Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
"Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 10 вересня 2021 року
та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру
оптово-відпускних цін на лікарські засоби"
від 14.09.2021 № 1941

Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 10 вересня 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

1

2

Ботулінічний
токсин типу
А
Диспорт®

Форма
випуску

Дозування

3

4

порошок
для розчину
для ін"єкцій 500 ОД

Кількість одиниць лікарського засобу
Найменування виробника, країна
у споживчій упаковці

5

6

Код АТХ

7

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

10

11

6240,00
1 флакон з порошком у
картонній коробці

Іпсен Біофарм Лімітед,
Велика Британія

М03АХ01

UA/13719/0
1/01
27.06.2024

31,9323 грн.
(за 1 євро)

Продовження додатка 1

Будесонід

БУДЕСОН
ІД
порошок
ІЗІХЕЙЛЕ для
Р
інгаляцій

Варфарин

ВАРФАРИ
Н ОРІОН таблетки

Варфарин

ВАРФАРИ
Н ОРІОН таблетки

Варфарин

ВАРФАРИ
Н ОРІОН таблетки

200
мкг/доза

по 200 доз в інгаляторі із
захисним ковпачком у
ламінованому пакеті; по
одному ламінованому пакету Оріон Корпорейшн,
та картонній коробці
Фінляндія

5 мг

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

5 мг

по 30 таблеток у флаконі з
водопоглинаючою капсулою; Оріон Корпорейшн,
в картонній коробці
Фінляндія

3 мг

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

ВАРФАРИ
Варфарин Н ОРІОН таблетки 3 мг
ліофілізат
для
розчину
ВАНКОВ для
Vancomycin АН
інфузій
500 мг
ліофілізат
для
розчину
ВАНКОВ для
Vancomycin АН
інфузій
1000 мг

по 30 таблеток у флаконі з
водопоглинаючою капсулою; Оріон Корпорейшн,
в картонній коробці
Фінляндія

по 1 флакону в картонній
коробці

ВЕМ Ілач Сан. ве Тік.
А.С., Туреччина

по 1 флакону в картонній
коробці

ВЕМ Ілач Сан. ве Тік.
А.С., Туреччина

2

251,97
R03BA02

UA/14857/ необмежени
01/01
й
129,90

B01AA03

UA/5190/0
необмежений
1/02

32,2910 грн.
за (1 євро)

50,23

B01AA03

UA/5190/0
необмежений
1/02

32,2910 грн.
за (1 євро)

100,88

B01AA03

UA/5190/0
необмежений
1/01

32,2910 грн.
за (1 євро)

64,26

B01AA03

UA/5190/0
необмежений
1/01

32,2910 грн.
за (1 євро)

J01XA01

UA/18898/
11.08.2026
01/01

J01XA01

UA/18898/
11.08.2026
01/02

32,2910 грн.
за (1 євро)

119,00
31,1287 грн.
за (1 євро)

230,00
31,1287 грн.
за (1 євро)

Продовження додатка 1

Salicylic
acid

розчин для
зовнішньо
го
САЛІЦИЛ застосуван
ОВА
ня,
КИСЛОТА спиртовий 20 мг/мл

Вальпроат
натрію,
вальпроєва
кислота

таблетки,
вкриті
плівковою
ВАЛЬПРОК оболонкою,
ОМ 500
пролонгова
ХРОНО
ної дії
500 мг

9,00
по 1 флакону в картонній
коробці

ТОВ "ДКП
"Фармацевтична фабрика",
Україна
D01AE12

540,84
по 10 таблеток у блістері, по 3
блістери в пачці
ТОВ "Фарма Старт", Україна N03A G01

таблетки,
Trifluridine, ЛАНСУРФ вкриті
combination ® 20
плівковою 20 мг/8,19 по 10 таблеток у блістері; по 2
s
мг/8,19 мг оболонкою мг
блістери у коробці з картону

Тайхо Фармасьютікал Ко., Лтд.
(відповідальний за виробництво, контроль
якості та випуск серії продукції in bulk),
Японія
Суміка Кемікал Аналізіс Сервіс, Лтд.
(відповідальний за проведення контролю
якості продукції in bulk за показником
домішки елементів), Японія
Лабораторії Серв'є Індастрі (відповідальний
за контроль якості, первинне та вторинне
пакування і випуск серії готового лікарського
засобу), Франція

таблетки,
Trifluridine, ЛАНСУРФ вкриті
combination ® 15
плівковою 15 мг/6,14 по 10 таблеток у блістері; по 2
s
мг/6,14 мг оболонкою мг
блістери у коробці з картону

Тайхо Фармасьютікал Ко., Лтд.
(відповідальний за виробництво, контроль
якості та випуск серії продукції in bulk),
Японія
Суміка Кемікал Аналізіс Сервіс, Лтд.
(відповідальний за проведення контролю
якості продукції in bulk за показником
домішки елементів), Японія
Лабораторії Серв'є Індастрі (відповідальний
за контроль якості, первинне та вторинне
пакування і випуск серії готового лікарського
засобу), Франція

Кислота
тіоктова
(ліпоєва)

ТІОЛІПОН–НО розчин для
ВОФАРМ інфузій

30 мг/мл

UA/18791/
16.06.2026
01/01

по 20 мл у флаконі; по 5
флаконів у контурній чарунковій
упаковці; по 1 контурній
чарунковій упаковці в пачці з
картону з маркуванням
ТОВ фірма "Новофармукраїнською мовою
Біосинтез", Україна

3

UA/2169/01/
02
необмежений

19228,00

L01BC59

31,9323 грн.
за (1 євро)

UA/16712/
11.05.2023
01/01

14421,00

L01BC59

31,9323 грн.
за (1 євро)

UA/16712/
11.05.2023
01/02

489,13

A16AX01

UA/13320/0
1/01
необмежений

Продовження додатка 1

Кислота
тіоктова
(ліпоєва)
Кислота
тіоктова
(ліпоєва)

Етоній

Етоній
Метамізол
натрію
Кислота
ацетилсаліци
лова
(монопрепар
ат та його
комбінації)
Кальцію
глюконат
Piperacillin
and betalactamase
inhibitor

ФАРМАЛІ
ПОН
ФАРМАЛІ
ПОН®
ТУРБО

Етоній

розчин для
інфузій
30 мг/мл

по 20 мл у флаконі з
маркуванням українською
мовою; по 5 флаконів у
контурній чарунковій
упаковці; по 1 контурній
чарунковій упаковці в пачці з
картону з маркуванням
ТОВ фірма "НовофармБіосинтез", Україна
українською мовою

A16AX01

UA/16672/
01/01
26.04.2023

розчин для
інфузій
12 мг/мл

по 50 мл у флаконі, по 10
флаконів у пачці з картону

A16AX01

UA/18156/
01/01
15.06.2025

мазь

1%

Етоній

мазь

1%

Анальгін

таблетки

по 500 мг

Ацетилсаліц
илова
кислота
таблетки
Кальцію
глюконат
таблетки

РЕФЕКС

ТОВ фірма "НовофармБіосинтез", Україна

по 15 г у банках з маркуванням
українською мовою; по 1 банці в
пачці з картону з маркуванням
українською та російською
мовами
АТ "Лубнифарм", Україна
по 15 г у тубах; по 1 тубі в пачці
з картону з маркуванням
українською та російською
мовами
АТ "Лубнифарм", Україна
по 10 таблеток у блістері, по 10
блістерів у пачці
АТ "Лубнифарм", Україна

744,57

43,29
D08A J

D08A J
N02BB02

UA/6734/01/
01
необмежений

UA/6734/01/
01
необмежений
UA/8374/01/
01
необмежений

43,29

85,98

80,49
по 500 мг

по 10 таблеток у блістерах, по 10
блістерів у пачці

АТ "Лубнифарм", Україна

N02BA01

по 500 мг

по 10 таблеток у блістерах, по 10
блістерів у пачці

АТ "Лубнифарм", Україна

А12А А03

UA/5708/01/
01
необмежений
UA/6048/01/
01
необмежений

по 1 флакону порошку у картонній
коробці

Лабораторія Реіг Джофре,
С.А., Іспанія

J01CR05

UA/16279/0
1/02
04.09.2022

G03DA04

UA/15255/0
1/02
необмежений

порошок
для розчину
для інфузій 4 г / 0,5 г

ПРОГИНОР капсули
Progesterone М ОВО
м'які

489,13

200 мг

76,22

280,00

по 15 капсул м'яких у блістері; по ЛАБОРАТОРІОС
2 блістери у пачці
ФАРМА С.А., Іспанія

4

ЛЕОН

31,8317 грн.
(за 1 євро)
595,00

31,8317 грн.
(за 1 євро)

Продовження додатка 1

ПРОГИНОР капсули
Progesterone М ГЕСТА м'які
200 мг
таблетки,
КЛАРИТРО вкриті
Clarithromyci МІЦИН
плівковою
n
АНАНТА
оболонкою 500 мг
таблетки,
вкриті
Levofloxacin ГЛЕВО
оболонкою 250 мг

по 15 капсул м'яких у блістері; по ЛАБОРАТОРІОС
2 блістери у пачці
ФАРМА С.А., Іспанія

ЛЕОН

595,00

UA/12435/0
1/02
16.08.2023

102,33

UA/8751/02/
01
необмежений

134,69

J01MA12

ЕССЕТІ
ФАРМАЧЕУТІЧІ
СРЛ., Італія
N06BX06

UA/13539/0
1/02
необмежений

214,37

31,5121 грн.
(за 1 євро)

ЕССЕТІ
ФАРМАЧЕУТІЧІ
СРЛ., Італія
N06BX06

UA/13539/0
1/01
необмежений

214,37

31,5121 грн.
(за 1 євро)

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

36,00

C08CA01

UA/3673/01/
02
необмежений

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

22,00

C08CA01

UA/3673/01/
01
необмежений

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

UA/4941/01/
02
необмежений

37,00

C07AB03

20,00

C07AB03

UA/4941/01/
01
необмежений

44,00

C07AB07

UA/8959/01/
03
необмежений

Копран Лімітед, Індія
по 10 таблеток у блістері; по 1 Артура Фармасьютікалз Пвт.
блістеру в картонній коробці
Лтд., Індія
J01FA09

по 5 таблеток у блістері; по 2
блістери у картонній упаковці
по 4 мл в ампулі; по 3 ампули в
контурній чарунковій упаковці;
НЕОЦЕБРО розчин для 1000 мг/4 по 1 упаковці в картонній
Citicoline
Н
ін'єкцій
мл
коробці
по 4 мл в ампулі; по 5 ампули в
контурній чарунковій упаковці;
НЕОЦЕБРО розчин для
по 1 упаковці в картонній
Citicoline
Н
ін'єкцій
500 мг/4 мл коробці
АМЛОДИП
ІНAmlodipine АСТРАФАР
по 10 таблеток у блістері, по 6
(Амлодипін) М
таблетки
10 мг
блістери у коробці з картону
АМЛОДИП
ІНAmlodipine АСТРАФАР
по 10 таблеток у блістері, по 6
(Амлодипін) М
таблетки
5 мг
блістери у коробці з картону
АТЕНОЛО
ЛAtenolol
АСТРАФАР
по 10 таблеток у блістері, по 2
(Атенолол) М
таблетки
100 мг
блістери в коробці з картону
АТЕНОЛО
ЛAtenolol
АСТРАФАР
по 10 таблеток у блістері, по 2
(Атенолол) М
таблетки
50 мг
блістери в коробці з картону
БІСОПРОЛ
ОЛ Bisoprolol
АСТРАФАР
по 10 таблеток у блістері, по 6
(Бісопролол) М
таблетки
10 мг
блістерів в коробці з картону

31,8317 грн.
(за 1 євро)

UA/15254/0
1/01
необмежений

G03DA04

Гленмарк
Лтд., Індія

Фармасьютикалз

ТОВ "Астрафарм", Україна

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

5

26,929 грн.
(за 1 дол.
США)
27,2094 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Bisoprolol
(Бісопролол)

Enalapril
(Еналаприл)

Enalapril
(Еналаприл)

Enalapril
(Еналаприл)

БІСОПРОЛ
ОЛ АСТРАФАР
М
ЕНАЛАПР
ИЛАСТРАФАР
М
ЕНАЛАПР
ИЛАСТРАФАР
М
ЕНАЛАПР
ИЛАСТРАФАР
М

таблетки

таблетки

таблетки

таблетки

5 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6
блістерів в коробці з картону

по 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2
блістери у коробці з картону

по 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 9
блістерів у коробці з картону

по 20 мг

по 10 таблеток у блістері; по 9
блістерів у коробці з картону
капсули по 0,25 мг по 30 капсул у
флаконі; 1 флакон у картонній
коробці
капсули по 1 мг по 30 капсул у
флаконі; 1 флакон у картонній
коробці

Talazoparib

ТАЛЗЕННА капсули

0,25 мг

Talazoparib

ТАЛЗЕННА капсули

1 мг
калію
аспарагінат
0,175
г,
магнію
по 50 таблеток у блістері; по 1
аспарагінат блістеру у пачці маркуванням
0,175 г
українською мовою

Магнію
аспарагінат,
калію
аспарагінат

АСПАРКА
М
таблетки

ЛІДОКАЇН
ЛІДОКАЇНУ У
ГІДРОХЛОР ГІДРОХЛО розчин для
ИД
РИД
ін'єкцій

Ніцерголін

20 мг/мл

таблетки,
НІЦЕРГОЛІ вкриті
Н
оболонкою 10 мг

розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в
ампулі, по 10 ампул у контурній
чарунковій упаковці, по 1 контурній
чарунковій упаковці в пачці; по 2 мл в
ампулі, по 10 ампул у коробці з
маркуванням українською мовою

по 10 таблеток у блістері, по 3
блістери в пачці з маркуванням
українською мовою

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

ТОВ "Астрафарм", Україна

ТОВ "Астрафарм", Україна

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

27,00

C07AB07

UA/8959/01/
02
необмежений

15,00

C09AA02

UA/5232/01/
02
необмежений

36,00

C09AA02

UA/5232/01/
02
необмежений

62,00

C09AA02

UA/5232/01/
03
необмежений

Екселла ГмбХ & Ко. КГ,
Німеччина
L01XX60

UA/18590/0
1/01
05.03.2026

38078,30

Екселла ГмбХ & Ко. КГ,
Німеччина
L01XX60

UA/18590/0
1/02
05.03.2026

114208,06

25,80
ПАТ «Галичфарм», Україна

A12C

UA/4509/01/
01
необмежений

N01BB02

UA/4364/01/
01
необмежений

C04AE02

UA/5252/01/
01
необмежений

18,85
ПАТ «Галичфарм» Україна

ПАТ "Галичфарм", Україна
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126,79

26,8346 грн.
(за 1 дол.
США)
26,8346 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Прокаїн

розчин для
НОВОКАЇН ін'єкцій

Пірацетам

ПІРАЦЕТА розчин для
М
ін'єкцій
200 мг/мл

Інозин

розчин для
РИБОКСИН ін’єкцій

Кальцію
хлорид

КАЛЬЦІЮ
ХЛОРИД

Кальцію
хлорид

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

31,25
N01BA02

UA/5126/01/
01
необмежений

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

45,90

N06BХ03

UA/0901/01/
01
необмежений

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

ПАТ "Галичфарм", Україна

C01EB

UA/4137/02/
01
необмежений

45,59

розчин для
ін'єкцій
100 мг/мл

по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній
чарунковій упаковці; по 2 упаковки в пачці
з маркуванням українською мовою

B05XA07

UA/4727/01/
01
необмежений

33,30

ПАТ "Галичфарм", Україна

КАЛЬЦІЮ
ХЛОРИД

розчин для
ін'єкцій
100 мг/мл

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

B05XA07

UA/4727/01/
01
необмежений

24,32

ПАТ "Галичфарм", Україна

Натрію
хлорид

НАТРІЮ
ХЛОРИД

розчин для
інфузій

по 400 мл в пляшках скляних з
маркуванням українською мовою

ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез",
Україна, ПАТ «Галичфарм», Україна

