці

1416,68

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

B05DB

UA/16599/0
1/03
26.02.2023

1770,85

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

B05DB

UA/16599/0
1/03
26.02.2023

1560,64

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

B05DB

UA/16599/0
1/03
26.02.2023

982,50

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна
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B05DB

UA/16599/0
1/03
26.02.2023

Продовження додатка 1

Arginine
розчин для
hydrochloride СОЛАРГІН інфузій

аргініну
по 100 мл у контейнері з
гідрохлорид поліпропілену; по 1 контейнеру в Дочірнє підприємство
у 42 мг
картонній упаковці
"Фарматрейд", Україна

МОКСИФЛ розчин для
Moxifloxacin ОКСАЦИН інфузій

1 контейнер (250
мл розчину)
містить
моксифлоксацину
гідрохлориду
еквівалентно
моксифлоксацину
400 мг
400 мг/250 мл

Fulvestrant

ФУЛВЕДЖ розчин для
ЕКТ
ін`єкцій

J01MA14
по 5 мл у шприці та блістері, по 2
блістера із шприцом та 2 голки в К.Т. Ромфарм Компані С.Р.Л.,
250 мг/5 мл картонній пачці
Румунія
L02BA03

МОНСЕТИ
Н
капсули
25 мг
таблетки,
ТРОМБОН вкриті
ЕТ®плівковою
ФАРМАК оболонкою 75 мг

Декаметокси ДЕКАСАН
н
®
розчин

по 2 мл в контейнері
однодозовому, по 12 контейнерів
в пачці з картону з маркуванням
0,2 мг/мл
українською мовою
ТОВ "Юрія-Фарм", Україна
Аргініну
по 100 мл у пляшці з
гілрохлорид маркуванням українською та
у 42 мг,
англійською мовами; по 1
левокарніти пляшці в пачці маркуванням
ну 20 мг
українською мовою
ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

Аргініну
гідрохлорид,
розчин для
левокарнітин ТІВОРЕЛЬ інфузій
таблетки,
вкриті
плівковою
Favipiravir
КОВІФЛУ оболонкою 200 мг

по 34 таблетки у блістері, по 1
блістеру у картонній коробці

117,00

580,00
Дочірнє підприємство
"Фарматрейд", Україна

по 15 капсул у блістері, по 2
блістери у коробці
Фармасайнс Інк., Канада
по 10 таблеток у блістері, по 6
блістерів у пачці з маркуванням
українською та російською
мовами
ПАТ "Фармак", Україна
по 0,4 мл (4000 анти-Ха МО/мл)
у шприці; по 2 шприци в
блістері; по 25 блістерів у пачці з
картону.
Маркування
ФЛЕНОКС розчин для 10 000 анти-українською
та
російською
Еноксапарин ®
ін’єкцій
Ха МО/мл мовами
ПАТ "Фармак", Україна
Атомоксетин
клопідогрел
(монопрепар
ат та його
комбінації)

B05XB01

UA/18187/0
1/01
08.07.2025

Гленмарк Фармасьютикалз
Лтд., Індія

14

UA/18530/0
1/01
20.01.2026
UA/17896/0
1/01
23.01.2025

7003,84

UA/16627/0
1/03
16.03.2023

1072,82

N06BA09

260,00

B01A C04

UA/17513/0
1/01
17.07.2024

33,5112 грн
(за 1 євро)
28,3694 грн.
(за 1 дол.
США)

3616,50
B01AB05

UA/13119/0
1/01
необмежений

D08A

UA/5364/01/
01
необмежений

B05XB

UA/15067/0
1/01
необмежений

J05AX27

UA/18699/0
1/01
06.04.2026

112,06

141,16

1055,00

28,0576 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

ОКСИТОЦ розчин для
ИН-БІОЛІК ін'єкцій

UA/5369/01/
01
31.10.2021

41,00

H01BB02

D01AC08

UA/6725/02/
01
необмежений

116,71

20 мг/г

30 г у тубі; по 1 тубі в картонній Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД,
упаковці №1
Індія

ДЕРМАЗОЛ
Кетоконазол ®
крем

15 г у тубі; по 1 тубі в картонній Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД,
упаковці №1
Індія

D01AC08

UA/6725/02/
01
необмежений

69,47

20 мг/г

натрію хлорид,
калію хлорид,
магнію хлорид
гексагідрат,
кальцію хлорид
дигідрат, натрію
ацетат тригідрат,
L-малонова
кислота;

СТЕРОФУН розчин для
ДИН ISO
інфузій

1000 мл розчину
містять натрію
хлориду 6,80 г;
калію хлориду
0,30 г; магнію
хлориду
гексагідрату 0,20
г; кальцію
хлориду дигідрату
0,37 г; натрію
ацетату тригідрату
3,27 г; кислоти L- 1000 мл у поліетиленовому контейнері; по 10
малонової 0,67 г; контейнерів у картонній коробці

Б.Браун Медікал СА, Іспанія;
Б.Браун Медикал СА,
Швейцарія; Б.Браун
Мельзунген АГ (виробництво,
первинна та вторинна
упаковка, випуск серії;
контроль серії), Німеччина
B05BB01

СТЕРОФУН розчин для
ДИН ISO
інфузій

1000 мл розчину
містять натрію
хлориду 6,80 г;
калію хлориду
0,30 г; магнію
хлориду
гексагідрату 0,20
г; кальцію
хлориду дигідрату
0,37 г; натрію
ацетату тригідрату
3,27 г; кислоти L- 500 мл у поліетиленовому контейнері; по 10
малонової 0,67 г; контейнерів у картонній коробці

Б.Браун Медікал СА, Іспанія;
Б.Браун Медикал СА,
Швейцарія; Б.Браун
Мельзунген АГ (виробництво,
первинна та вторинна
упаковка, випуск серії;
контроль серії), Німеччина
B05BB01

Окситоцин

5 МО/мл

по 1 мл в ампулі; № 10

ДЕРМАЗОЛ
Кетоконазол ®
крем

натрію хлорид,
калію хлорид,
магнію хлорид
гексагідрат,
кальцію хлорид
дигідрат, натрію
ацетат тригідрат,
L-малонова
кислота;

Золедронова
кислота
ЗОЛТЕРО

концентрат
для розчину
для інфузій 4 мг/5 мл

Ламотриджи ЛАМІКТАЛ
н
™
таблетки

100 мг

АТ "БІОЛІК", Україна

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

450,00
28,0096 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/9618/01/
01
необмежений

345,00
28,0096 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/9618/01/
01
необмежений

2400,05

Гетеро Лабз Лімітед, Індія
M05BA08
ГлаксоСмітКляйн
по 10 таблеток у блістері; по 3 Фармасьютикалз
С.А.,
блістери в картонній коробці з Польща
GlaxoSmithKline
маркуванням українською мовою Pharmaceuticals S.A., Poland
N03AX09
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28,0087 грн.
(за 1 дол.
США)
28,0087 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/14961/0
1/01
необмежений

UA/0452/02/
03
необмежений

427,31

28,0576 грн.
(за 1 дол.
США)
27,8558 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Сальбутамол
у (у формі
сальбутамолу
сульфату)

ВЕНТОЛІН
™
ЕВОХАЛЕР
™

аерозоль
для
інгаляцій,
дозований
таблетки,
що
Ламотриджи ЛАМІКТАЛ диспергуют
н
™
ься
таблетки,
вкриті
плівковою
Levocetirizine ЛЕВЗІРІН оболонкою

50 мг

по 200 доз у балоні; по 1 балону Глаксо Веллком С.А., Іспанія;
в картонній коробці з
Глаксо Веллком Продакшн,
маркуванням українською мовою Франція
R03AC02
ГлаксоСмітКляйн
по 14 таблеток у блістері; по 2
Фармасьютикадз С.А.,
блістери у пачці з картону з
Польща GlaxoSmithKline
маркуванням українською мовою Pharmaceuticals S.A., Poland
N03AX09

5 мг

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

100
мкг/дозу

Гетеро Лабз Лімітед, Індія

R06AE09

72,70
UA/2563/01/
01
необмежений

27,8558 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/0452/01/
03
необмежений

229,53

27,8558 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/15776/0
1/01
21.02.2022

138,60

28,0576 грн.
(за 1 дол.
США)

1 капсула містить вітаміну А
(ретинолу пальмітату) 5000 МО,
вітаміну В1 (тіаміну мононітрату) 5
мг, вітаміну В2 (рибофлавіну) 5 мг,
вітаміну В6 (піридоксину
гідрохлориду) 2 мг, вітаміну В12
(ціанокобаламіну) 5 мкг, вітаміну С

211,57

(кислоти аскорбінової) 75 мг, вітаміну
D3 (холекальциферолу) 400 МО,
вітаміну Е (dl-альфа-токоферилу
ацетату) 15 мг, нікотинаміду 45 мг, dпантенолу 5 мг, кислоти фолієвої 1мг,
заліза фумарату 50 мг, кальцію
гідрофосфату безводного70 мг, міді
сульфату (у вигляді міді сульфату

Multivitamins
and trace
elements
ВІТАКАП

Омепразол,
домперидон ЛІМЗЕР
Лецитин, dl-αтокоферилу
ацетат, тіаміну
мононітрат,
рибофлавін,
піридоксину
гідрохлорид,
ціанокобаламін,
нікотинамід

ЛІВОЛІН
ФОРТЕ

безводного) 0,10 мг, марганцю

28,0576 грн.
(за 1 дол.
США)

сульфату (у вигляді марганцю

капсули
м'які

капсули

капсули

сульфату моногідрату) 0,01 мг, цинку
сульфату (у вигляді цинку сульфату
моногідрату) 50 мг, калію йодиду
0,025 мг, магнію оксиду важкого 0,50
мг

по 10 капсул у блістері; по 3
блістери в картонній упаковці

Мега Лайфсайенсіз Паблік
Компані Лімітед, Таїланд

1 капсула
містить
омепразолу
20 мг,
по 10 капсул у стрипі, по 3
домперидон стрипи у картонній коробці з
Інвентіа Хелскеа Пвт Лтд,
у 30 мг
маркуванням українською мовою Індія

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

по 10 капсул у блістері, по 3
блістери в індивідуальному
пакеті в картонній коробці з
Мега Лайфсайенсіз Лтд,
маркуванням українською мовою Таїланд
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A11AA04

UA/6950/01/
01
необмежений

154,35
A02

UA/6148/01/
01
необмежений

28,0576 грн.
(за 1 дол.
США)

152,98

A05BA

UA/5581/01/
01
необмежений

28,0576 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Anti-D (rh)
immunoglobu
lin
РОФІЛАК

розчин для
ін'єкцій

300 мкг
(1500 МО)