B05XA03

UA/4131/02/
01
необмежений

23,10

9 мг/мл

Кальцію
глюконат

КАЛЬЦІЮ
ГЛЮКОНА
Т
таблетки

UA/8542/01/
01
необмежений

8,20

500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 ПАТ «Галичфарм» Україна,
блістеру в пачці з маркуванням ПАТ
"Київмедпрепарат",
українською мовою
Україна
A12AA03

Натрію
хлорид

НАТРІЮ
ХЛОРИД

по 200 мл в пляшках скляних з
маркуванням українською мовою

B05XA03

UA/4131/02/
01
необмежений

18,48

9 мг/мл

22,50

Магнію
сульфат

МАГНІЮ
СУЛЬФАТ

розчин для
інфузій

5 мг/мл

20 мг/мл

ПАТ «Галичфарм» Україна

ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез",
Україна, ПАТ «Галичфарм», Україна

розчин для
ін'єкцій
250 мг/мл

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

ПАТ «Галичфарм» Україна

B05XA05

UA/8109/01/
01
необмежений

B05XA05

UA/8109/01/
01
необмежений

25,20

ПАТ «Галичфарм» Україна
ПАТ "Галичфарм", Україна

B05XA03

UA/4131/01/
01
необмежений

17,14

Магнію
сульфат

МАГНІЮ
СУЛЬФАТ

розчин для
ін'єкцій
250 мг/мл

по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній
чарунковій упаковці; по 2 контурні
чарункові упаковки в пачці з маркуванням
українською мовою

Натрію
хлорид

НАТРІЮ
ХЛОРИД

розчин для
ін'єкцій
9 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул в блістері; по
2 блістери в пачці з маркуванням
українською мовою
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Продовження додатка 1
Натрію
хлорид
Калію
аспарагінат
та
магнію
аспарагінат
(комбінація
солей)
Калію
аспарагінат
та
магнію
аспарагінат
(комбінація
солей)

НАТРІЮ
ХЛОРИД

розчин для
ін'єкцій
9 мг/мл

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

ПАТ "Галичфарм", Україна

магнію
аспарагінат
40 мг, калію по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у
АСПАРКА розчин для аспарагінат блістері; по 2 блістери в пачці з
М
ін'єкцій
45,2 мг
маркуванням українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна
магнію
аспарагінат
40 мг, калію по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у
АСПАРКА розчин для аспарагінат блістері; по 2 блістери в пачці з
М
ін'єкцій
45,2 мг
маркуванням українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна

ГЕНТАМІ
Гентаміцин ЦИНУ
розчин для
у сульфат СУЛЬФАТ ін'єкцій
40 мг/мл

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

B05XA03

UA/4131/01/
01
необмежений

42,00
А12СС30

UA/1309/01/
01
необмежений

28,60
А12СС30

UA/1309/01/
01
необмежений

39,00

J01GB03

UA/7197/0
необмежений
1/01

ТОВ
фірма
"Новофармпо 200 мл в пляшках з Біосинтез", Україна, ПАТ
маркуванням українською мовою «Галичфарм», Україна
B05CX01

UA/12539/0
1/01
необмежений

ЦІАНОКОБ
АЛАМІН
Ціанокобала (ВІТАМІН розчин для
мін
В12)
ін'єкцій
0,5 мг/мл

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

UA/7360/01/
01
необмежений

Іпідакрин
МЕДІАТОР розчин для
гідрохлорид Н
ін`єкцій
15 мг/мл

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

гранули для
УРОФОСЦ орального
Фосфоміцин ИН®
розчину
3,0 г

по 1 пакет-саше в пачці з
ПАТ
маркуванням українською мовою «Київмедпрепарат»,Україна

Глюкоза

розчин для
ГЛЮКОЗА інфузій
50 мг/мл

23,20

18,45

16,86
ПАТ "Галичфарм", Україна

8

B03BA01

382,20
N07AA

UA/15375/0
1/01
необмежений

J01XX01

UA/15454/0
1/01
необмежений

132,00

Продовження додатка 1
Кислота
ацетилсаліци
лова
(монопрепар
порошок
ат та його
для розчину
комбінації) АЦЕЛІЗИН для ін'єкцій по 1г

Цефазолін
Кремнію
діоксид
колоїдний
безводний
Хлорамфенік
ол
(левоміцетин
)

порошок
ЦЕФАЗОЛІ для розчину
Н
для ін`єкцій 0,5 г

Біле
Вугілля®

таблетки

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

65,00
«Київмедпрепарат»,

210 мг

№ 10

500 мг

по 10 таблеток у блістерах з
маркуванням українською
мовою

ПАТ "Київмедпрепарат",
Україна

ПАТ
Україна

200 мг/5 мл

1 флакон з порошком (600 мг
азитроміцину) для 15 мл оральної суспензії
разом з калібрувальним шприцом та
мірною ложечкою в пачці

ПРОГИНОР капсули
Progesterone М ГЕСТА м'які

100 мг

по 15 капсул м'яких у блістері; по ЛАБОРАТОРІОС
2 блістери у пачці
ФАРМА С.А., Іспанія

Meloxicam

Mianserin

МІТРЕН

таблетки

2 мг

розчин для
МІЛІКСОЛ ін'єкцій
15 мг/1,5 мл
таблетки,
вкриті
плівковою
МІАСЕР® оболонкою 30 мг

33,08

J01BA01

UA/2952/0
необмежений
1/02

110,00

J01FA10

UA/7234/03/
01
необмежений
UA/15254/0
1/02
необмежений

340,00

G03DA04

N07XX

UA/16933/0
1/01
12.09.2023
UA/17523/0
1/01
22.07.2024

280,00

G03DB08

31,3820 грн.
(за 1 євро)

UA/15309/0
1/01
необмежений

165,00

M01AC06

31,3820 грн.
(за 1 євро)

375,00

N06AX03

UA/14722/0
1/02
необмежений

31,3820 грн.
(за 1 євро)

ЛЕОН

420,00

Республіка

ЛАБОРАТОРІОС
ФАРМА С.А., Іспанія

ЛЕОН

по 1,5 мл в ампулах, по 5 ампул у
пачці
ХЕЛП С.А., Греція

по 10 таблеток у блістерах; по 2
блістери в картонній пачці
Рівофарм СА, Швейцарія
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135,60

А07ВС

UA/16126/0
1/01
необмежений

«Київмедпрепарат»,

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

по 28 таблеток у блістері; по 1
блістеру у картонній коробці

J01DB04

UA/14477/0
1/01
необмежений

119,00

ЛЕВОМІЦЕ
ТИН
таблетки
Порошок
для
оральної
Азитроміцин АЗИМЕД® суспензії

Dienogest

UA/2181/01/
01
необмежений

«Київмедпрепарат»,

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП",
Україна

Ethylmethylh
ydroxypyridin НЕЙРОТОП розчин для
e succinate
ФЛ
ін'єкцій
50 мг/мл

N02BA01

31,3820 грн.
(за 1 євро)

31,3820 грн.
(за 1 євро)

Продовження додатка 1

Quetiapine

таблетки,
вкриті
КВЕТИКСО плівковою
Л
оболонкою 25 мг

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

Актавіс Лтд., Мальта

Aripiprazole

АРІЛЕНТА
Л
таблетки

10 мг

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

Itraconazole

СПОРАКС
ОЛ

100 мг

по 5 капсул у стрипі: по 2 стрипа у
картонній пачці

Amisulpride

СОЛЕКС®

Рисперидон

капсули

таблетки
100 мг
таблетки,
вкриті
РИСПЕРОН плівковою
®
оболонкою 2 мг

ПРОГИНОР капсули
Progesterone М ОВО
м'які

Thiocolchicos
ide
ТІОНЕКС
Rocuronium
kabi

розчин для
ін'єкцій

РОКУРОНІ розчин для
Й КАБІ
ін'єкцій

100 мг

2 мг/мл

165,00

N05AH04

UA/13882/0
1/01
необмежений

31,3820 грн.
(за 1 євро)

UA/14376/0
1/01
необмежений

275,00

N05AX12

31,3820 грн.
(за 1 євро)

Лабораторіос Ліконса, С.А.,
Іспанія

UA/13899/0
1/01
необмежений

195,00

J02AC02

31,3820 грн.
(за 1 євро)

Рівофарм СА, Швейцарія

N05AL05

UA/14312/0
1/02
необмежений

430,00

№30 (10х3) у блістерах

31,3820 грн.
(за 1 євро)

по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери в картонній пачці

БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦЯ
АД, Болгарія

250,00

N05AX08

UA/13764/0
1/02
необмежений

31,3820 грн.
(за 1 євро)

по 15 капсул м'яких у блістері; по
2 блістери у пачці
по 2 мл в ампулах; по 6 ампул в
контурній чарунковій упаковці;
по 1 контурній чарунковій
упаковці в пачці

ЛАБОРАТОРІОС
ФАРМА С.А., Іспанія

UA/15255/0
1/01
необмежений

340,00

G03DA04

31,3820 грн.
(за 1 євро)

255,00

M03BX05

UA/17110/0
1/01
05.12.2023

31,3820 грн.
(за 1 євро)

UA/15270/0
1/01
необмежений

755,36

ЛЕОН

ЛАБОРАТОРІО
ФАРМАЦЕУТІКО С.Т.
С.Р.Л., Італія

по 5 мл у скланому флаконі, по Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ,
по 10 мг/мл 10 флаконів у картонній коробці Австрія
М03АС09

Замбон С.П.А., Італія

R05CB01

UA/8504/01/
01
необмежений

78,00

100 мг/мл

по 3 мл в ампулі; по 5 ампул у
пластиковому піддоні в
картонній пачці

розчин для
Levofloxacin ЛЕВОФТОР ін'єкцій

по 100 мл у флаконі, по 1
флакону в картонній коробці

ВЕМ Ілач Сан. ве Тік. А.С.,
Туреччина

J01MA12

UA/18903/0
1/01
11.08.2026

79,00

5 мг/мл

ЛІНЕБІОТИ розчин для
К
ін'єкцій

по 300 мл у флаконі, по 1
флакону у картонній коробці

ВЕМ Ілач Сан. ве Тік. А.С.,
Туреччина

J01XX08

UA/18904/0
1/01
11.08.2026

493,00

2 мг/мл

Acetylcystein ФЛУІМУЦ розчин для
e
ИЛ
ін'єкцій

Linezolid
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31,382 грн
(за 1 євро)
31,3438
грн (за 1
євро)
31,4105
грн (за 1
євро)
31,4105
грн (за 1
євро)

Продовження додатка 1

Алергени
пилкові
(Allergena e
pollen)

НЕІНФЕКЦІЙН
І АЛЕРГЕНИ
(МІКСТАЛЕРГЕНИ)
ГРУПИ ПИЛКУ
РОСЛИН У
ВИГЛЯДІ
ДРАЖЕ

Алергени
пилкові
(Allergena e
pollen)

НЕІНФЕКЦІЙН
І АЛЕРГЕНИ
(МІКСТАЛЕРГЕНИ)
ГРУПИ ПИЛКУ
РОСЛИН У
ВИГЛЯДІ
ДРАЖЕ

драже

0,2 PNU (контейнер №
1); 2,0 PNU
(контейнер № 2); 20,0
PNU (контейнер № 3);
200,0 PNU (контейнер
№ 4); 1000,0 PNU
(контейнер № 5) в 1
драже

1200,00
Комплект, що містить 75 драже (15 драже
у контейнерах № 1, № 2, № 3, № 4 та № 5),
які розміщено у загальну коробку із
картону

ТОВ "Імунолог", Україна

V01AA05,
V01AA02

UA/15013/0
1/01
необмежений

600,00

драже

комплект, що містить 15 драже у
1000,0 PNU контейнері № 5 для
в 1 драже
підтримуючої терапії
ТОВ "Імунолог", Україна

Алергени побутові
(Allergena domestica)
(Алерген із домашнього
пилу, збагаченого
Dermatophagoides
pteronyssinus; Алерген із
домашнього пилу,
збагаченого
Dermatophagoides
farinae; Алерген із
домашнього пилу,
збагаченого Acarus siro;
Мікст алерген
побутовий № 5 (із
домашнього пилу
збагаченого
Dermatophagoides
pteronyssinus,
домашнього пилу,
збагаченого
Dermatophagoides
farinae, домашнього
пилу, збагаченого
Acarus siro; пір'я
подушок)

НЕІНФЕКЦІЙН
І АЛЕРГЕНИ
ПОБУТОВОЇ
ГРУПИ

розчин для
ін'єкцій

10000
PNU/мл

комплект, що містить: 1 флакон
алергену 5 мл, 1 кришкукрапельницю стерильну

Алергени
епідермальні
(Allergena ex
epidermis)

НЕІНФЕКЦІЙН
І АЛЕРГЕНИ
ЕПІДЕРМАЛЬН
ОЇ ГРУПИ

розчин для
ін'єкцій

10000
PNU/мл

комплект, що містить: 1 флакон
алергену 5 мл, 1 кришкукрапельницю стерильну

V01AA05,
V01AA02

UA/15013/0
1/01
необмежений

500,00

ТОВ "Імунолог", Україна

ТОВ "Імунолог", Україна
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V01AA01,
V01AA03

UA/15010/0
1/01
необмежений

V01AA11

UA/15012/0
1/01
необмежений

500,00

Продовження додатка 1

Алергени
пилкові
(Allergena e
pollen)

НЕІНФЕКЦІЙН
І АЛЕРГЕНИ
ГРУПИ ПИЛКУ
РОСЛИН

розчин для
ін'єкцій

10000
PNU/мл

комплект, що містить: 1 флакон
алергену 5 мл, 1 кришкукрапельницю стерильну

Алергени
харчові
(Allergena
alimentaria)

НЕІНФЕКЦІЙН
І АЛЕРГЕНИ
ХАРЧОВОЇ
ГРУПИ

розчин для
ін'єкцій

10000
PNU/мл

Комплект, що містить: 1 флакон алергену 5
мл, 1 кришку-крапельницю стерильну

500,00
V01AA05,
V01AA02

UA/15011/0
1/01
необмежений

ТОВ "Імунолог", Україна

V01AA08

UA/15009/0
1/01
необмежений

ПАТ «Київмедпрепарат»
Україна

UA/2952/0
необмежений
1/01

18,50

J01BA01

ПАТ «Київмедпрепарат»
Україна

UA/2952/0
необмежений
1/02

28,65

J01BA01

31,97

C09AA01

UA/7638/01/
01
необмежений

64,96

ТОВ "Імунолог", Україна

500,00

Хлорамфені ЛЕВОМІЦ
кол
ЕТИН
таблетки

250 мг

Хлорамфені ЛЕВОМІЦ
кол
ЕТИН
таблетки

500 мг

по 10 таблеток у блістерах з
маркуванням українською
мовою
по 10 таблеток у блістерах з
маркуванням українською
мовою

25 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2
блістери в пачці з маркуванням ПАТ
українською мовою
Україна

12,5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери в пачці з маркуванням
українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,
Україна

C07AG02

UA/1371/01/
02
необмежений

ПАТ «Київмедпрепарат»,
Україна

C07AG02

UA/1371/01/
01
необмежений

114,43

25 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери у пачці з маркуванням
українською мовою

A07AX03

UA/1370/01/
01
необмежений

104,05

200 мг

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

A02BА03

UA/8118/01/
01
необмежений

11,96

20 мг

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

J01DB04

UA/14477/0
1/01
необмежений

Каптоприл

КАПТОПР
ИЛ

таблетки
таблетки,
вкриті
КОРВАЗАН плівковою
Carvedilol
®
оболонкою
таблетки,
вкриті
КОРВАЗАН плівковою
Карведилол ®
оболонкою
таблетки
вкриті
НІФУРОКС НІФУРОКС плівковою
АЗИД
АЗИД
оболонкою

Фамотидин

ФАМОТИД
ИН
таблетки

Cefazolin

порошок
ЦЕФАЗОЛІ для розчину
Н
для ін`єкцій 0,5 г

по 10 флаконів з порошком у
контурній чарунковій упаковці;
по 1 контурній чарунковій ПАТ
упаковці у пачці
Україна