ЦСЛ Берінг АГ (виробництво
нерозфасованої продукції, контроль
по 2 мл у попередньо наповненому шприці, якості, випуск серії), Швейцарія
закупореному пробкою та пластиковим
ЦСЛ Берінг ГмбХ (первинне
ковпачком з контролем першого відкриття, пакування (асептичне наповнення
разом з голкою для введення вкладений в шприців, маркування), контроль якості
блістер в картонній коробці з перфорацією (мікробіологічний, стерильність),
для контролю першого відкриття
вторинне пакування)), Німеччина
по 1,5 мл концентрату у флаконі у
комплекті з розчинником по 4,5 мл (етанол
96 % - 13 % (м/м), вода для ін'єкцій) у
флаконі; по 1 флакону концентрату та 1
флакону розчинника в картонній коробці

2500,00

J06BB01

L01CD04

UA/11582/0
1/01
07.07.2021
UA/4410/01/
01
14.07.2022

60,00

A10BB12

UA/4410/01/
01
14.07.2022

68,00

A10BB12

UA/4410/01/
01
14.07.2022

96,00

A10BB12

M02AX03

UA/4522/01/
01
необмежений

47,57

364,00

Cabazitaxel

концентрат
ЖЕВТАНА для розчину
®
для інфузій 60 мг/1,5 мл

Glimepiride

ГЛІМЕПІР
ИД-КВ

таблетки

2 мг

Glimepiride

ГЛІМЕПІР
ИД-КВ

таблетки

3 мг

Glimepiride

ГЛІМЕПІР
ИД-КВ

таблетки

4 мг
1 флакон
містить:
диметилсул
ьфоксиду
50 мл

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

150 мг/мл

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

ПАТ "Галичфарм", Україна

C04AD02

UA/4963/01/
01
необмежений

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

ПАТ «Галичфарм» Україна

N07AA

UA/15375/0
1/01
необмежений

N06BX06

UA/12114/0
2/01
необмежений

Диметилсуль ДИМЕКСИ розчин
фоксид
Д®
нашкірний
КСАНТИН
ОЛУ
Ксантинолу НІКОТИНА розчин для
нікотинат
Т
ін'єкцій

Іпідакрин
МЕДІАТОР розчин для
гідрохлорид Н
ін`єкцій
15 мг/мл
розчин для
пероральног
о
НЕЙРОКС застосуванн
Цитиколін
ОН®
я
100 мг/ мл

27,8558 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/18407/0
1/01
03.11.2025

50691,45

Санофі-Авентіс Дойчланд
ГмбХ, Німеччина
АТ
"КИЇВСЬКИЙ
по 10 таблеток у блістері, по 3 ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД",
блістери в пачці
Україна
АТ
"КИЇВСЬКИЙ
по 10 таблеток у блістері, по 3 ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД",
блістери в пачці
Україна
АТ
"КИЇВСЬКИЙ
по 10 таблеток у блістері, по 3 ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД",
блістери в пачці
Україна

18,04

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

ПАТ «Галичфарм», Україна

281,14
ПАТ "Галичфарм", Україна
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27,7867 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Sevelamer

Атракурію
бесилат

Атракурію
бесилат
Піридоксину
гідрохлорид
(вітаміну В6),
тіаміну
гідрохлорид
(вітаміну В1),
ціанокобаламін
(вітаміну В12),
лідокаїну
гідрохлорид

Піридоксину
гідрохлорид
(вітамін В6),
тіаміну
гідрохлорид
(вітамін В1),
ціанокобаламін
(вітамін В12),
лідокаїну
гідрохлорид

таблетки,
вкриті
СЕВЕЛАМ плівковою
ЕР
оболонкою 800 мг

по 10 таблеток у блістері, по 18
блістерів в пачці

ПАТ "Київмедпрепарат",
Україна

Атракурій
Калцекс

10 мг/мл

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

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

10 мг/мл

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

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

Атракурій
Калцекс

розчин для
ін’єкцій

розчин для
ін’єкцій

НЕЙРАКСИ розчин для
Н® В
ін`єкцій

НЕЙРАКСИ розчин для
Н® В
ін`єкцій

2 мл розчину (1
ампула) містять
піридоксину
гідрохлориду
(вітаміну В6) - 100
мг, тіаміну
гідрохлориду
(вітаміну В1) –
100 мг,
ціанокобаламіну
(вітаміну В12) – 1
мг, лідокаїну
гідрохлориду – 20
мг
2 мл розчину (1
ампула) містять
піридоксину
гідрохлориду
(вітаміну В6) - 100
мг, тіаміну
гідрохлориду
(вітаміну В1) –
100 мг,
ціанокобаламіну
(вітаміну В12) – 1
мг, лідокаїну
гідрохлориду – 20
мг

Всі стадії виробничого процесу, крім
випуску серії: ХБМ Фарма с.р.о.,
по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній
Словаччина
чарунковій упаковці (піддоні); по 1
АТ "Гріндекс"; виробник, який
контурних чарункових упаковок (піддонів) відповідає за контроль
в пачці з картону з маркуванням
серії/випробування), АТ "Гріндекс"
українською, російською та англійською
Латвія; виробник, який відповідає за
мовами
випуск серії: АТ "Калцекс", Латвія

Всі стадії виробничого процесу, крім
випуску серії: ХБМ Фарма с.р.о.,
по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній
Словаччина
чарунковій упаковці (піддоні); по 5
АТ "Гріндекс"; виробник, який
контурних чарункових упаковок (піддонів) відповідає за контроль
в пачці з картону з маркуванням
серії/випробування), АТ "Гріндекс"
українською, російською та англійською
Латвія; виробник, який відповідає за
мовами
випуск серії: АТ "Калцекс", Латвія
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V03AE02

UA/18386/0
1/01
15.10.2025

3000,00

202,03

М03АС04

33,6714 грн
(за 1 євро)

UA/17083/0
1/01
30.11.2023

303,04

М03АС04

33,6714 грн
(за 1 євро)

UA/17083/0
1/01
30.11.2023

134,69

A11DB

33,6714 грн
(за 1 євро)

UA/16907/0
1/01
30.08.2023

546,15

A11DB

UA/16907/0
1/01
30.08.2023

33,6714 грн
(за 1 євро)

Продовження додатка 1
Декскетопро
фен
(у
вигляді
декскетопро
фену
трометамолу АУКСИЛЕ розчин для
)
Н®
ін'єкцій
50 мг/2мл
таблетки,
вкриті
АКСАСТРО плівковою
Анастрозол Л®
оболонкою 1 мг

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

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

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в
картонній
пачці
з
маркуванням
українською та російською мовами

Сульпірид

БЕТАМАК
С
таблетки

Сульпірид

БЕТАМАК
С
таблетки

200 мг

Ремедика ТОВ, Кіпр
по 50 г у тубі; по 1 тубі в АТ Талліннський
картонній пачці з маркуванням фармацевтичний завод,
українською
та
російською Естонія
мовами
АТ "Гріндекс", Латвія
по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери в пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
АТ «Гріндекс», Латвія
по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери в пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
АТ «Гріндекс», Латвія

Сульпірид

БЕТАМАК
С
таблетки

50 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери в пачці з картону

Кетопрофен ВАЛУСАЛ® гель

25 мг/г

100 мг

таблетки,
вкриті
плівковою
Бікалутамід АРЕКЛОК® оболонкою 50 мг
таблетки,
КЛАРИТРО вкриті
Кларитроміц МІЦИН
плівковою
ин
ГРІНДЕКС оболонкою 500 мг
ДЕЗАМІНО
Демокситоци ОКСИТОЦ
н
ИН
таблетки

50 МО

по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери у картонній пачці з
маркуванням українською та
російською мовами
по 7 таблеток у блістері; по 2
блістери в пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
по 10 таблеток у блістері; по 1
блістеру у картонній пачці з
маркуванням українською та
російською мовами

АТ "Гріндекс", Латвія
Всі стадії виробничого процесу, окрім
випуску серії: Коцак Фарма Ілац ве
Кімія
Санай
А.С.,
Туреччина
Виробник, який відповідає за випуск
серії,
включаючи
контроль
серії/випробування: АТ "Гріндекс",
Латвія

161,62
33,6714 грн
(за 1 євро)

М01АЕ17

UA/17119/0
1/01
18.12.2023

1178,50

L02BG03

UA/10542/0
1/01
необмежений

33,6714 грн
(за 1 євро)

116,17

М02АА10

UA/10216/0
1/01
необмежений

33,6714 грн
(за 1 євро)

168,36

N05AL01

UA/16487/0
1/03
11.01.2023

33,6714 грн
(за 1 євро)

212,13

N05AL01

UA/16487/0
1/01
13.12.2022

33,6714 грн
(за 1 євро)

UA/16487/0
1/02
11.01.2023

141,42

N05AL01

33,6714 грн
(за 1 євро)

1346,86
33,6714 грн
(за 1 євро)

L02BB03

UA/10398/0
1/01
необмежений

Блуфарма-Індустрія
Фармацевтика,С.А.,Португалі
я
J01FA09

UA/13144/0
1/02
необмежений

185,19

33,6714 грн
(за 1 євро)

269,37

АТ «Гріндекс», Латвія

UA/3728/01/
01
необмежений

33,6714 грн
(за 1 євро)
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H01BB01

Продовження додатка 1

Тегафур

ФТОРАФУ капсули
Р®
тверді

Іматиніб

ІМАТИНІБ капсули
ГРІНДЕКС тверді

Іпідакрину
гідрохлоридумон
огідрат
(у
перерахуванні на
іпідакрину
гідрохлорид)

Іпідакрину
гідрохлоридумон
огідрат
(у
перерахуванні на
іпідакрину
гідрохлорид)

400 мг

100 мг

по 100 капсул у контейнері; по 1
контейнеру в коробці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
АТ "Гріндекс", Латвія
по 10 капсул у блістері; по 12
блістерів у пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
АТ «Гріндекс», Латвія

3367,14
L01BC03

UA/3583/01/
01
необмежений

L01XE01

UA/14082/0
1/01
30.08.2024

ИПИГРИКС розчин для
®
ін’єкцій
15 мг/мл

Виробник готового лікарського засобу
(всі стадії виробничого процесу, крім
випуску серії): ХБМ Фарма с.р.о.,
по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у чарунковій Словаччина;виробник, який відповідає
упаковці (піддоні); по 2 чарункові упаковки за випуск серії, включаючи контроль
(піддони) у пачці з картону з маркуванням серії/ випробування: АТ «Гріндекс»,
українською та російською мовами
Латвія