12

"Київмедпрепарат",

«Київмедпрепарат»,

109,00
"Київмедпрепарат",

Продовження додатка 1
таблетки,
вкриті
КЛАРИТРО КЛАРИТРО плівковою
МІЦИН
МІЦИН
оболонкою 500 мг
таблетки,
вкриті
КЛАРИТРО КЛАРИТРО плівковою
МІЦИН
МІЦИН
оболонкою 250 мг

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

«Київмедпрепарат»,

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

«Київмедпрепарат»,

76,50

J01FA09

UA/2547/01/
02
необмежений

53,60

J01FA09

UA/2547/01/
01
необмежений

порошок
ЦЕФТРІАК для розчину
Цефтріаксон СОН
для ін’єкцій 0,5 г

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

J01DD04

UA/6126/01/
01
необмежений

ЛІНКОМІ
Лінкоміцин ЦИН
капсули

капсули по 250 мг № 30
(10х3) у блістерах у пачці

J01FF02

UA/0620/0 необмежени
1/01
й

250 мг

порошок
ЦЕФТРІАК для розчину
Цефтріаксон СОН
для ін’єкцій 1,0 г

Цинаризин

ЦИНАРИЗИ
Н ФОРТЕ® таблетки

Magnesium
sulfate

МАГНІЮ
СУЛЬФАТ

розчин для
ін'єкцій

Magnesium
sulfate
Sodium
chloride
Sodium
chloride

МАГНІЮ
СУЛЬФАТ
НАТРІЮ
ХЛОРИД
НАТРІЮ
ХЛОРИД

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

ПАТ "Київмедпрепарат",
Україна

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

124,40

192,30
«Київмедпрепарат»,
J01DD04

UA/6126/01/
02
необмежений
UA/1085/01/
01
необмежений

40,10

N07CA02

UA/8109/01/
01
необмежений

18,95

UA/8109/01/
01
необмежений
UA/4131/01/
01
необмежений
UA/4131/01/
01
необмежений

23,25

75 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2
блістери в пачці з маркуванням ПАТ
українською мовою
Україна

250 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у
контурній чарунковій упаковці; по 2
контурні чарункові упаковки в пачці; ПАТ "Галичфарм", Україна

B05XA05

250 мг/мл

по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у
контурній чарунковій упаковці; по 2
контурні чарункові упаковки в пачці; ПАТ "Галичфарм", Україна

B05XA05

9 мг/мл

по 5 мл в ампулі, по 5 ампул у
блістері, по 2 блістери у пачці
ПАТ "Галичфарм", Україна

B05XA03

9 мг/мл

по 10 мл в ампулі, по 5 ампул у
блістері, по 2 блістери у пачці
ПАТ "Галичфарм", Україна

B05XA03
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34,10

«Київмедпрепарат»,

15,70
21,28

Продовження додатка 1

Magnesium
(different salts
in
АСПАРКА розчин для
combination) М
ін'єкцій

магнію
аспарагінату
безводного –
40,0 мг (3,37 мг
магнію), калію
аспарагінату
безводного –
45,2 мг (10,33 по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у
мг калію)
блістері; по 2 блістери у пачці

Magnesium
(different salts
in
АСПАРКА розчин для
combination) М
ін'єкцій

магнію
аспарагінату
безводного –
40,0 мг (3,37 мг
магнію), калію
аспарагінату
безводного –
45,2 мг (10,33 по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у
мг калію)
блістері; по 2 блістери у пачці

Gentamicin

ГЕНТАМІЦ
ИНУ
розчин для
СУЛЬФАТ ін'єкцій

Glucose

розчин для
ГЛЮКОЗА ін'єкцій

ЦІАНОКОБ
АЛАМІН
Cyanocobala (ВІТАМІН розчин для
min
В12)
ін'єкцій

Magnesium
(different salts
in
АСПАРКА
combination) М
таблетки

Lidocaine

ЛІДОКАЇН
У
ГІДРОХЛО розчин для
РИД
ін'єкцій

40 мг/мл

50 мг/мл

36,90

ПАТ "Галичфарм", Україна

ПАТ "Галичфарм", Україна

A12CC30

UA/1309/01/
01
необмежений

33,00

J01GB03

UA/7197/01/
01
необмежений

UA/12539/0
1/01
необмежений

15,30

ТОВ
фірма
"НовофармБіосинтез", Україна
ПАТ "Галичфарм", Україна
B05CX01

по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у
контурній чарунковій упаковці ; по 1
контурній чарунковій упаковці в
пачці
ПАТ "Галичфарм", Україна

0,5 мг/мл
магнію
аспарагінат
у 0,175 г;
калію
аспарагінат по 50 таблеток у блістері, по 1
блістеру у пачці
у 0,175 г
ПАТ "Галичфарм", Україна

20 мг/мл

UA/1309/01/
01
необмежений

24,10

по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у
контурній чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій упаковці в
пачці
ПАТ "Галичфарм", Україна

по 200 мл у пляшках

A12CC30

по 2 мл в ампулі, по 10 ампул у
контурній чарунковій упаковці, по 1
контурній чарунковій упаковці в
пачці; по 2 мл в ампулі, по 10 ампул
у коробці
ПАТ "Галичфарм", Україна

14

14,90
B03BA01

UA/7360/01/
01
необмежений

23,71
A12C

UA/4509/01/
01
необмежений

N01BB02

UA/4364/01/
01
необмежений

17,05

Продовження додатка 1

Дифенгідрам
іну
ДИМЕДРО розчин для
гідрохлорид Л
ін'єкцій
10 мг/мл
таблетки,
НІЦЕРГОЛІ вкриті
Nicergoline Н
оболонкою 10 мг

Procaine

розчин для
НОВОКАЇН ін'єкцій
5 мг/мл

Пірацетам

таблетки,
ПІРАЦЕТА вкриті
М
оболонкою 200 мг

Пірацетам

ПІРАЦЕТА розчин для
М
ін'єкцій
200 мг/мл

Інозин

розчин для
РИБОКСИН ін’єкцій

Інозин

розчин для
РИБОКСИН ін’єкцій

Calcium
chloride

КАЛЬЦІЮ
ХЛОРИД

розчин для
ін’єкцій

Calcium
chloride

КАЛЬЦІЮ
ХЛОРИД

розчин для
ін’єкцій

Натрію
хлорид

НАТРІЮ
розчин для
ХЛОРИД
інфузій
9 мг/мл
КАЛЬЦІЮ
ГЛЮКОНА
Т
таблетки
500 мг

Calcium
gluconate

20 мг/мл

20 мг/мл

100 мг/мл

100 мг/мл

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

24,58

R06AA02

UA/4950/01/
01
необмежений
UA/5252/01/
01
необмежений

115,76

C04AE02

26,20

N01BA02

UA/5126/01/
01
необмежений

25,71

N06BX03

UA/0901/02/
01
необмежений

44,95

N06BX03

UA/0901/01/
01
необмежений

27,96

C01EB

UA/4137/02/
01
необмежений

38,22

C01EB

UA/4137/02/
01
необмежений

28,60

B05XA07

UA/4727/01/
01
необмежений

21,20

ПАТ "Галичфарм", Україна

B05XA07

UA/4727/01/
01
необмежений

ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез",
Україна, ПАТ «Галичфарм», Україна

UA/4131/02/
01
необмежений

21,21

B05XA03

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

UA/8542/01/
01
необмежений

7,87

A12AA03

ПАТ «Галичфарм» Україна

по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери в пачці
ПАТ «Галичфарм» Україна
по 5 мл в ампулі, по 5 ампул у
контурній чарунковій упаковці,
по
2
контурні
чарункові
упаковки в пачці
ПАТ «Галичфарм» Україна
по 10 таблеток у блістері; по 6
блістерів у пачці з маркуванням
українською мовою
по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у
контурній чарунковій упаковці;
по
2
контурні
чарункові
упаковки у пачці
по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у
контурній чарунковій упаковці;
по
2
контурні
чарункові
упаковки у пачці
по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у
контурній чарунковій упаковці;
по 2 контурні чарункові
упаковки в пачці;
по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у
контурній чарунковій упаковці;
по 2 контурні чарункові
упаковки в пачці;
по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у
контурній чарунковій упаковці;
по
2
контурні
чарункові
упаковки у пачці
по 400 мл в пляшках скляних з
маркуванням українською мовою
по 10 таблеток у стрипах; по 10
таблеток у блістері; по 1 блістеру
в пачці

ПАТ «Галичфарм», Україна

ПАТ «Галичфарм», Україна

ПАТ "Галичфарм", Україна

ПАТ "Галичфарм", Україна

ПАТ "Галичфарм", Україна
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Продовження додатка 1

Олія
рицинова

РИЦИНОВ
А ОЛІЯ
олія

Натрію
хлорид

НАТРІЮ
ХЛОРИД

50 мл

розчин для
інфузій
9 мг/мл

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

по 200 мл в пляшках скляних з
маркуванням українською мовою

А06АВ05

UA/9248/01/
01
необмежений

21,85

UA/4131/02/
01
необмежений

16,95

B05XA03

ПАТ "Галичфарм", Україна;
по 10 таблеток у блістерах з ПАТ
"Київмедпрепарат",
маркуванням українською мовою Україна
N02BE01

UA/8334/01/
01
необмежений

7,92

ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез",
Україна, ПАТ «Галичфарм», Україна

ПАРАЦЕТА
Парацетамол МОЛ
таблетки

200 мг

Чебрецю
екстракт
рідкий

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

ПЕРТУСИН сироп
таблетки
Нітрогліцери НІТРОГЛІЦ сублінгваль
н
ЕРИН
ні
0,5 мг
таблетки
Ізосорбіду
ІЗО-МІК® 5 сублінгваль
динітрат
мг
ні
5 мг
Кислота
таблетки
ацетилсаліци АЦЕКОР
кишковороз
лова
КАРДІО
чинні
100 мг
Кислота
ацетилсаліци АЦЕКОР
лова
КАРДІО

таблетки
кишковороз
чинні
100 мг

Кислота
ацетилсаліци
лова
Кислота
ацетилсаліци
лова

таблетки
кишковороз
чинні
100 мг
таблетки
кишковороз
чинні
100 мг

АЦЕКОР
КАРДІО
АЦЕКОР
КАРДІО

Хондроїтин
у натрію
розчин для
сульфат
АРТРОКС ін'єкцій
100 мг/мл

31,51

R05CA10

UA/0749/01/
01
необмежений

по 40 таблеток у банках з
ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",
маркуванням українською мовою Україна

UA/0129/01/
01
необмежений

15,00

C01DA02

по 50 таблеток у банці; по 1 банці у пачці з
картону з маркуванням українською та
російською мовами

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",
Україна

UA/3186/03/
01
необмежений

13,47

С01DA08

по 100 таблеток у банці, по 1 банці у пачці
з картону з маркуванням українською та
російською мовами

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",
Україна

UA/9628/01/
01
необмежений

96,40

B01AC06

по 25 таблеток у блістері, по 4 блістери у
пачці з картону з маркуванням українською
та російською мовами

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",
Україна

UA/9628/01/
01
необмежений

96,40

B01AC06

по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у
пачці з картону з маркуванням українською
та російською мовами.

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",
Україна

UA/9628/01/
01
необмежений

48,20

B01AC06

по 50 таблеток у банці, по 1 банці у пачці з
картону з маркуванням українською та
російською мовами

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",
Україна

UA/9628/01/
01
необмежений

48,20

B01AC06

по 2 мл у флаконі; з маркуванням
українською мовою; по 5 флаконів у
контурній чарунковій упаковці; по 2
контурні чарункові упаковки в пачці з
картону з маркуваннм українскою та
англійською мовами

ТОВ фірма "НовофармБіосинтез", Україна

UA/14883/
необмежений
M01AX25 01/01
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680,00

Продовження додатка 1

Цинку
сульфат

Цинку
сульфат

таблетки,
вкриті
ЦИНКТЕРА плівковою
Л
оболонкою по 124 мг
таблетки,
вкриті
ЦИНКТЕРА плівковою
Л
оболонкою по 124 мг

Прогестерон ЛЮТЕІНА

таблетки
вагінальні

100 мг

Прогестеро
таблетки
н
ЛЮТЕІНА вагінальні 50 мг

Прогестерон ЛЮТЕІНА

таблетки
вагінальні

Прогестерон ЛЮТЕІНА

таблетки
вагінальні

Тева

Тева

Оперейшнз
80.

по 25 таблеток у блістері; по 2 блістери у вул.Могильська,
картонній коробці
Краків, Польща

Поланд,
31-546,

А12СВ01
Поланд,
31-546,

А12СВ01
по 15 таблеток у блістері; по 2
блістери разом з аплікатором в
картонній коробці або по 15
таблеток у блістері; по 2 блістери
без аплікатора в картонній
коробці
АТ "Адамед Фарма", Польща G03DA04

по 15 таблеток у блістері; по 2
блістери в картонній коробці АТ "Адамед Фарма", Польща G03DA04

200 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2
блістери разом з аплікатором в
картонній коробці або по 2
блістери без аплікатора в
картонній коробці
по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери разом з аплікатором в
картонній коробці або по 3
блістери без аплікатора в
картонній коробці

200 мг

Оперейшнз
80.

по 25 таблеток у блістері; по 1 блістеру у вул.Могильська,
картонній коробці
Краків, Польща

UA/8359/01/
01
необмежений

191,39

23,603546
грн. (за 1
дол. США)

UA/8359/01/
01
необмежений

284,09

23,603546
грн. (за 1
дол. США)

291,60
UA/5244/01/
02
необмежений

UA/5244/0
необмежений
1/01

АТ "Адамед Фарма", Польща G03DA04

UA/5244/01/
03
необмежений

АТ "Адамед Фарма", Польща G03DA04

UA/5244/01/
03
необмежений

254,02

28,224632
грн. (за 1
дол. США)

305,48

27,7711 грн.
(за 1 дол.
США)

416,57

27,7711 грн.
(за 1 дол.
США)
27,7711 грн.
(за 1 дол.
США)
27,7711 грн.
(за 1 дол.
США)
27,7711 грн.
(за 1 дол.
США)

УРОФУРАГ
ІН
таблетки

50 мг

по 30 таблеток у блістері; по 1
блістеру в картонній коробці

АТ "Адамед Фарма", Польща J01XE03

UA/15368/0
1/01
необмежений

83,31

Фурагін

СЕЛОФЕН капсули

10 мг

по 10 капсул у блістері; по 1
блістеру у картонній коробці

АТ "Адамед Фарма", Польща N05CF03

UA/5258/01/
01
необмежений

101,36

Залеплон

СЕЛОФЕН капсули

10 мг

по 10 капсул у блістері; по 2
блістери у картонній коробці

АТ "Адамед Фарма", Польща N05CF03

UA/5258/01/
01
необмежений

151,91

Залеплон
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27,7711 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Influenza,
inactivated,
split virus or
surface
antigen

ВАКСІГРИП®
ТЕТРА /
VAXIGRIP
TETRA СПЛІТВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ
ГРИПУ
ЧОТИРЬОХВАЛЕ
НТНА,
ІНАКТИВОВАНА

Diphtheriahemophilus
influenzae Bpertussispoliomyelitistetanushepatitis B

ГЕКСАКСИМ® /
HEXAXIM
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ
ДИФТЕРІЇ,
ПРАВЦЯ,
КАШЛЮКУ
(АЦЕЛЮЛЯРНИЙ
КОМПОНЕНТ),
ГЕПАТИТУ
В
РЕКОМБІНАНТН
А,
ПОЛІОМІЄЛІТУ
ІНАКТИВОВАНА
ТА
ЗАХВОРЮВАНЬ,
СПРИЧИНЕНИХ
HAEMOPHILUS
ТИПУ
B,
КОН'ЮГОВАНА,
АДСОРБОВАНА,
РІДКА

суспензія
для ін'єкцій 0,5 мл

по 1 попередньо заповненому
шприцу з прикріпленою голкою
у картонній коробці, по 1
попередньо заповненому шприцу
без голки у картонній коробці

Санофі Пастер (повний цикл виробництва,
заповнення, первинне та вторинне, контроль
якості, випуск серії), Франція
САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА
(заповнення, первинне та вторинне
пакування, контроль якості), Франція
Санофі-Авентіс Прайвіт Ко. Лтд., Платформа
логістики та дистрибуції у м. Будапешт
(вторинне пакування, випуск серії),
Угорщина
СРНА СА (вторинне пакування), Бельгія

239,20

J07BB02

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/16141/0
1/01
14.07.2022

878,15

суспензія
для ін'єкцій 0,5 мл

по 0,5 мл у попередньо
заповненому шприці; по 1
попередньо заповненому шприцу
з прикріпленою голкою у
картонній коробці; по 0,5 мл у
попередньо заповненому шприцу
без голки у картонній коробці

Санофі Пастер С.А. (повний цикл
виробництва, випуск серії), Франція
Санофі-Авентіс Прайвіт Ко. Лтд.,
Платформа логістики та дистрибуції у
м. Будапешт (вторинне пакування,
випуск серії), Угорщина
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J07CA09

UA/13080/0
1/01
необмежений

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Diphtheriahemophilus
influenzae Bpertussispoliomyelitistetanus

ПЕНТАКСИМ
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ
ДИФТЕРІЇ,
ПРАВЦЯ,
КАШЛЮКУ
(АЦЕЛЮЛЯРНИЙ
КОМПОНЕНТ),
ПОЛІОМІЄЛІТУ
ІНАКТИВОВАНА
ТА
ВАКЦИНА
ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ
ІНФЕКЦІЙ,
СПРИЧИНЕНИХ
HAEMOPHILUS
ТИПУ
B
КОН’ЮГОВАНА,
АДСОРБОВАНА

Diphtheriapertussispoliomyelitistetanus

ТЕТРАКСИМ®
/TETRAXIM
ВАКЦИНА
ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИ
КИ ДИФТЕРІЇ,
ПРАВЦЯ,
КАШЛЮКУ
(АЦЕЛЮЛЯРН
ИЙ
КОМПОНЕНТ)
ТА
ПОЛІОМІЄЛІТ
У
АДСОРБОВАН
А,
ІНАКТИВОВА
НА, РІДКА

767,18
порошок
Haemophilus
influenzae
типу b у
флаконі та
суспензія
для ін’єкцій 0,5 мл

порошок Haemophilus influenzae типу b у флаконі
та суспензія для ін’єкцій (0,5 мл), по 1 флакону з
порошком та 1 попередньо заповненому шприцу
(0,5 мл) з прикріпленою голкою (або 2 окремими
голками), що містить суспензію для ін'єкцій, в
картонній коробці або в стандартно-експортній
упаковці, яка міститься у картонній коробці (з
інструкцією для медичного
застосування).
Маркуванням українською мовою або зі стікерос
українською мовою

суспензія
для ін'єкцій 0,5 мл

по 1 попередньо заповненому шприцу по 0,5 мл
(1 доза) з прикріпленою голкою (або 2-ма
окремими голками), що містить суспензію для
ін'єкцій, в картонній коробці; по 1 попередньо
заповненому шприцу по 0,5 мл (1 доза) з
прикріпленою голкою (або 2-ма окремими
голками), що містить суспензію для ін'єкцій, в
картонній коробці, в якій міститься стандартноекспортна упаковка та інструкція для медичного
застосування з маркуванням українською або
англійською або іншими іноземними мовами

Санофі Пастер, Франція
САНОФІ С.П.А., Італія
Санофі-Авентіс Прайвіт Ко.
Лтд., Угорщина
J07CA06

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/13010/0
1/01
необмежений

555,84
Санофі Пастер (повний цикл
виробництва, контроль якості,
вторинне пакування, випуск
серії), Франція СанофіАвентіс Прайвіт Ко, Лтд.
(вторинне пакування),
Угорщина
J07CA02
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UA/13069/0
1/01
необмежений

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

СТАМАРИ
Л
ВАКЦИНА
ДЛЯ
ПРОФІЛАК
ТИКИ
ЖОВТОЇ
ЛИХОМАН
Yellow fever, КИ (ЖИВА
live
АТЕНУЙО
attenuated
ВАНА)

Meningococc
us A, C, Y, W135,
tetravalent pu

МЕНАКТРА®/MENA
CTRA® ВАКЦИНА
МЕНІНГОКОКОВА
ПОЛІСАХАРИДНА
СЕРОГРУП А, C, Y
ТА W-135
КОН'ЮГОВАНА
ДИФТЕРІЙНИМ
АНАТОКСИНОМ

порошок
для
суспензії
1000
для ін’єкцій МО/доза

по 1 дозі у флаконі та розчинник (натрію хлорид, вода для
ін’єкцій) по 0,5 мл у попередньо заповненому шприцу з
прикріпленою голкою; по 1 флакону з порошком та 1
попередньо заповненому шприцу з прикріпленою голкою в
картонній коробці; по 1 флакону з порошком та 1
попередньо заповненому шприцу з прикріпленою голкою в
стандартно-експортній упаковці, яка міститься у картонній
коробці з інструкцією для медичного застосування; - по 1
дозі у флаконі та розчинник (натрію хлорид, вода для
ін’єкцій) по 0,5 мл у попередньо заповненому шприцу з
однією або двома окремими голками; по 1 флакону з
порошком та 1 попередньо заповненому шприцу з 1 або 2
окремими голками у блістері в картонній коробці; - по 1 дозі
у флаконі та розчинник (натрію хлорид, вода для ін’єкцій)
по 0,5 мл у попередньо заповненому шприцу з однією або
двома окремими голками; по 1 флакону з порошком та 1
попередньо заповненому шприцу з 1 або 2 окремими
голками у блістері в стандартно-експортній упаковці, яка
міститься у картонній коробці з інструкцією для медичного
застосування

Санофі
Пастер
(повний
цикл
виробництва, заповнення, ліофілізація,
первинне та вторинне пакування,
контроль якості, випуск серії, контроль
якості
та
випуск
серії
розчинника)Франція;
САНОФІ
ВІНТРОП ІНДАСТРІА (повний цикл
виробництва, первинне пакування,
контроль якості розчинника), Франція

розчин для
ін'єкцій

по 1 дозі (0,5 мл) у флаконі. По 1 або по 5
флаконів у картонній коробці. По 1 або по 5
флаконів у картонній коробці з маркуванням
іноземною мовою та україномовним стикером на
картонній коробці (стандартно-експортна
упаковка). По 1 або по 5 флаконів в стандартноекспортній упаковці, яка міститься в картонній
коробці з інструкцією для медичного застосування

Санофі-Авентіс Прайвіт Ко.Лтд. (вторинне
пакування), Угорщина Санофі Пастер Лімітед
(контроль якості in vivo при випуску) Канада;
Санофі Пастер Інк. (виробництво,
наповнення, контроль якості, первинне
пакування, маркування, випробування
стабільності, вторинне пакування та випуск
серій), США

10 флаконів

ТОВ "Науково-виробнича
компанія "Інтерфармбіотек",
Україна

по 28 капсул у флаконі з
маркуванням українською
мовою, по 1 флакону в
картонній пачці

Виробництво не
розфасованого продукту:
Янссен Орто ЛЛС, США;
Первинна та вторинна
упаковка, дозвіл на випуск
серії: Янссен-Сілаг С.п.А.,
Італія
N03AX11

0,5 мл

ЛАФЕРОН- ліофілізат
Interferon alfa- ФАРМБІОТ для розчину
2b
ЕК®
для ін'єкцій 1 млн МО

Топірамат

ТОПАМА
КС®
капсули

по 25 мг

520,14

20

J07BL01

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/16354/0
1/01
11.10.2022

902,28

J07AH08

UA/17509/0
1/01
05.07.2024

L03AB05

UA/13825/0
1/01
необмежений

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

333,12

278,51
UA/4144/0
необмежений
1/02

26,9094 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Топірамат

ТОПАМА
КС®
капсули

ВЕРМОКС
Мебендазол ®
таблетки

по 50 мг

Виробництво не
розфасованого продукту:
Янссен Орто ЛЛС, США;
Первинна та вторинна
упаковка, дозвіл на випуск
серії: Янссен-Сілаг С.п.А.,
Італія
N03AX11

по 28 капсул у флаконі з
маркуванням українською
мовою, по 1 флакону в
картонній пачці

по 100 мг по 6 таблеток; по 1 блістеру

Sulfanilamid СТРЕПТО порошок
e
ЦИД
нашкірний 15 г

по 1 флакону полімерному у
картонній коробці

Sulfanilamid СТРЕПТО порошок
по 20 саше у картонній
e
ЦИД
нашкірний 5 г у саше коробці;

таблетки

Ботулінічний
нейротоксин
типу А
Ксеомін

порошок
для розчину 100
для ін’єкцій одиниць

Ботулінічний
нейротоксин
типу А
Ксеомін

порошок
для розчину
1 флакон з порошком
для ін’єкцій 50 одиниць картонній коробці

50 мг

26,9094 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/4144/0
необмежений
1/03

Янссен-Сілаг С.п.А., Італія
Сянь-Янссен
Фармасьютикал Лтд.,
Китайська Народна
Республіка
P02CA01

UA/4226/0
необмежений
1/01

ТОВ "Исток-Плюс",
Україна

UA/17680/
02.10.2024
01/01

44,25

D06BA05

ТОВ "Исток-Плюс",
Україна

UA/17680/
02.10.2024
01/01

197,20

D06BA05

1928,00

L01BB02

UA/14862/0
1/01
необмежений

по 25 таблеток у флаконі; по 1
Екселла ГмбХ Нюрнбергер
флакону в картонній коробці з
Штр. 12, 90537 Фойхт,
маркуванням українською мовою Німеччина

Меркаптопур ПУРИин
НЕТОЛ™

428,94

48,44

26,887865
(за 1 дол.
США)

28,0156 грн
(за 1 дол.
США)

4186,00
1 флакон з порошком
картонній коробці

у
Мерц Фарма ГмбХ і Ко. КГаА M03AX01

UA/15447/0
1/02
15.09.2021

Мерц Фарма ГмбХ і Ко. КГаА M03AX01

UA/15447/0
1/01
15.09.2021

31,6756 грн.
(за 1 євро)

2200,00
у

21

31,6756 грн.
(за 1 євро)

Продовження додатка 1

Pneumococcu
s purified
polysaccharid
es antigen and
Haemophilus
influenzae,
conjugated

СИНФЛОРИКС™
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ
ПНЕВМОКОКОВ
ОЇ ІНФЕКЦІЇ
(ПОЛІСАХАРИД
НИЙ АНТИГЕН)
ТА
НЕТИПОВАНОЇ
ГЕМОФІЛЬНОЇ
ІНФЕКЦІЇ,
КОН’ЮГОВАНА,
АДСОРБОВАНА

КОМБІНОВАНА
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ
ДИФТЕРІЇ,
ПРАВЦЯ,
КАШЛЮКУ
АЦЕЛЮЛЯРНА
ОЧИЩЕНА
ІНАКТИВОВАНА
РІДКА

ІНФАНРИКС™
КОМБІНОВАНА
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ
ДИФТЕРІЇ,
ПРАВЦЯ,
КАШЛЮКУ
АЦЕЛЮЛЯРНА
ОЧИЩЕНА
ІНАКТИВОВАНА
РІДКА

суспензія
1 доза (0,5
для ін'єкцій мл)

суспензія
для
ін'єкцій
порошок
для
розчину
Imipenem and ПРЕПЕНЕ для
cilastatin
М
інфузій
порошок
для
розчину
Цефтазиди
для
м
ДЕНІЗИД ін`єкцій
Калію
Калію йодид йодид

Бісакодил

таблетки

по 1 дозі суспензії для ін'єкцій у
попередньо наповненому
скляному шприці у комплекті з
однією голкою; 1 попередньо
наповнений шприц з голкою у
індивідуальному герметично
запакованому пластиковому
контейнері; по 1 пластиковому
ГлаксоСмітКляйн
контейнеру у картонній коробці Біолоджікалз С.А., Бельгія

790,36

J07AL52

попередньо заповнений шприц
№ 1 у комплекті з однією або
двома голками: по 1 попередньо
наповненому шприцу у
комплекті з однією або двома
голками у пластиковому
контейнері; по 1 пластиковому
1 доза (0,5 контейнеру в картонній коробці з ГлаксоСмітКляйн
маркуванням українською мовою Біолоджікалз С.А., Бельгія J07AJ52
мл)

500 мг

по 10 флаконів у картонній
коробці

Джей Дабл-Ю
Фармасьютікал
Корпорейшн, Республіка
Корея

1г

1 флакон з порошком у
коробці з картону

Свісс Перентералс Пвт.
Лтд., Індія

0,25 г

по 10 таблеток у стрипах.
Маркування українською мовою ПАТ "Монфарм", Україна

БІСАКОДИ
Лсупозиторії
ФАРМЕКС ректальні
10 мг

по 5 супозиторіїв у стрипі з маркуванням
українською мовою; по 2 стрипи в пачці з
картону з маркуванням українською та
російською мовами

ТОВ «ФАРМЕКС
Україна

22

557,73
26,8011 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/15120/
необмежений
01/01

J01DH51

UA/18693/
13.04.2026
01/01

J01DD02

UA/15338/
необмежений
01/01

H03CA

UA/6190/01/
01
необмежений

A06A B02

UA/11607/0
1/01
необмежений

ГРУП»,

26,8011 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/15363/0
1/01
необмежений

1822,94

26,8011 грн.
(за 1 дол.
США)

133,53

26,8011 грн.
(за 1 дол.
США)

30,00

14,17

Продовження додатка 1

НАДРОПА
РИНрозчин для
Надропарин ФАРМЕКС ін'єкцій

по 0,3 мл (2850 МО анти-Ха) в
попередньо наповнених шприцах з
маркуванням українською мовою; по
2 попередньо наповнених шприца у
контурній чарунковій упаковці; по 5
контурних чарункових упаковок у
9500 МО
ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП",
пачці картонній з маркуванням
анти-Ха/мл українською та російською мовами Україна

НАДРОПА
РИНрозчин для
Надропарин ФАРМЕКС ін'єкцій

по 0,4 мл (3800 МО анти-Ха) в
попередньо наповнених шприцах з
маркуванням українською мовою; по
2 попередньо наповнених шприца у
контурній чарунковій упаковці; по 5
контурних чарункових упаковок у
9500 МО
ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП",
пачці картонній з маркуванням
анти-Ха/мл українською та російською мовами Україна

НАДРОПА
РИНрозчин для
Надропарин ФАРМЕКС ін'єкцій

по 0,6 мл (5700 МО анти-Ха) в
попередньо наповнених шприцах з
маркуванням українською мовою; по
2 попередньо наповнених шприца у
контурній чарунковій упаковці; по 5
контурних чарункових упаковок у
9500 МО
ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП",
пачці картонній з маркуванням
анти-Ха/мл українською та російською мовами Україна

Fluocinonide
and
antibiotics
КРЕМГЕН

флуоциноні
ду 0,5 мг,
гентаміцину
сульфату 1
мг у
перерахуван
ні на
гентаміцин 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці

мазь

859,95

B01AB06

UA/15411/0
1/01
необмежений

1228,50

B01AB06

UA/15411/0
1/01
необмежений

1705,60

B01AB06

UA/15411/0
1/01
необмежений

150,24
Спільне українсько-іспанське
підприємство "Сперко
Україна", Україна
D07CC05

23

UA/2099/01/
01
необмежений

Продовження додатка 1

Fluocinonide
and
antibiotics
КРЕМГЕН

мазь

Levocetirizine L-МАЙ

краплі
оральні

Oxymetazolin НОКСПРЕ
e
Й АКТИВ

назальний
спрей

Xylometazoli ЕВКАСПРЕ спрей
ne
Й
назальний

флуоциноні
ду 0,5 мг,
гентаміцину
сульфату 1
мг у
перерахуван
ні на
гентаміцин 15 г у тубі; по 1 тубі в пачці

105,57
Спільне українсько-іспанське
підприємство "Сперко
Україна", Україна
D07CC05