ИПИГРИКС розчин для
®
ін’єкцій
5 мг/мл

Виробник готового лікарського засобу
(всі стадії виробничого процесу, крім
випуску серії): ХБМ Фарма с.р.о.,
по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у чарунковій Словаччина;виробник, який відповідає
упаковці (піддоні); по 2 чарункові упаковки за випуск серії, включаючи контроль
(піддони) у пачці з картону з маркуванням серії/ випробування: АТ «Гріндекс»,
українською та російською мовами
Латвія

N07АА

UA/13534/0
1/01
необмежений

По 25 таблеток у блістері; по 2 блістери в
пачці з картону з маркуванням українською
та російською мовами

N07A A

UA/16096/0
1/01
30.06.2022

Іпідакрину
ИПИГРИКС
гідрохлорид ®
Таблетки

20 мг

КЕТОРОЛА
Кеторолаку К
розчин для
трометамол ГРІНДЕКС ін'єкцій
30 мг/мл
таблетки,
вкриті
Мемантину ТИНГРЕКС плівковою
гідрохлорид ®
оболонкою 10 мг

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній
чарунковій упаковці (піддоні); по 2
контурних чарункових упаковки (піддіонів)
в пачці з картону з маркуванням
українською та російською мовами

по 10 таблеток у блістері; по 3
блістерів у пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами

АТ «Гріндекс», Латвія
Виробник готового лікарського засобу
(всі стадії виробничого процесу, крім
випуску серії): ХБМ Фарма с.р.о.,
Словаччина; виробник, який відповідає
за випуск серії, включаючи контроль
серії/випробування: АТ "Гріндекс",
Латвія

АТ «Гріндекс», Латвія

20

33,6714 грн
(за 1 євро)

3367,14

33,6714 грн
(за 1 євро)

740,77

N07АА

33,6714 грн
(за 1 євро)

UA/13534/0
1/02
необмежений

528,64
33,6714 грн
(за 1 євро)
538,74

33,6714 грн
(за 1 євро)

166,67

М01АВ15

UA/17137/0
1/01
02.01.2024

N06DX01

UA/16571/0
1/01
07.02.2023

33,6714 грн
(за 1 євро)

437,73

33,6714 грн
(за 1 євро)

Продовження додатка 1
таблетки,
вкриті
Мемантину ТИНГРЕКС плівковою
гідрохлорид ®
оболонкою
таблетки,
вкриті
Мемантину ТИНГРЕКС плівковою
гідрохлорид ®
оболонкою
таблетки,
вкриті
РИСПАКС плівковою
Рисперидон ОЛ®
оболонкою
таблетки,
вкриті
РИСПАКС плівковою
Рисперидон ОЛ®
оболонкою

Сульфадіази СУЛЬФАРГ
н срібла
ИН®
Мазь
Урсодезокси
холева
ГРИНТЕРО капсули
кислота
Л®
тверді
Урсодезокси
холева
ГРИНТЕРО капсули
кислота
Л®
тверді

Натрію
варфаринат

Натрію
варфаринат

ВАРФАРЕК
С®
таблетки

ВАРФАРЕК
С®
таблетки

250 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6
блістерів у пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
по 10 таблеток у блістері; по 9
блістерів у пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
по 10 таблеток у блістері, по 6
блістерів у пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
по 10 таблеток у блістері, по 6
блістерів у пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
по 50 г у тубі;по 1 тубі в
картонній пачці з маркуванням
українською
та
російською
мовами
по 10 капсул у блістері; по 10
блістерів у пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
по 10 капсул у блістері; по 5
блістерів у пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами

3 мг

по 100 таблеток у контейнері, по
1 контейнеру в пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
АТ "Гріндекс", Латвія

5 мг

по 100 таблеток у контейнері, по
1 контейнеру в пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
АТ "Гріндекс", Латвія

10 мг

10 мг

2 мг

4 мг

10 мг/г

250 мг

639,76

N06DX01

UA/16571/0
1/01
07.02.2023

33,6714 грн
(за 1 євро)

909,13

N06DX01

UA/16571/0
1/01
07.02.2023

33,6714 грн
(за 1 євро)

138,00

N05AX08

UA/5817/01/
02
необмежений

33,6714 грн
(за 1 євро)

UA/5817/01/
03
необмежений

386,40

33,6714 грн
(за 1 євро)

UA/7355/01/
01
необмежений

222,23

33,6714 грн
(за 1 євро)

UA/15941/0
1/01
04.07.2022

1043,81

АТ "Гріндекс", Латвія

A05AA02,
A05B

33,6714 грн
(за 1 євро)

UA/15941/0
1/01
04.07.2022

545,48

АТ "Гріндекс", Латвія

A05AA02,
A05B

33,6714 грн
(за 1 євро)

B01AA03

UA/7943/01/
01
необмежений

B01AA03

UA/7943/01/
02
необмежений

АТ «Гріндекс», Латвія

АТ «Гріндекс», Латвія

АТ "Гріндекс", Латвія

АТ "Гріндекс", Латвія
N05AX08
АТ
Талліннський
фармацевтичний
завод,
Естонія або АТ «Гріндекс»,
Латвія
D06ВА01
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117,51
33,6714 грн
(за 1 євро)

142,77
33,6714 грн
(за 1 євро)

Продовження додатка 1

ВЕНЛАКС
Венлафаксин ОР®

ВЕНЛАКС
Венлафаксин ОР®

Benzyl
benzoate
Мельдонію
фосфат (в
перерахуванн
і на
мельдоній)

Мельдонію
дигідрат

таблетки

таблетки

БЕНЗИЛБЕ
НЗОАТ
ГРІНДЕКС мазь

МІЛДРОНА
Т® GX
таблетки

75 мг

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

200 мг/г

АТ Талліннський
по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці з фармацевтичний завод,
картону
Естонія

37,5 мг

500 мг

МІЛДРОНА розчин для
Т®
ін’єкцій
0,5 г/5мл

Мельдонію
дигідрат

МІЛДРОНА розчин для
Т®
ін'єкцій

Мельдонію
дигідрат

МІЛДРОНА Капсули
Т®
тверді

Мельдоній

МІЛДРОНА Капсули
Т®
тверді

0,5 г/5 мл

250 мг

500 мг

По 6 таблеток у блістері; по 10
блістерів у пачці з маркуванням
українською та англійською
мовами
По 5 мл в ампулі; по 5 ампул у
контурній чарунковій упаковці
(піддоні);
по
2
контурні
чарункові упаковки (піддони) в
пачці з картону з маркуванням
українською
та
російською
мовами
по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у
контурній чарунковій упаковці
(піддоні); по 4 контурні
чарункові упаковки (піддони) в
пачці з картону з маркуванням
українською та російською
мовами
По 10 капсул у блістері; по 4
блістери в пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
По 10 капсул у блістері; по 6
блістерів в пачці із картону з
маркуванням українською та
російською мовами

АТ "Гріндекс", Латвія

АТ "Гріндекс", Латвія

325,94

N06AX16

UA/4406/01/
01
необмежений

33,6714 грн
(за 1 євро)

572,41

N06AX16

UA/4406/01/
02
необмежений

33,6714 грн
(за 1 євро)

56,57

P03AX01

UA/7710/01/
01
необмежений

33,6714 грн
(за 1 євро)

С01ЕВ22

UA/10815/0
1/01
необмежений

609,45
АТ «Гріндекс», Латвія

ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії
виробничого процесу, крім
випуску серії), Словаччина;
АТ "Гріндекс", Латвія

ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії
виробничого процесу, крім
випуску серії), Словаччина;
АТ "Гріндекс", Латвія

АТ «Гріндекс», Латвія

АТ «Гріндекс», Латвія

22

33,6714 грн
(за 1 євро)

609,45

С01ЕВ22

33,6714 грн
(за 1 євро)

UA/3419/01/
01
необмежений

935,39
33,6714 грн
(за 1 євро)

C01EB22

UA/3419/01/
01
необмежений

320,55

С01ЕВ22

UA/16049/0
1/01
16.06.2022

33,6714 грн
(за 1 євро)

581,51

С01ЕВ22

UA/3419/02/
02
необмежений

33,6714 грн
(за 1 євро)

Продовження додатка 1

Доксазозин

МАГУРОЛ таблетки

Транексамов
а кислота
АЗЕПТИЛ

розчин для
ін'єкцій

"Медокемі ЛТД (Центральний
Завод)", Кіпр
C02CA04

UA/4365/01/
02
необмежений

202,03

33,6714 грн
(за 1 євро)

"Медокемі ЛТД" (Ампульний
Ін'єкційний Завод), Кіпр
B02AA02

UA/15229/0
1/01
необмежений

471,40

33,6714 грн
(за 1 євро)

№30 (10х3) у блістерах

"Медокемі ЛТД (Центральний
Завод), Кіпр , "Фармацевтіш
Аналітіш
Лабораторіум
Дуівен Б.В.", Нідерланди
N06АВ10

UA/14937/0
1/03
необмежений

№30 (10х3) у блістерах

"Медокемі ЛТД (Центральний
Завод), Кіпр , "Фармацевтіш
Аналітіш
Лабораторіум
Дуівен Б.В.", Нідерланди
N06АВ10

UA/14937/0
1/02
необмежений

4 мг

у блістерах №20 (10х2)
по 5 мл в ампулі; по 5 ампул в
блістері; по 2 блістери у
500 мг/ 5 мл картонній коробці

таблетки,
вкриті
Есциталопра МЕДОПРА плівковою
м
М
оболонкою 20 мг
таблетки,
вкриті
Есциталопра МЕДОПРА плівковою
м
М
оболонкою 10 мг

289,57
33,6714 грн
(за 1 євро)

245,80
33,6714 грн
(за 1 євро)

150 мг

Медокемі ЛТД (Завод AZ)
(первинне
та
вторинне
пакування), Кіпр
Медокемі ЛТД (Центральний
Завод) (виробництво готового
по 7 капсул у блістері; по 3 лікарського засобу, контроль
блістери у картонній коробці
якості, випуск серії), Кіпр
N03AX16

75 мг

Медокемі ЛТД (Завод AZ)
(первинне
та
вторинне
пакування), Кіпр
Медокемі ЛТД (Центральний
Завод) (виробництво готового
по 7 капсул у блістері; по 3 лікарського засобу, контроль
блістери у картонній коробці
якості, випуск серії), Кіпр
N03AX16

UA/18107/0
1/01
26.05.2025

розчин для
Парацетамол АНАПІРОН інфузій

по 100 мл (1000 мг) у
контейнерах № 1

Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд.,
Індія
N02BE01

UA/14971/0
1/01
необмежений

98,49

10 мг/мл

Левофлоксац ЛЕВОФЛО розчин для
ин
КСАЦИН
інфузій

500 мг/100
мл

по 100 мл у контейнері; по 1
контейнеру у полівінілхоридній
плівці в пачці

Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд.,
Індія
J01MA12

UA/11383/0
1/01
необмежений

69,75

Pregabalin

Pregabalin

ЛІГАТО

ЛІГАТО

капсули
тверді

капсули
тверді

23

252,54

33,6714 грн
(за 1 євро)