UA/2099/01/
01
необмежений

5 мг/мл

по 20 мл у контейнері з пробкоюкрапельницею, закритому кришкою
із захистом від дітей у картонній
пачці

0,5 мг/мл

по 10 мл у контейнері з насосом з
розпилювачем; по 1 контейнеру в
картонній пачці

Спільне українсько-іспанське
підприємство "Сперко
Україна", Україна
R06AE09
Спільне українсько-іспанське
підприємство "Сперко
Україна", Україна
R01AA05

1 мг/мл

по 10 мл у контейнері з пробкоюрозпилювачем і кришкою з
контролем першого відкриття, по 1
контейнеру у пачці з картону

Спільне українсько-іспанське
підприємство "Сперко
Україна", Україна
R01AA07

UA/17018/0
1/01
07.11.2023

Бхарат Сірамс енд Вакцинс
Лімітед, Індія

UA/18622/0
1/01
16.03.2026

ліофілізат
ПОЛІ-МІКС для розчину
1 флакон з ліофілізатом у картонній
Polymyxin B Б
для ін'єкцій 500000 МО коробці

Ліофілізат
для
розчину
ХУМОГ - для
Менотропін 75 В.О.
ін'єкцій
75 МО
суспензія
для
розчину
Амфотериц АМФОЛІ для
ину В
П
інфузій
5 мг/мл

J01XB02

UA/17438/0
1/01
29.05.2024

115,20

UA/12675/0
1/01
необмежений

80,30

45,50

по 75 МО у флаконах № 1

Бхарат Сірамс енд Вакцинс
Лімітед, Індія
G03GA02

UA/11753/ необмежени
01/02
й

по 10 мл у флаконі № 1

Бхарат Сірамс енд Вакцинс
Лімітед, Індія
J02AA01

UA/5704/0 необмежени
1/01
й

24

700,00

26,7557 грн.
(за 1 дол.
США)

280,00

26,7557 грн.
(за 1 дол.
США)

3336,00

26,7557 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Стрептокін ТРОМБО
аза
ФЛЮКС

ліофілізова
ний
порошок
для
приготуван
ня розчину
для
750000
ін`єкцій
МО

Стрептокін ТРОМБО
аза
ФЛЮКС

ліофілізова
ний
порошок
для
приготуван
ня розчину
для
1500000
ін`єкцій
МО

Metformin

Metformin

Ambroxol

таблетки
МЕТАФОР пролонгова
А® - SR
ної дії
1000 мг
таблетки
МЕТАФОР пролонгова
А® - SR
ної дії
1000 мг

РЕСПИКС розчин
® СПРЕЙ оральний

Ursodeoxyc УРСОНОС
holic acid
Т
капсули

Ursodeoxyc УРСОНОС
holic acid
Т
капсули

802,67

1 флакон по 750 000 МО

Бхарат Сірамс енд Вакцинс
Лімітед, Індія
B01AD01

26,7557 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/16785/
01/01
21.06.2023

1016,72

1 флакон по 1500 000 МО
по 10 таблеток у блістері, по 6
блістерів у пачці
по 10 таблеток у блістері, по 3
блістери у пачці

50 мг/мл

по 13 мл розчину у флаконі з
дозуючим пристроєм; по 1
флакону в картонній коробці

150 мг

по 10 капсул у блістері; по 2
блістери в картонній коробці

300 мг

по 10 капсул у блістері; по 2
блістери в картонній коробці

Бхарат Сірамс енд Вакцинс
Лімітед, Індія
B01AD01
АТ "КИЇВСЬКИЙ
ВІТАМІННИЙ ЗАВОД",
Україна
АТ "КИЇВСЬКИЙ
ВІТАМІННИЙ ЗАВОД",
Україна

UA/18616/0
1/01
16.03.2026

233,00

A10BA02

UA/18616/0
1/01
16.03.2026

123,00

A10BA02

Франчіа Фармасьютічі
Індустріа Фармако
Біолоджіка С.р.л., Італія
Ай Ті Сі Фарма С.р.л.,
Італія
R05CB06
Евертоджен Лайф Саєнсиз
Лімітед, Індія
ТОВ "МАРІФАРМ",
Словенія
A05AA02
Евертоджен Лайф Саєнсиз
Лімітед, Індія
ТОВ "МАРІФАРМ",
Словенія
A05AA02

25

26,7557 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/16785/
01/02
21.06.2023

UA/12305/ необмежени
01/01
й

168,36

UA/12572/ необмежени
01/01
й

161,00

UA/12572/ необмежени
01/02
й

239,20

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)
26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)
26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Ursodeoxyc УРСОНОС
holic acid
Т
капсули

Comb drug

ГІНЕКИТ
®

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
(азитроміцин,
секнідазол)/табл
етки
(флуконазол)

Евертоджен Лайф Саєнсиз
Лімітед, Індія
по 10 капсул у блістері; по 5 ТОВ "МАРІФАРМ",
300 мг
блістерів в картонній коробці Словенія
A05AA02
комбі-упаковка № 5: по 1
таблетці азитроміцину, 2
таблетки секнідазолу, 1
таблетці флуконазолу у
1000
стрипі; по 1 стрипу в
мг/1000
картонній пачці; по 5 пачок у Евертоджен Лайф Саєнсиз
мг/150 мг пачці
Лімітед, Індія
G01A

таблетки,
вкриті
Esomeprazol ЕЗОЛОНГ плівковою
e
®-20
оболонкою 20 мг

таблетки,
вкриті
Esomeprazol ЕЗОЛОНГ плівковою
e
®-40
оболонкою 40 мг

таблетки,
вкриті
Dexibuprofe ЗОТЕК®- плівковою
n
200
оболонкою 200 мг

таблетки,
вкриті
Dexibuprofe ЗОТЕК®- плівковою
n
300
оболонкою 300 мг

UA/12572/ необмежени
01/02
й

506,00

483,00
26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/8792/0 необмежени
1/01
й

75,44
по 7 таблеток у блістері; по 2 Евертоджен Лайф Саєнсиз
блістери у картонній коробці Лімітед, Індія
A02BC05

UA/11328/ необмежени
01/01
й

124,20
по 7 таблеток у блістері; по 2 Евертоджен Лайф Саєнсиз
блістери у картонній коробці Лімітед, Індія
A02BC05

UA/11328/ необмежени
01/02
й

48,76
по 10 таблеток у блістері; по 1 Евертоджен Лайф Саєнсиз
UA/11501/ необмежени
блістеру у картонній коробці Лімітед, Індія
M01AE14 01/01
й

57,96
по 10 таблеток у блістері; по 1 Евертоджен Лайф Саєнсиз
UA/11501/ необмежени
блістеру у картонній коробці Лімітед, Індія
M01AE14 01/02
й
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26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

таблетки,
вкриті
Dexibuprofe ЗОТЕК®- плівковою
n
400
оболонкою 400 мг

Lansoprazol
e,
таблетки,
clarithromyc
вкриті
in and
КЛАТІНО оболонкою
tinidazole
Л®
та капсули
КЛОТРИ
Clotrimazole МАЗОЛ

мазь

Paracetamol,
combination
s excl.
КОМБІГР
Psycholeptic ИП
s
ДЕКСА® таблетки

73,60
по 10 таблеток у блістері; по 1 Евертоджен Лайф Саєнсиз
UA/11501/ необмежени
блістеру у картонній коробці Лімітед, Індія
M01AE14 01/03
й

1 таблетка
містить
кларитроміцину
250 мг;
1 таблетка
містить
тинідазолу 500
мг;
1 капсула
містить пелети
лансопразолу у
перерахуванні
на лансопразол
30 мг

комбінований набір для
перорального застосування №
42: 2 таблетки жовтого
кольору круглої форми
(тинідазолу) + 2 таблетки
жовтого кольору довгастої
форми (кларитроміцину) + 2
капсули (лансопразолу) - у
блістері; по 7 блістерів у
Евертоджен Лайф Саєнсиз
картонній пачці
Лімітед, Індія
A02BD09

UA/5974/0 необмежени
1/01
й

10 мг/г

по 20 г у тубі; по 1 тубі в
пачці з картону

UA/8794/0 необмежени
1/01
й

1 таблетка
містить
парацетамолу
500 мг, кофеїну
30 мг,
фенілефрину
гідрохлориду
10 мг,
хлорфеніраміну
малеату 2 мг,
декстрометорф
ану
гідроброміду 10
мг

Енк`юб Етікалз Прайвіт
Лімітед, Індія

D01AC01

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

460,00

33,12

26,8042
(за 1
США)
26,8042
(за 1
США)

грн.
дол.
грн.
дол.

455,40
по 8 таблеток у блістері з
фольги алюмінієвої; по 1
блістеру у пачці з картону; по
10 пачок у груповій пачці з
Евертоджен Лайф Саєнсиз
картону
Лімітед, Індія
N02BE51

27

UA/2068/0 необмежени
1/01
й

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

порошок
Paracetamol,
для
combination
орального
s excl.
КОМБІГР розчину з
Psycholeptic ИП ХОТ лимонним
s
СІП®
смаком

1 саше по 5 г
містить
парацетамолу
500 мг,
цетиризину
гідрохлориду
10 мг,
фенілефрину
гідрохлориду
10 мг

порошок
Paracetamol,
для
combination
орального
s excl.
КОМБІГР розчину з
Psycholeptic ИП ХОТ малиновим
s
СІП®
смаком

1 саше по 5 г
містить
парацетамолу
500 мг,
цетиризину
гідрохлориду
10 мг,
фенілефрину
гідрохлориду
10 мг

по 5 г порошку в саше, по 10 Евертоджен Лайф Саєнсиз
саше в картонній коробці
Лімітед, Індія
N02BE51

Paracetamol,
combination
s excl.
Psycholeptic КОМБІГР
s
ИП®
таблетки

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

по 8 таблеток у блістері із
фольги алюмінієвої; по 1
блістеру у пачці з картону; по
10 пачок у груповій пачці з
Евертоджен Лайф Саєнсиз
картону
Лімітед, Індія
N02BE51

Comb drug

КОМБІСП
АЗМ®
ГАСТРОК
ОМФОРТ

таблетки,
вкриті
плівковою 40 мг/20
оболонкою мг

174,80
по 5 г порошку в саше, по 10 Евертоджен Лайф Саєнсиз
саше в картонній коробці
Лімітед, Індія
N02BE51

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/11503/ необмежени
01/01
й

174,80
26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/11504/ необмежени
01/01
й

372,60
26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/2913/0 необмежени
1/01
й

97,52
по 10 таблеток у блістері; по 2 Евертоджен Лайф Саєнсиз
блістери у пачці з картону
Лімітед, Індія
A03ED
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UA/15710/
01/01
05.01.2022

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Paracetamol,
combination
s excl.
Psycholeptic КОМБІСП
s
АЗМ®
таблетки

Paracetamol,
combination
s excl.
Psycholeptic КОМБІСП
s
АЗМ®
таблетки
МЕБСІН
Mebeverine РЕТАРД® капсули

Comb drug

парацетам
олу 500
мг,
дицикломі
ну
гідрохлори
ду 20 мг
парацетам
олу 500
мг,
дицикломі
ну
гідрохлори
ду 20 мг

200 мг

по 10 таблеток в
алюмінієвому блістері; по 10 Евертоджен Лайф Саєнсиз
UA/3088/0 необмежени
блістерів в картонній пачці
Лімітед, Індія
N02BE51 1/01
й

303,60
26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

64,40

по 10 таблеток в
алюмінієвому блістері; по 2
блістери в картонній пачці

Евертоджен Лайф Саєнсиз
Лімітед, Індія
N02BE51

UA/3088/0 необмежени
1/01
й

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

Евертоджен Лайф Саєнсиз
Лімітед, Індія
A03AA04

UA/8968/0 необмежени
1/01
й

1
вагінальна
таблетка
містить
орнідазолу
500 мг,
неоміцину
сульфату
100 мг
(еквівален
тно
активності
68 000
МО),
міконазолу
нітрату
100 мг,
по 8 таблеток у блістері; по 1
НЕОТРИЗ таблетки преднізоло блістеру разом з аплікатором Евертоджен Лайф Саєнсиз
ОЛ®
вагінальні ну 3 мг
у картонній коробці
Лімітед, Індія
G01BF
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26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

161,00

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

202,40

UA/10674/ необмежени
01/01
й

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

офлоксаци
ну 200 мг
та
орнідазолу по 10 таблеток у блістері; по 1 Евертоджен Лайф Саєнсиз
500 мг
блістеру в картонній пачці
Лімітед, Індія
J01RA09

Ofloxacin
and
ornidazole

ОФОР®

Comb drug

глюкозамі
ну
сульфату
500 мг,
хондроїти
ну
сульфату
таблетки, натрію 400
вкриті
мг, калію по 30 таблеток у контейнері;
ПРОТЕКО плівковою диклофена по 1 контейнеру в картонній
Н ФАСТ® оболонкою ку 50 мг
пачці

Comb drug

глюкозамі
ну
сульфату
500 мг,
хондроїти
ну
сульфату
таблетки, натрію 400
вкриті
мг, калію по 60 таблеток у контейнері;
ПРОТЕКО плівковою диклофена по 1 контейнеру в картонній
Н ФАСТ® оболонкою ку 50 мг
пачці

161,00
UA/7732/0 необмежени
1/01
й

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

222,64

Евертоджен Лайф Саєнсиз
Лімітед, Індія
M01BX

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/15396/ необмежени
01/01
й

333,96

Евертоджен Лайф Саєнсиз
Лімітед, Індія
M01BX

30

UA/15396/ необмежени
01/01
й

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Comb drug

глюкозамі
ну
сульфату
натрію
хлорид у
перерахув
анні на
глюкозамі
ну сульфат
500 мг,
хондроїти
таблетки, ну
вкриті
сульфату по 30 таблеток у контейнері;
ПРОТЕКО плівковою натрію 400 по 1 контейнеру в картонній
Н®
оболонкою мг
пачці

Comb drug

глюкозамі
ну
сульфату
натрію
хлорид у
перерахув
анні на
глюкозамі
ну сульфат
500 мг,
хондроїти
таблетки, ну
вкриті
сульфату по 60 таблеток у контейнері;
ПРОТЕКО плівковою натрію 400 по 1 контейнеру в картонній
Н®
оболонкою мг
пачці

182,16

Евертоджен Лайф Саєнсиз
Лімітед, Індія
M09AX

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/3347/0 необмежени
1/01
й

293,48

Евертоджен Лайф Саєнсиз
Лімітед, Індія
M09AX
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UA/3347/0 необмежени
1/01
й

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Comb drug

Comb drug

Comb drug

Comb drug

таблетки,
вкриті
ПРОТЕКО плівковою
Н®
оболонкою

глюкозаміну
сульфату
натрію хлорид
у перерахуванні
на глюкозаміну
сульфат 500 мг,
хондроїтину
сульфату
натрію 400 мг

амброксол
у
гідрохлори
ду 60 мг,
РЕСПИКС
лоратадин
Л®
таблетки у 5 мг
амброксол
у
гідрохлори
ду 60 мг,
РЕСПИКС
лоратадин
Л®
таблетки у 5 мг
ацетилцис
теїну 200
мг,
таблетки, амброксол
вкриті
у
РЕСПИКС плівковою гідрохлори
®
оболонкою ду 30 мг

480,24
по 120 таблеток у контейнері;
по 1 контейнеру в картонній Евертоджен Лайф Саєнсиз
пачці
Лімітед, Індія
M09AX

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/3347/0 необмежени
1/01
й

20,70
по 10 таблеток у блістері, по 1 Евертоджен Лайф Саєнсиз
блістеру в пачці
Лімітед, Індія
R05C

UA/15503/ необмежени
01/01
й

92,00
по 10 таблеток у блістері, по 2 Евертоджен Лайф Саєнсиз
блістери в пачці
Лімітед, Індія
R05C

UA/15503/ необмежени
01/01
й

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

93,84
по 10 таблеток у блістері, по 2 Евертоджен Лайф Саєнсиз
блістери в пачці
Лімітед, Індія
R05CB10