UA/18107/0
1/02
26.05.2025

185,19

33,6714 грн
(за 1 євро)
27,9014 грн.
(за 1 дол.
США)
27,9014 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Цефепім

ДЕНІПІМ

порошок
для розчину
для ін`єкцій 1000 мг

таблетки,
вкриті
НОРМОВЕ плівковою
Н
оболонкою

1 таблетка
містить
флавоноїдної
фракції 500 мг,
яка містить
діосміну 450
мг,
гесперидину 50
мг

164,62
1 флакон з порошком у коробці з Свісс Перентералс Пвт. Лтд.,
картону
Індія
J01DE01

UA/15339/0
1/01
необмежений

185,71
по 12 таблеток у блістері, по 5
блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ
ВІТАМІННИЙ ЗАВОД",
Україна

по 10 флаконів у картонній
коробці

АЛТАН
ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ,
С.А.
(виробництво готової лікарської форми,
первинна та вторинна упаковка, контроль та
випуск серії), Іспанія
АЛЬФАСІГМА С.П.А. (виробництво готової
лікарської форми, первинна та вторинна
упаковка, контроль та випуск серії), Італія

2000000
МО

по 10 флаконів у картонній
коробці

порошок для
розчину для
ін'єкцій

1000 мг

флакон № 25

Метформін

ГЛЮКОФА
Ж XR

таблетки
пролонгованої
дії

1000 мг

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

Вальпроат
натрію,
вальпроєва
кислота

ВАЛЬПРОК
ОМ 300
ХРОНО

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою,
пролонгованої
дії

300 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3
блістери в пачці
ТОВ "Фарма Старт", Україна N03A G01

UA/2169/01/
01
необмежений

ВАЛЬПРОК
ОМ 300
ХРОНО

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою,
пролонгованої
дії

300 мг

по 10 таблеток у блістері, по 10
блістерів у пачці
ТОВ "Фарма Старт", Україна N03A G01

UA/2169/01/
01
необмежений

Діосмін в
комбінації

Colistin

Colistin

КОЛІСТИНВІСТА

КОЛІСТИНВІСТА

Цефтриаксон Тримек

Вальпроат
натрію,
вальпроєва
кислота

порошок
розчину
ін'єкцій
інгаляцій

порошок
розчину
ін'єкцій
інгаляцій

для
для
або

для
для
або

1000000
МО

27,9014 грн.
(за 1 дол.
США)

C05CA53

UA/4475/01/
01
необмежений

2400,00
33,2751 грн
(за 1 євро)

J01XB01

UA/18734/0
1/01
28.04.2026

АЛТАН
ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ,
С.А.
(виробництво готової лікарської форми,
первинна та вторинна упаковка, контроль та
випуск серії), Іспанія
АЛЬФАСІГМА С.П.А. (виробництво готової
лікарської форми, первинна та вторинна
упаковка, контроль та випуск серії), Італія

J01XB01

UA/18734/0
1/02
28.04.2026

ТОВ "Авант", Україна

J01DD04

UA/15392/0
1/01
15.08.2021

1530,00

UA/3994/02/
02
необмежений

374,76

A10BA02

4000,00
33,2751 грн
(за 1 євро)

115,17

377,23

24

33,6728 грн.
(за 1 євро)

Продовження додатка 1

Вальпроат
натрію,
вальпроєва
кислота

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою,
пролонгованої
дії

ВАЛЬПРОК
ОМ 500
ХРОНО
МЕТИЛПР
Метилпредні ЕДНІЗОЛО
золон
Н-ФС
таблетки

290,96
500 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3
блістери в пачці
ТОВ "Фарма Старт", Україна N03A G01

UA/2169/01/
02
необмежений

4 мг

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

ТОВ "Фарма Старт", Україна H02AB04

UA/3183/01/
01
необмежений

по 14 таблеток у блістері; по 4
блістери у картонній пачці

Дженефарм СА (Виробництво,
первинне та вторинне пакування,
контроль та випуск серії лікарського
засобу), Греція
КюЕйСіЕс Лтд. (Контроль серії),
Греція

N03AX18

UA/18538/0
1/01
26.01.2026

по 14 таблеток у блістері; по 4
блістери у картонній пачці

Дженефарм СА (Виробництво,
первинне та вторинне пакування,
контроль та випуск серії лікарського
засобу), Греція
КюЕйСіЕс Лтд. (Контроль серії),
Греція

N03AX18

UA/18538/0
1/01
26.01.2026

по 30 таблеток у флаконі; по 1
флакону у картонній коробці

Такеда ГмбХ, місце виробництва
Оранієнбург (виробництво за повним
циклом), Німеччина Такеда Фарма А/С
(виробництво
нерозфасованої
продукції), Данія

В01АС06

UA/10141/0
1/01
необмежений

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

Такеда ГмбХ, місце виробництва
Оранієнбург (виробництво за повним
циклом), Німеччина Такеда Фарма А/С
(виробництво
нерозфасованої
продукції), Данія