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/15549/ необмежени
01/01
й

таблетки,
СІНМЕТО вкриті
Nabumetone Н
оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 Евертоджен Лайф Саєнсиз
UA/10667/ необмежени
блістери в пачці
Лімітед, Індія
M01AX01 01/01
й

248,40

таблетки,
СІНМЕТО вкриті
Nabumetone Н
оболонкою 750 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 Евертоджен Лайф Саєнсиз
UA/10667/ необмежени
блістери в пачці
Лімітед, Індія
M01AX01 01/03
й

264,96
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26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)
26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Piroxicam

Comb drug

Comb drug

Comb drug

ФЕДИН20®

капсули

20 мг

ФЛАМІДЕ
З ГЕЛЬ
гель

диклофенаку
діетиламіну
11,6 мг
(еквівалентно
диклофенаку
натрію 10 мг),
метилсаліцилат
у 100 мг,
левоментолу 50
мг

ФЛАМІДЕ
З ГЕЛЬ
гель

диклофенаку
діетиламіну
11,6 мг
(еквівалентно
диклофенаку
натрію 10 мг),
метилсаліцилат
у 100 мг,
левоментолу 50
мг

ФЛАМІДЕ
З
ФІТОПЛ
ЮС
мазь

левоментолу 50
мг, камфори
100 мг, тимолу
10 мг,
метилсаліцилат
у 50 мг, олії
евкаліптової
(Eucalyptus oil)
10 мг, олії
терпентинової
(Turpentineal
oil) 30 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 Евертоджен Лайф Саєнсиз
UA/1239/0 необмежени
блістери в пачці
Лімітед, Індія
M01AC01 1/01
й

46,00

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

161,00
по 100 г в ламінованій тубі,
Енк`юб Етікалз Прайвіт
по 1 тубі в картонній коробці Лімітед, Індія

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/12794/ необмежени
M02AA65 01/01
й

87,40
по 40 г в ламінованій тубі, по Енк`юб Етікалз Прайвіт
1 тубі в картонній коробці
Лімітед, Індія

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/12794/ необмежени
M02AA65 01/01
й

50,60

по 20 г у тубі, по 1 тубі у
картонній пачці

Енк`юб Етікалз Прайвіт
Лімітед, Індія
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UA/1920/0 необмежени
M02AX10 2/01
й

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

таблетки,
Diclofenac,
вкриті
combination ФЛАМІДЕ плівковою
s
З®
оболонкою

Comb drug

Comb drug

парацетамолу
500 мг,
диклофенаку
калію 50 мг,
серратіопептид
ази у вигляді
гранул з
кишковорозчин
ним покриттям,
які містять 15
мг
серратіопептид
ази, що
еквівалентно
ферментній
активності 30
000 ОД на 1
таблетку

ЦЕТЛО®
ПЛЮС

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою 10 мг

ЦЕТЛО®
ПЛЮС

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою 10 мг

Levocetirizi
ne
ЦЕТЛО®

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою 5 мг

КЛОТРИ
Clotrimazole МАЗОЛ

таблетки
вагінальні 100 мг

156,40

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

по 10 таблеток у блістері; по 3 Евертоджен Лайф Саєнсиз
UA/7061/0 необмежени
блістери у картонній пачці
Лімітед, Індія
M01AB55 1/01
й

23,92
по 10 таблеток у блістері; по 1 Евертоджен Лайф Саєнсиз
блістеру у картонній пачці
Лімітед, Індія
R06A

UA/15638/
01/01
01.12.2021

144,44
по 10 таблеток у блістері; по 3 Евертоджен Лайф Саєнсиз
блістери у картонній пачці
Лімітед, Індія
R06A

UA/15638/
01/01
01.12.2021

96,60
по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери у картонній пачці
по 6 таблеток у блістері; по 1
блістеру з аплікатором у
картонній пачці

Евертоджен Лайф Саєнсиз
Лімітед, Індія
R06AE09

UA/16177/
01/01
25.07.2022

Евертоджен Лайф Саєнсиз
UA/8794/0 необмежени
Лімітед, Індія
G01AF02 2/01
й
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28,64

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)
26,8042 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Амоксицилі
таблетки,
н та
вкриті
клавуланов МЕДОКЛ плівковою 500 мг/125
а кислота
АВ
оболонкою мг
у блістерах №16 (8х2)
таблетки,
Амоксицилін
вкриті
, клавуланова МЕДОКЛА плівковою 875
кислота
В
оболонкою мг/125мг

Teicoplanin

ліофілізат
ТАРГОЦИД для розчину
®
для ін'єкцій 400 мг

у блістерах №14 (7х2)
1 флакон з ліофілізатом у
комплекті з 1 ампулою
розчинника по 3,2 мл (вода для
ін'єкцій) в картонній коробці

91,11
"Медокемі ЛТД (Завод
В)", Кіпр

"Медокемі ЛТД (Завод В)",
Кіпр

САНОФІ С.П.А, Італія

J01CR02

UA/4428/0 необмежени
1/01
й

J01CR02

UA/4428/0 необмежени
1/02
й

J01XA02

UA/9229/0 необмежени
1/02
й

122,01

518,96

таблетки,
вкриті
плівковою
Teriflunomide ОБАДЖІО® оболонкою 14 мг

№ 28 (14х2): по 14 таблеток,
вкритих плівковою оболонкою, в
блістері з алюмінію; по 2
блістери вкладено в упаковку
типу гаманця; кожна упаковка
типу гаманця розміщена у
захисному футлярі; по 1 упаковці
типу гаманця у футлярі вкладено Санофі Вінтроп Індастріа,
в картонну коробку;
Франція

UA/13689/ необмежени
L04AA31 01/01
й

Етамбутолу
розчин для
гідроохлорид ІНБУТОЛ® ін'єкцій

по 10 мл у флаконах з
маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

J04AK02

UA/4798/01/ необмежени
01
й

J04AK02

UA/4798/0 необмежени
1/01
й

по 20 таблеток у блістері, по 1
блістеру в картонній пачці
ТОВ "Фарма Старт", Україна

74,27

C04A X07

UA/11573/0 необмежени
1/01
й

по 20 таблеток у блістері, по 3
блістери в картонній пачці
ТОВ "Фарма Старт", Україна

UA/11573/0 необмежени
1/01
й

220,39

C04A X07

100 мг/мл

Етамбутолу
по 20 мл у флаконах з
гідроохлори ІНБУТОЛ розчин для
маркуванням українською
д
®
ін'єкцій
100 мг/мл мовою

Вінкамін

Віноксин
МВ

Вінкамін

Віноксин
МВ

таблетки
пролонгова
ної дії
30 мг
таблетки
пролонгова
ної дії
30 мг

ТОВ "Юрія-Фарм",
Україна

35

31,5302
грн. (за 1
євро)
31,5302
грн. (за 1
євро)

27,048 грн.
(за 1 дол.
США)

19943,66

26,9395 грн.
(за 1 дол.
США)

63,45

95,60

Продовження додатка 1
РІЗОПТАН
Ризатриптан ®
таблетки

10 мг

по 3 таблетки у блістері; по 1
блістеру у картонній пачці

ТОВ "Фарма Старт", Україна N02CC04

UA/15160/0 необмежени
1/01
й

111,05

РІЗОПТАН
Ризатриптан ®
таблетки

10 мг

по 3 таблетки у блістері; по 3
блістери у картонній пачці

ТОВ "Фарма Старт", Україна N02CC04

UA/15160/0 необмежени
1/01
й

286,56

по 3 таблетки у блістері; по 2
блістери у картонній пачці

ТОВ "Фарма Старт", Україна N02CC04

UA/15160/0 необмежени
1/01
й

208,58

РІЗОПТАН
Ризатриптан ®
таблетки
10 мг
таблетки,
що
диспергуют
ься в
ротовій
Olanzapine ОЛАСІН® порожнині 5 мг
таблетки,
що
диспергуют
ься в
ротовій
Olanzapine ОЛАСІН® порожнині 10 мг

Amantadine

ПК-МЕРЦ

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою 100 мг

по 7 таблеток у блістері; по 4
блістери в картонній пачці

Дженефарм С.А., Греція

N05AH03

Дженефарм С.А., Греція

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

Мерц Фарма ГмбХ і Ко. КГаА
(первинне та вторинне
пакування; виробник,
відповідальний за випуск
серій), Німеччина
Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ
(продукція in-bulk; первинне
та вторинне пакування),
Німеччина
N04BB01

UA/9031/01/ необмежени
01
й

ПАТ «Фармак», Україна

J05A B11

UA/5386/01/ необмежени
01
й

таблетки,
валациклові ВАЛАВІР вкриті
р
®
оболонкою 500 мг

по 6 таблеток у блістері; по 7
блістерів у пачці з картону.
Маркуванням українською та
російською мовами
ПАТ «Фармак», Україна

J05A B11

UA/5386/0 необмежени
1/01
й

Інозин
пранобекс

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

J05AX05

UA/15404/0 необмежени
1/01
й

ПАТ "Фармак", Україна
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31,4105
грн. (за 1
євро)

328,99

по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у
пачці з картону. Маркуванням українською
та російською мовами

500 мг

496,08
UA/18649/0
1/02
23.03.2026

таблетки,
Валациклові
вкриті
р
ВАЛАВІР® оболонкою 500 мг

ГРОПІВІРІ
Н
таблетки

31,4105
грн. (за 1
євро)

UA/18649/0
1/01
23.03.2026

по 7 таблеток у блістері; по 4
блістери в картонній пачці

N05AH03

270,59

31,4105
грн. (за 1
євро)
195,00

585,00

105,00

Продовження додатка 1

Інозин
пранобекс

Лоратадин

Лоратадин

ГРОПІВІРІ
Н
таблетки
ЛОРАТАДИ
Н
таблетки
ЛОРАТАДИ
Н
таблетки

Бетаметазон
(монопрепар
ат та його
комбінації) ДЕПОС
Dexamethaso
ne and
ОКОМІКС
antiinfectives ®

Diosmectite

Metformin

суспензія
для ін'єкцій

500 мг

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

ПАТ "Фармак", Україна

0,01 г

по 10 таблеток у блістері з маркуванням
українською мовою; по 1 блістеру у пачці з
маркуванням українською та російською
мовами

ПАТ «Фармак», Україна

0,01 г

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

1 мл суспензії
містить
бетаметазону
дипропіонату 6,43
мг у
перерахуванні на
100 % суху
речовину (що
еквівалентно 5 мг
бетаметазону),
бетаметазону
натрію фосфату
2,63 мг у
перерахуванні на
100 % безводну
речовину (що
еквівалентно 2 мг
бетаметазону)

краплі очні,
суспензія
7,5 мл
порошок
для
оральної
АПСОРБІН суспензії
3,76 г
таблетки
ДІАФОРМІ пролонгова
Н® SR
ної дії
1000 мг

ПАТ «Фармак», Україна

200,00

J05AX05

UA/15404/0 необмежени
1/01
й
UA/5404/01/ необмежени
01
й

19,00

R06AX13

28,00

R06AX13

UA/5404/01/ необмежени
01
й

110,00
по 1 мл у попередньо
наповненому шприці; по 1
попередньо наповненому шприцу
в комплекті з 2 голками у
блістері; по 1 блістеру у пачці з
картону
ПАТ "Фармак", Україна

по 1 флакону у пачці з картону

по 10 саше у пачці
по 10 таблеток у блістері, по 6
блістерів у пачці з картону

H02AB01

UA/13142/
необмежений
01/01
77,00

АТ "Фармак", Україна

UA/18648/
23.03.2026
S01CA01 01/01

75,00

АТ "Фармак", Україна

A07BC05

UA/17825/
17.12.2024
01/01

АТ "Фармак", Україна

UA/18679/
13.04.2026
A10BA02 01/01

250,00
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капсули
пролонгов
аної дії
тверді
200 мг

мебеверин

СПАРК®

Бісопролол

БІСОПРОЛ
®
таблетки

Бісопролол

БІСОПРОЛ
®
таблетки

Тетризолін

ВІАЛЬ®

Ніфедипін

ФАРМАДИ краплі
ПІН®
оральні

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

UA/15443/0
необмежений
A03A A04 1/01

2,5 мг

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

АТ "Фармак", Україна

C07AB07

UA/3214/01/
03
необмежений

22,00

2,5 мг

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

ПАТ "Фармак", Україна

C07AB07

UA/3214/01/
03
необмежений

53,00

по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з
картону з маркуванням українською мовою

ПАТ «Фармак» , Україна

S01GA02

UA/4228/01/
01
необмежений

85,00

по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з
картону з маркуванням українською та
російською мовами

АТ "Фармак", Україна

C08CA05

UA/2556/01/
01
необмежений

80,00

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

ПАТ "Фармак", Україна
(пакування із форми in bulk
фірми-виробника "USV
UA/11857/
Private Limited", Індія)
A10B A02 01/01
необмежений

краплі очні 0,5 мг/мл

2%

метформін
(монопрепа
таблетки
рат та його ДІАФОРМ пролонгов
комбінації) ІН® SR
аної дії
500 мг

Бетагістин

ВЕСТІНОР
М®
таблетки

Бетагістин

ВЕСТІНОР
М®
таблетки

Бетагістин

ВЕСТІНОР
М®
таблетки

Бетагістин

ВЕСТІНОР
М®
таблетки

Бетагістин

ВЕСТІНОР
М®
таблетки

16 мг

16 мг

24 мг

24 мг

8 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери у пачці з картону з
маркування
українською
та
російською мовами
по 10 таблеток у блістері; по 6
блістерів у пачці з картону з
маркування
українською
та
російською мовами
по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери у пачці з картону з
маркування
українською
та
російською мовами
по 10 таблеток у блістері; по 6
блістерів у пачці з картону з
маркування
українською
та
російською мовами
по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери у пачці з картону з
маркування
українською
та
російською мовами

ПАТ "Фармак", Україна

ПАТ "Фармак", Україна

ПАТ "Фармак", Україна

ПАТ "Фармак", Україна

ПАТ "Фармак", Україна
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125,00

155,00

125,00

N07CA01

UA/6356/01/
02
необмежений

225,00

N07CA01

UA/6356/01/
02
необмежений

150,00

N07CA01

UA/6356/01/
03
необмежений

275,00

N07CA01

UA/6356/01/
03
необмежений

95,00

N07CA01

UA/6356/01/
01
необмежений

Продовження додатка 1

LЛевотирокси ТИРОКСИН
н натрію
ФАРМАК® таблетки

100 мкг

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

25 мкг

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

LЛевотирокси ТИРОКСИН
н натрію
ФАРМАК® таблетки

50 мкг

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

Етиловий
ефіру
αбромізовалеріа
нової кислоти,
розчин
ментолу
в
ментиловому
ефірі кислоти
ізовалеріанової
, м’яти олії, КОРВАЛО
олії хмелю
Л® Н

1 мл розчину
містить етилового
ефір
αбромізовалеріанов
ої
кислоти
у
перерахуванні на
100% речовину 20
мг,
розчин
ментолу
в
ментиловому ефірі
кислоти
ізовалеріанової 55
мг, м’яти олії 1,42 по 25 мл у флаконі з пробкоюмг, олії хмелю 0,2 крапельницею; по 1 флакону в пачці з
мг
картону з маркуванням українською мовою

LЛевотирокси ТИРОКСИН
н натрію
ФАРМАК® таблетки

краплі
оральні

ТЕСТОСТ
ЕРОНУ
розчин для
Тестостеро ПРОПІОН ін'єкцій в
н
АТ
етилолеаті 5%

цитиколін

ЛІРА®

розчин для
ін’єкцій

1000 мг/4
мл

78,00
АТ "Фармак", Україна

H03AA01

UA/2551/01/
01
необмежений

H03AA01

UA/2551/01/
02
необмежений

55,00
АТ "Фармак", Україна

65,00
АТ "Фармак", Україна

14,00

АТ "Фармак", Україна

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 1 блістеру в пачці
з картону. Маркування
ураїнською та російською
мовами
ПАТ "Фармак", Україна
по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у
пачці з картону. Маркування
українською та російською
мовами