В01АС06

UA/10141/0
1/01
необмежений

по 30 таблеток у флаконі; по 1
флакону у картонній коробці

Такеда ГмбХ, місце виробництва
Оранієнбург (виробництво за повним
циклом), Німеччина Такеда Фарма А/С
(виробництво
нерозфасованої
продукції), Данія

В01АС06

UA/10141/0
1/02
необмежений

по 5 мл (25 мг) в ампулі; по 5
ампул у картонній коробці

ЕЙДЖЕС ГмбХ ІМЕД (контроль
якості ("Стерильність")) , Австрія;
Такеда Австрія ГмбХ (виробництво за
повним циклом), Австрія

по 10 мл (50 мг) в ампулі; по 5
ампул у картонній коробці

ЕЙДЖЕС ГмбХ ІМЕД (контроль
якості ("Стерильність")) , Австрія;
Такеда Австрія ГмбХ (виробництво за
повним циклом), Австрія

Lacosamide

таблетки,
вкриті
ЛАКОЗАМ плівковою
®
оболонкою 50 мг

Lacosamide

таблетки,
вкриті
ЛАКОЗАМ плівковою
®
оболонкою 100 мг

таблетки,
Кислота
вкриті
ацетилсаліци КАРДІОМА плівковою
лова
ГНІЛ
оболонкою 75 мг
таблетки,
Кислота
вкриті
ацетилсаліци КАРДІОМА плівковою
лова
ГНІЛ
оболонкою 75 мг
таблетки,
Кислота
вкриті
ацетилсаліци Кардіомагні плівковою
лова
л форте
оболонкою 150 мг

Урапідил

Урапідил

розчин для
ЕБРАНТИЛ ін'єкцій
розчин для
ЕБРАНТИЛ ін'єкцій

5 мг/мл

5 мг/мл

25

111,93

523,14
33,6728 грн.
(за 1 євро)

811,76
33,6728 грн.
(за 1 євро)

53,63

33,6728 грн.
(за 1 євро)

108,37

33,6728 грн.
(за 1 євро)

44,36

33,6728 грн.
(за 1 євро)

310,28

C02CA06

UA/9943/02/
01
необмежений

33,6728 грн.
(за 1 євро)

UA/9943/02/
01
необмежений

423,67

C02CA06

33,6728 грн.
(за 1 євро)

Продовження додатка 1

Метформін

Метформін

Метформін

Метформін

Метформін

ГЛЮКОФА
Ж®

ГЛЮКОФА
Ж®

ГЛЮКОФА
Ж®

ГЛЮКОФА
Ж®

ГЛЮКОФА
Ж®

Метформін

ГЛЮКОФА
Ж®

Метформін

ГЛЮКОФА
Ж XR

Метформін

ГЛЮКОФА
Ж XR

Метформін

ГЛЮКОФА
Ж XR

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою
таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою
таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою
таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою
таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою
таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою
таблетки
пролонгова
ної дії
таблетки
пролонгова
ної дії
таблетки
пролонгова
ної дії

по 15 таблеток у блістері; по 4
блістери у картонній коробці

Мерк Санте (виробництво за повним
циклом), Франція
Мерк, СЛ (виробництво за повним
циклом), Іспанія

по 15 таблеток у блістері; по 2
блістери у картонній коробці

Мерк Санте (виробництво за повним
циклом), Франція
Мерк, СЛ (виробництво за повним
циклом), Іспанія

по 15 таблеток у блістері; по 2
блістери у картонній коробці

Мерк Санте (виробництво за повним
циклом), Франція
Мерк, СЛ (виробництво за повним
циклом), Іспанія

по 15 таблеток у блістері; по 4
блістери у картонній коробці

Мерк Санте (виробництво за повним
циклом), Франція
Мерк, СЛ (виробництво за повним
циклом), Іспанія

по 15 таблеток у блістері; по 2
блістери у картонній коробці

Мерк Санте (виробництво за повним
циклом), Франція
Мерк, СЛ (виробництво за повним
циклом), Іспанія

1000 мг

по 15 таблеток у блістері; по 4
блістери у картонній коробці

Мерк Санте (виробництво за повним
циклом), Франція
Мерк, СЛ (виробництво за повним
циклом), Іспанія

500 мг

142,02

A10B A02

UA/3994/01/
01
необмежений

33,6728 грн.
(за 1 євро)

60,68

A10B A02

UA/3994/01/
01
необмежений

33,6728 грн.
(за 1 євро)

82,31

A10BA02

UA/3994/01/
02
необмежений

33,6728 грн.
(за 1 євро)

164,24

A10B A02

UA/3994/01/
02
необмежений

33,6728 грн.
(за 1 євро)

110,75

A10B A02

UA/3994/01/
03
необмежений

33,6728 грн.
(за 1 євро)

243,28

A10B A02

UA/3994/01/
03
необмежений

33,6728 грн.
(за 1 євро)

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

UA/3994/02/
01
необмежений

126,86

A10BA02

33,6728 грн.
(за 1 євро)

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

A10BA02

UA/3994/02/
01
необмежений

253,36

500 мг

33,6728 грн.
(за 1 євро)

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

A10BA02

UA/3994/02/
02
необмежений

203,40

1000 мг

33,6728 грн.
(за 1 євро)

500 мг

500 мг

850мг

850 мг

1000 мг

Мерк Санте, Франція
Мерк КГаА, Німеччина

Генеральний директор
Директорату фармацевтичного
забезпечення

Олександр КОМАРІДА
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