H03AA01

UA/2551/01/
03
необмежений

ПАТ "Фармак", Україна
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N05CX

UA/3684/01/
01
необмежений

G03BA03

UA/8930/0
1/02
необмежений

N06B X06

UA/13370/0
1/02
необмежений

270,00

355,00

Продовження додатка 1

цитиколін

ЛІРА®

розчин для
ін’єкцій

Arginine
aspartate

САРГІН

розчин
оральний

200 мг/мл

355,00
ПАТ "Фармак", Україна

N06B X06

UA/13370/0
1/02
необмежений

ПАТ "Фармак", Україна

C01E

UA/16480/0
2/01
13.05.2025

5 мг

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

C09AA05

UA/10982/
необмежений
01/03

2,5 мг

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

UA/10982/
необмежений
C09A A05 01/03

таблетки

10 мг

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

ПАТ "Фармак", Україна

розчин для
ін'єкцій

10 мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 5 ампул в
блістері, по 1 блістеру в пачці

ПАТ «Фармак», Україна

Раміприл
(монопрепа
рат та його
комбінації) РАМІЗЕС таблетки
раміприл
(монопрепа
рат та його
комбінації) РАМІЗЕС таблетки
Раміприл
(монопрепар
ат та його
комбінації) РАМІЗЕС

1000 мг/4
мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 1 блістеру в пачці з
картону. Маркування
українською та російською
мовами
по 100 мл у флаконі; по 1
флакону з ложкою дозувальною
у пачці

Nefopam

НЕФАМ

Калію
йодид

ЙОДИДФАРМАК
®
таблетки

100 мкг

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

Калію
йодид

ЙОДИДФАРМАК таблетки
®
по 200 мкг 200 мкг

по 10 таблеток у блістері, по 5
блістерів у пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна
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205,00

120,00

97,00

180,00

C09AA05

UA/10982/0
1/04
необмежений
UA/18031/0
1/01
09.04.2025

295,00

N02BG06

H03CA

UA/6821/0
1/01
необмежений

H03CA

UA/6821/0
1/02
необмежений

26,00

29,00

Продовження додатка 1

Хондроїтин
у сульфат
(монопрепа
рат та в
комбінації з
глюкозамін
у
гідрохлорид ХОНДРАом)
СИЛА®
мазь

Оксиметазолі РИНАЗОЛІ краплі
н
Н®
назальні

Оксиметазолі РИНАЗОЛІ краплі
н
Н®
назальні
Оксиметазолі РИНАЗОЛІ краплі
н
Н®
назальні

Оксиметазолі РИНАЗОЛІ спрей
н
Н®
назальний

Гідрокортиз
он
(монопрепа
рат та
ГІДРОКОР суспензія
комбінації з ТИЗОНУ для
нітазолом) АЦЕТАТ ін'єкцій
Діоксидин
(монопрепар
ат та його ДІОКСИДИ
комбінації) Н
розчин

70,00

5%

по 30 г у тубі; по 1 тубі у
пачці з картону з
маркуванням українською
мовою

0,1 мг/мл

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

0,5 мг/мл

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

0,25 мг/мл

по 10 мл у флаконі з пробкоюкрапельницею; по 1 флакону в пачці з
маркуванням українською та російською
мовами

0,5 мг/мл

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

2,50%

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 2 блістери у пачці
з картонуу.Маркування
українською та російською
мовами
ПАТ "Фармак", Україна

10 мг/мл

по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 2 блістери в пачці з
картону
з
маркуванням
українською
та
російською
мовами
ПАТ "Фармак", Україна

ПАТ "Фармак", Україна

ПАТ "Фармак", Україна

ПАТ "Фармак", Україна
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UA/6033/0 необмежени
M01AX25 1/01
й

R01AA05

UA/7191/01/
03
необмежений

R01AА05

UA/7191/01/
01
необмежений

R01AA05

UA/7191/01/
02
необмежений

R01AA05

UA/7191/02/
01
необмежений

43,00

45,00

43,00

49,00

190,00

H02AB09

UA/3288/0
необмежений
1/01

J01XX

UA/6867/01/
01
необмежений

270,00

Продовження додатка 1

Етиловий
ефір
бромізовалер
іанової
кислоти
в КОРВАЛО
комбінаціях Л®

Етиловий
ефір
бромізовалер
іанової
кислоти
в
комбінаціях
Кислота
кромогліцієв
а та її солі

КОРВАЛО
Л®

краплі
оральні

1 мл розчину
містить:
етилового ефір
αбромізовалеріан
ової кислоти у
перерахуванні
на
100%
речовину 20 мг,
фенобарбіталу по 25 мл у флаконі з пробкою18,26 мг, м’яти крапельницею; по 1 флакону в пачці з
олії 1,42 мг
картону з маркуванням українською мовою

краплі
оральні

1 мл розчину
містить:
етилового ефір
αбромізовалеріан
ової кислоти у
перерахуванні
на
100%
речовину 20 мг,
фенобарбіталу по 50 мл у флаконі з пробкою18,26 мг, м’яти крапельницею; по 1 флакону в пачці з
олії 1,42 мг
картону з маркуванням українською мовою

КРОМОФА
РМ®
краплі очні 2%

Кислота
кромогліцієв КРОМОФА спрей
а та її солі
РМ®
назальний
порошок
для
Ацетилцистеї
орального
н
РАПІРА 100 розчину

2%

по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з
картону з маркуванням українською та
російською мовами

16,00

АТ "Фармак", Україна

N05CB02

UA/2554/01/
01
необмежений

22,00

АТ "Фармак", Україна

N05CB02

UA/2554/01/
01
необмежений

ПАТ "Фармак", Україна

S01GX01

UA/0885/01/
01
необмежений

R01AC01

UA/0885/02/
01
необмежений

R05CB01

UA/16428/0
1/01
21.11.2022

по 15 мл у флаконі, забезпеченому насосомдозатором з розпилювачем; по 1 флакону в
пачці з картону з маркуванням українською
та російською мовами
ПАТ

"Фармак", Україна

по 0,5 г саше; по 20 саше у пачці з
картону з маркуванням українською
100 мг/0,5 г та російського мовами
АТ "Фармак", Україна
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75,00

81,00

95,00

Продовження додатка 1
порошок
для
Ацетилцистеї
орального
н
РАПІРА 200 розчину

200 мг/1 г

порошок
для
Ацетилцистеї
орального
н
РАПІРА 600 розчину

1 саше
містить:
по 3,0 г саше; по 10 саше у пачці з
ацетилцисте картону з маркуванням українською
їну 600 мг та російського мовами
ПАТ "Фармак", Україна

по 1 г саше; по 20 саше у пачці з
картону з маркуванням українською
та російського мовами
АТ "Фармак", Україна

R05CB01

UA/16428/0
1/02
21.11.2022

R05CB01

UA/16428/0
1/03
21.11.2022

100,00

112,00

ПАТ "Фармак", Україна

M01AC06

UA/17042/0
1/02
20.11.2023

88,00

15 мг

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

АТ "Фармак", Україна

M01AC06

UA/17042/0
1/02
20.11.2023

165,00

15 мг

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

АТ "Фармак", Україна

M01AC06

UA/17042/0
1/01
20.11.2023

102,00

7,5 мг

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

Agomelatine

таблетки,
вкриті
плівковою
АГНЕСТІ® оболонкою 25 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2
блістери у пачці

АТ "Фармак" (вторинне пакування,
маркування, випуск серії з продукції in
bulk
фірми-виробника
МЕДІС
Інтернешнл а.с., завод (виробниче
підприємство) у м. Болатіце, Чеська
Республіка
(відповідальний
за
контроль якості, первинне та вторинне
пакування, випуск серії) та фірмивиробника
Зентіва
к.с.,
Чеська
Республіка
(відповідальний
за
виробництво,
контроль
якості)),
Україна

Декстроза/г
люкоза
(монопрепа
рат та його
комбінації)

ГЛЮКОЗ
ОТОЛЕРАН
ТНИЙ
порошок
ТЕСТ
дозований 75 г/пакет

по 75,75 г порошку в пакеті;
по 1 пакету в пачці з
маркуванням українською та
російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

РЕВМОКС
Мелоксикам ИКАМ®
таблетки
РЕВМОКС
Мелоксикам ИКАМ®
таблетки
РЕВМОКС
Мелоксикам ИКАМ®
таблетки
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210,00

N06AX22

UA/18245/0
1/01
11.08.2025

37,00
V04CA02

UA/0758/0 необмежени
1/01
й

Продовження додатка 1

Амброксол

ПЕКТОЛВА
Н® А ЗІ
СМАКОМ
ЛІСОВИХ
ЯГІД
сироп

ПЕКТОЛВА
Н® А ЗІ
СМАКОМ
ПОЛУНИЦІ сироп

Амброксол
Пірацетам
(монопрепар
ат
та
в
комбінаціях:
з
цинаризином
)
ЕВРИЗАМ

Метилурацил
(монопрепарат та
в комбінації з
мірамістином,
бетакаротеном і
амінітрозолом
або
хлорамфеніколом
)

капсули

ЛЕВОМЕК
ОЛЬ
мазь

15 мг/5 мл

по 100 мл у скляному флаконі; по 1
флакону з дозуючим шприцом в пачці з
маркуванням українською та російською
мовами

30 мг/5 мл

по 100 мл у скляному флаконі; по 1
флакону з дозуючою ложкою в пачці з
маркуванням українською та російською
мовами

400
мг

55,00
ПАТ "Фармак", Україна

UA/17729/0
1/01
14.11.2024

70,00
ПАТ "Фармак", Україна

по 10 капсул у блістері; по 6
блістерів у пачці з маркуванням
мг/25 українською
та
російською
мовами
ПАТ "Фармак", Україна

1 г мазі містить:
хлорамфенікол
у
у
перерахуванні
на 100% суху
речовину - 7,5
мг;
метилурацилу у
перерахуванні
на 100% суху
речовину - 40
мг

R05CB06

R05CB06

UA/17730/0
1/01
14.11.2024

78,00

N06BX

UA/2247/01/
01
необмежений

27,00

по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з
маркуванням українською та
російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

44

D03AX

UA/1197/01/
01
необмежений

Продовження додатка 1

Екстракти,
олії
лікарських
рослин та їх УРОНЕФР
комбінації
ОН®

Екстракти,
олії
лікарських
рослин та їх УРОНЕФР
комбінації
ОН®

Екстракти,
олії
лікарських
рослин та їх УРОНЕФР
комбінації
ОН®

гель

краплі

краплі

100 г гелю містять
фітоекстракту густого з
консервантом (1-3):1 (в
перерахунку на сухий
залишок 65 %) – 12 г, із
суміші лікарської рослинної
сировини: лушпиння цибулі
(Allium Cera L.), коріння
пирію (Rhizoma Agropyri),
листя берези (Betulae
folium), насіння пажитника
(Foenиgraeci semen), коріння
петрушки (Radix Petroselini),
трави золотарника
(Solidaginis herba), трави
хвоща польового (Equiseti
herba), трави гірчака
пташиного (Polygoni
avicularis herba), коріння
любистку (Radix Levistici),
консерванту
етилпарагідроксибензоат (Е
214), (екстрагент – етанол 45
%)

по 100 г у тубі; по 1 тубі в пачці з
маркуванням українською,
російською та латинською мовами

1 мл розчину містить
фітоекстракту рідкого – 1
мл, із суміші: лушпиння
цибулі, коріння пирію, листя
берези, насіння пажитника,
коріння петрушки, трави
золотарника, трави хвоща
польового, трави гірчака
пташиного, коріння
любистку, екстрагент 45 %
етанол

по 25 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці з
маркуванням українською, російською та
латинською мовами

132,00

АТ "Фармак", Україна

G04BC

UA/11226/0
1/01
необмежений

71,00

1 мл розчину
містить
фітоекстракту
рідкого - 1 мл, із
суміші: лушпиння
цибулі, коріння
пирію, листя
берези, насіння
пажитника,
коріння петрушки,
трави
золотарника,
трави хвоща
польового, трави
гірчака
пташиного,
коріння любистку, по 50 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з
маркуванням українською, російською та
екстрагент 45%
етанол
латинською мовами

АТ "Фармак", Україна

G04BC

UA/11226/0
2/01
необмежений

110,00

АТ "Фармак", Україна
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G04BC

UA/11226/0
2/01
необмежений

Продовження додатка 1

Екстракти,
олії
лікарських
рослин та їх УРОНЕФР
комбінації
ОН®

1 таблетка містить 188 мг
сухого екстракту з 9 рослин:
цибулі ріпчастої лушпиння,
берези
повислої
листя,
пирію
повзучого
кореневища,
петрушки
кучерявої коріння, гуньби
сінної насіння, золотушника
звичайного трава, хвоща
польового стебла, спориша
звичайного трава, любистку
лікарського корені

Дезлоратади
н
ЕДЕМ®

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою
таблетки,
вкриті
оболонкою 5 мг

Дезлоратади
н
ЕДЕМ®

таблетки,
вкриті
оболонкою 5 мг

Нафтифін

ЕСТЕЗИФ спрей
ІН
нашкірний 1%

етиловий
ефір
бромізовале
ріанової
кислоти в КОРВАЛО
комбінаціях Л®
таблетки

Нафазолін

Нафазолін

НАФТИЗИ краплі
Н®
назальні

НАФТИЗИ краплі
Н®
назальні

150,00
по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у
пачці з картону з маркування українською
та російською мовами

АТ "Фармак", Україна

G04BC

UA/14570/0
1/01
необмежений

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

R06AX27

UA/8360/01/
01
необмежений

50,00

ПАТ "Фармак", Україна

110,00

R06AX27

UA/8360/01/
01
необмежений

D01AE22

UA/15499/
01/01
03.11.2021

по 30 таблеток у блістері; по 1
блістеру в пачці з маркуванням
українською та російською
мовами

ПАТ "Фармак", Україна

по 15 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

165,00

1 таблетка містить
етилового ефіру αбромізовалеріанов
ої кислоти в
перерахуванні на
100% речовину 12,42 мг,
фенобарбіталу в
перерахуванні на
100% суху
речовину - 11,34
мг, олії м’яти 0,88
мг

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

N05C B02 UA/2554/02/01
необмежений
UA/0704/0
R01A А08 1/02
необмежений

20,00

0,1%

по 10 мл у флаконі поліетиленовому; по 1
флакону в пачці з картону з маркуванням
українською та російською мовами

UA/3332/0
необмежений
1/02

18,00

0,1%

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

13,00

ПАТ "Фармак", Україна
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САЛІЦИЛ розчин
кислота
ОВА
нашкірний
саліцилова КИСЛОТА спиртовий 20 мг/мл

по 25 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна
«Лекхім-Харків”,

Амброксол

0,03 г

по 10 таблеток у блістері,по 2
блістери у пачці з картону з
маркуванням
українською
та ПрАТ
російською мовами
Україна

«Лекхім-Харків”,

0,03 г

по 10 таблеток у блістері,по 50
блістерів у пачці з картону ПрАТ
маркуванням українською мовою
Україна

«Лекхім-Харків”,

0,03 г

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

0,2 г

по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у
пачці з кар-тону з марку-ванням українською та російською мовами

розчин для
АНАЛЬГІН ін’єкцій

Холіна
АЛЬЦМЕР розчин для
альфосцерат АТ
ін’єкцій

Амброксол

Амброксол таблетки

Амброксол таблетки

Амброксол

Амброксол таблетки

Ацикловір

АЦИКЛОВІ
Р
таблетки

Метамізолу
натрію

Холіна
альфосцерат
3-(2,2,2
триметилгідр
азиній)
пропіонат
дигідрат
3-(2,2,2
триметилгідр
азиній)
пропіонат
дигідрат

АЛЬЦМЕР розчин для
АТ
ін’єкцій

АККОРДИ розчин для
Н
ін'єкцій

АККОРДИ розчин для
Н
ін'єкцій

UA/7041/0 необмежени
D01A E12 1/01
й

10,00

15,60

R05CB06

UA/6958/01/
01
необмежений

390,00

R05CB06

UA/6958/01/
01
необмежений

780,00

R05CB06

UA/6958/01/
01
необмежений

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

UA/6895/01/
01
необмежений

39,00

J05AB01

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

N02BB02

UA/4014/02/
01
необмежений

37,70

500 мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 5 ампулі в однобічному блістері, по 2 блісетри в пачці з
картону маркуванням українською та
російською мовами

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

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

N07AX02

UA/15056/0
1/01
необмежений

452,00

250 мг/мл

по 4 мл в ампулі, по 100 ампул в пачці

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

N07AX02

UA/15056/0
1/01
необмежений

9040,00

250 мг/мл

100 мг/мл

по 5 мл в ампулі: по 5 ампул у блістері, по
2 блістери в пачці з маркуванням
українською та російською мовами

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

С01ЕВ22

UA/17492/0
1/01
05.07.2024

100 мг/мл

по 5 мл в ампулі з маркуванням
українською та російською мовами; по 100
ампул у пачці з маркуванням українською
мовою

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

С01ЕВ22

UA/17492/0
1/01
05.07.2024

485,00

4850,00
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Етилметилгід
роксипіридину
сукцинат
Етилметилгід
роксипіридину
сукцинат
Етилметилгід
роксипіридину
сукцинат
Етилметилгід
роксипіридину
сукцинат

ВЕНОКОР

розчин для
ін᾽єкцій

ВЕНОКОР

розчин для
ін᾽єкцій

ВЕНОКОР

розчин для
ін᾽єкцій

ВЕНОКОР

розчин для
ін᾽єкцій

546,00

N07XX

UA/14785/
необмежений
01/01

5460,00

N07XX

UA/14785/
необмежений
01/01

546,00

N07XX

UA/14785/0
1/01
необмежений

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

5460,00

N07XX

UA/14785/
необмежений
01/01

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

N06ВХ18

UA/3218/01/
01
необмежений

39,00

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

N06ВХ18

UA/3218/01/
01
необмежений

650,00

1300,00

50 мг/ мл

по 2 мл. в ампулі, по 5 ампул в блістері, по
2 блістери у пачці з картону

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

50 мг/ мл

по 2 мл. в ампулі з маркуванням
українською та російською мовами; по 100
ампул в пачці з картону з маркуванням
українською мовою

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

50 мг/мл

по 5 мл. в ампулі, по 5 ампул в блістері, по
1 блістеру у пачці з картону. Маркуванням
українською та російською мовами.

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

50 мг/ мл

по 5 мл. в ампулі з маркуванням
українською та російською мовами; по 100
ампул в пачці з картону з маркуванням
українською мовою

Вінпоцетин

ВІНПОЦЕТ
ИН
таблетки

0,005 г

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

Вінпоцетин

ВІНПОЦЕТ
ИН
таблетки

0,005 г

по 10 таблеток у блістері; по 50 блістерів в
пачці з маркуванням українською мовою

Вінпоцетин

ВІНПОЦЕТ
ИН
таблетки

0,005 г

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

N06ВХ18

UA/3218/01/
01
необмежений

по 5 супозиторіїв у блістері ; по 2 блістери
в пачці з картону з маркуванням
українською та російською мовами

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

А06АВ02

UA/1380/01/
01
необмежений

18,00

Бісакодил

БІСАКОДИ супозиторії
Л
ректальні
0,01 г

5 мг/мл

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

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

N06ВХ18

UA/3218/02/
01
необмежений

230,00

Вінпоцетин

розчин для
БАРВІТОН ін’єкцій

Вінпоцетин

розчин для
БАРВІТОН ін’єкцій

5мг/мл

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

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

N06ВХ18

UA/3218/0
необмежений
2/01

4 мг/мл

по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по
1 блістеру в пачці з маркуванням
українською та російською мовами

ПрАТ "Лекхім-Харків",
Україна

N02AB01

UA/17615/0
1/01
30.08.2024

БЕТАМЕТА розчин для
Бетаметазон ЗОН
ін'єкцій

48

2300,00

200,00

Продовження додатка 1

БЕТАМЕТА розчин для
Бетаметазон ЗОН
ін'єкцій

4 мг/мл

по 1 мл в ампулі з маркуванням
українською та російською мовами, по 100
ампул в пачці з маркуванням українською
мовою

Вода для
ін’єкцій

розчинник
для парентерального
ВОДА ДЛЯ застосуванн
ІН᾽ЄКЦІЙ я
2 мл

Вода для
ін’єкцій

розчинник
для парентерального
ВОДА ДЛЯ застосуванн
ІН᾽ЄКЦІЙ я
2 мл

по 2 мл в ампулі, по 100 ампул у пачці

Вода для
ін’єкцій

розчинник
для парентерального
ВОДА ДЛЯ застосуванн
ІН᾽ЄКЦІЙ я
5 мл

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

Вода для
ін’єкцій

розчинник
для парентерального
ВОДА ДЛЯ застосуванн
ІН᾽ЄКЦІЙ я
5 мл

Дексаметазо ДЕКСАМЕ розчин для
н
ТАЗОН
ін’єкцій
Дексаметазо ДЕКСАМЕ розчин для
н
ТАЗОН
ін’єкцій

КЕТАЛЬГИ
Н
таблетки

N02AB01

UA/17615/0
1/01
30.08.2024

4000,00

21,00
по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по
2 блістери у пачці.Маркування
українською та російською мовами

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

V07AВ

UA/7306/0
необмежений
1/01

V07AВ

UA/7306/0
необмежений
1/01

210,00

26,00
ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

V07AВ

UA/7306/0
необмежений
1/01

260,00
по 5 мл в ампулі, по 100 ампул у пачці

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

V07AВ

UA/7306/0
необмежений
1/01

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

H02AВ02

UA/10236/0
1/01
необмежений

22,00

4 мг/мл

по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по
1 блістеру в пачці з маркуванням
українською та російською мовою

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

H02AВ02

UA/10236/0
1/01
необмежений

440,00

4 мг/мл

по 1 мл в ампулі з маркуванням
укранською та російською мовами; по 100
ампул в пачці з картону з маркуванням
українською мовою
по 5 супозиторіїв у блістері, по 2 блістери в
пачці з картону маркуванням українською
та російською мовами

ПрАТ
Україна

28,00

М01АВ05

UA/7239/01/
01
необмежений

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

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

М01АВ15

UA/3314/01/
01
необмежений

32,00

ДИКЛОФЕ супозиторії
Диклофенак НАК
ректальні
0,1 г
Кеторолак

ПрАТ "Лекхім-Харків",
Україна

0,01 г
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Кетотифен

КЕТОТИФЕ
Н
таблетки

Лідокаїн

ЛІДОКАЇ
Н

Лоперамід

ЛОПЕРАМІ
Д
таблетки

Лоперамід

ЛОПЕРАМІ
Д
таблетки

Лоперамід

ЛОПЕРАМІ
Д
таблетки

Лоратадин

ЛОРАТАДИ
Н
таблетки

Лоратадин

ЛОРАТАДИ
Н
таблетки

Лоратадин

0,001 г

Лоратадин

ЛОРАТАДИ
Н
таблетки

Магнію
сульфат

МАГНІЮ
СУЛЬФАТ

розчин для
ін'єкцій

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

R06AX17

UA/3317/01/
01
необмежений

28,00

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

N01ВB02

UA/12713/ необмежени
01/01
й

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

А07DA03

UA/6919/01/
01
необмежений

15,60

0,002 г

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

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

А07DA03

UA/6919/01/
01
необмежений

390,00

0,002 г

по 10 таблеток у блістері, по 50 блістерів у
пачці з картону маркуванням українською
та російською мовами

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

А07DA03

UA/6919/01/
01
необмежений

780,00

0,002 г

по 10 таблеток у блістері, по 100 блістерів
у пачці з картону маркуванням
українською та російською мовами

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

R06AX13

UA/4033/01/
01
необмежений

14,30

0,01г

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

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

R06AX13

UA/4033/01/
01
необмежений

26,00

0,01г

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

0,01г

по 10 таблеток у блістері з маркуванням
українською та російською мовами; по 50
блістерів у пачці з картону з маркуванням
українською мовою

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

R06AX13

UA/4033/01/
01
необмежений

0,01г

по 10 таблеток у блістері з маркуванням
українською та російською мовами; по 100
блістерів у пачці з картону з маркуванням
українською мовою

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

R06AX13

UA/4033/01/
01
необмежений

250 мг/мл

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

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

B05XA05

UA/14637/0
1/01
необмежений

розчин для
ін’єкцій
20 мг/мл

ЛОРАТАДИ
Н
таблетки

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

50
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Магнію
сульфат

МАГНІЮ
СУЛЬФАТ

розчин для
ін'єкцій

МЕЛОКСИ
Мелоксикам КАМ
таблетки

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

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

B05XA05

UA/14637/0
1/01
необмежений

320,00

250 мг/мл
0,015г

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

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

M01AC06

UA/7390/02/
02
необмежений

84,50

30,00

A14В

UA/2895/01/
01
необмежений

МЕТИЛУР супозиторії
Метилурацил АЦИЛ
ректальні
0,5 г

по 5 супозиторіїв у блістері, по 2
блістери в пачці з маркуванням
українською
та
російською ПрАТ
мовами
Україна

ІМІПЕНЕМ
/
порошок
Imipenem and ЦИЛАСТА для розчину 500 мг/500
cilastatin
ТИН
для інфузій мг

Приватне акціонерне
товариство "Лекхім-Харків"
(виробництво з продукції in
по 1 флакону у пачці з bulk фірми-виробника Факта
маркуванням українською та Фармасьютичі С.п.А., Італія),
російською мовами
Україна
J01DH51

ІМІПЕНЕМ
/
порошок
Imipenem and ЦИЛАСТА для розчину 500 мг/500
cilastatin
ТИН
для інфузій мг

по 10 флаконів у пачці з маркуванням
українською та російською мовами

ПрАТ "Лекхім-Харків",
Україна

Натрію
хлорид

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

Натрію
хлорид

НАТРІЮ
ХЛОРИД
НАТРІЮ
ХЛОРИД

розчин для
ін'єкцій
розчин для
ін'єкцій

Vitamin B1 in
combination
with vitamin
B6 and/or
НЕЙРАКОР розчин для
vitamin B12 Д
ін'єкцій

9 мг/мл

260,00
UA/17717/0
1/01
31.10.2024

2600,00

по 5 мл в ампулі, по 100 ампул у коробці з
перегородками з маркуванням українською
та російською мовами

9 мг/мл

1 мл розчину містить
тіаміну гідрохлориду
(у перерахуванні на
100 % речовину) 50
мг, піридоксину
гідрохлориду (у
перерахуванні на 100
% речовину) 50 мг,
вітаміну В12
кристалічного
(ціанокобаламіну) (у
перерахуванні на 100
% речовину) 0,5 мг

„Лекхім-Харків”,

J01DH51

UA/17717/0
1/01
31.10.2024

ПрАТ "Лекхім-Харків",
Україна

В05ХА03

UA/13557/0
1/01
необмежений

ПрАТ "Лекхім-Харків",
Україна

В05ХА03

UA/13557/0
1/01
необмежений

22,50

225,00

155,00

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 1 блістеру в пачці

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна
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A11DB

UA/18087/0
1/01
13.05.2025
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Німесулід

Дротаверин

НІМЕСУЛ
ІД
таблетки

НО-Х-ША таблетки

НО-ХША®
Дротаверин ФОРТЕ

таблетки

0,1 г

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

0,04 г

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

0,08 г

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

„Лекхім-Харків”,

розчин для
Мелоксикам ІНФЛАМІН ін’єкцій
10 мг/мл

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

розчин для
Мелоксикам ІНФЛАМІН ін’єкцій
10 мг/мл

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

Emoxypin

розчин для
ОФТАЛЕК ін’єкцій

Emoxypin

розчин для
ОФТАЛЕК ін’єкцій

Папаверин

ПАПАВЕР
ИН

розчин для
ін'єкцій

Папаверин

ПАПАВЕР
ИН

розчин для
ін'єкцій

Пірацетам

ПІРАЦЕТА розчин для
М
ін’єкцій

58,50
UA/6540/0
необмежений
М01АХ17 1/01
36,00

A03AD02

UA/3611/02/
01
необмежений

А03АD02

UA/3611/0
необмежений
2/02

М01А С06

UA/16007/0
1/01
19.05.2022

М01А С06

UA/16007/0
1/01
19.05.2022
213,00

52,00

176,00

3520,00

10 мг/мл

по 1 мл в ампулі, по 5 ампул в блістері, по
2 блістери у пачці з картону, маркуванням
українською та російською мовами

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

С05С X

UA/15028/0
1/01
необмежений

10 мг/мл

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

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

С05С X

UA/15028/0
1/01
необмежений

2130,00

ПрАТ "Лекхім - Харків",
Україна

A03AD01

UA/13332/0
1/01
необмежений

58,00

20 мг/мл

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

20 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 100 ампул в коробці з
картону з перегородками з маркуванням
українською мовою.

ПрАТ "Лекхім - Харків",
Україна

A03AD01

UA/13332/0
1/01
необмежений

580,00

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

N06BX03

UA/14579/0
1/01
необмежений

52,00

200 мг/мл

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

ПІРАЦЕТА розчин для
М
ін’єкцій

Хлоропірамі СУПРОСТИ
н
ЛІН
таблетки
розчин для
ін'єкцій
Torasemide ПРОФИКОР®
розчин для
ін'єкцій
Torasemide ПРОФИКОР®

200 мг/мл

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

0,025 г

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

5 мг/мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по
1 блістеру у пачці

5 мг/мл

по 4 мл в ампулі; по 100 ампул у пачці

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна
ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна
ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

порошок
для розчину
ЦЕФТРИАК для ін’єкцій
Цефтриаксон СОН
у флаконі
1,0 г

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

порошок
для розчину
ЦЕФТРИАК для ін’єкцій
Цефтриаксон СОН
у флаконі
1,0 г

по 5 флаконів з порошком у
пачці з картону з маркуванням
українською та російською
мовами

порошок
для розчину
ЦЕФТРИАК для ін’єкцій
Цефтриаксон СОН
у флаконі
1,0 г

по 50 флаконів з порошком у
пачці з картону з маркуванням
українською та російською
мовами

порошок
для розчину
ЦЕФТРИАК для ін’єкцій
Цефтриаксон СОН
у флаконі
1,0 г

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

порошок
для розчину
ЦЕФТРИАК для ін’єкцій
Цефтриаксон СОН
у флаконі
1,0 г

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

N06BX03

R06AC03
C03CA04
C03CA04

UA/14579/0
1/01
необмежений

UA/6323/01/
01
необмежений
UA/17628/0
1/01
30.08.2024
UA/17628/0
1/01
30.08.2024

520,00

65,00

186,00
3720,00

21,50
J01DD04

UA/13240/0
1/01
необмежений

104,00
ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

J01DD04

UA/13240/0
1/01
необмежений

975,00
ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна
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J01DD04

UA/13240/0
1/01
необмежений

21,50
J01DD04

UA/17237/0
1/01
05.02.2024

104,00
J01DD04

UA/17237/0
1/01
05.02.2024
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порошок
для розчину
ЦЕФТРИАК для ін’єкцій
Цефтриаксон СОН
у флаконі
1,0 г

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

Цефазолін

порошок
для розчину
ЦЕФАЗОЛІ для ін’єкцій
Н
у флаконі
1,0 г

по 1 флаконі з порошком у пачці з картону
з маркуванням українською та російською
мовою

Цефазолін

порошок
для розчину
ЦЕФАЗОЛІ для ін’єкцій
Н
у флаконі
1,0 г

по 5 флаконів з порошком у
пачці з картону з маркуванням
українською та російською
мовою

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

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

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

ЦІАНОКОБ
АЛАМІН
Ціанокобала (ВІТАМІН розчин для
мін
В12)
ін'єкцій

975,00
J01DD04

UA/17237/0
1/01
05.02.2024

17,00
ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

J01DВ04

UA/15387/0
1/01
необмежений

77,00
J01DВ04

UA/15387/0
1/01
необмежений

B03BA01

UA/12784/0
1/01
необмежений

33,60
0,5 мг/мл

В.о. Генерального директора
Директорату фармацевтичного
забезпечення

Іван ЗАДВОРНИХ
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