Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
"Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 05 листопада 2021 року
та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру
оптово-відпускних цін на лікарські засоби"
від 08.11.2021 № 2463

Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 05 листопада 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

Bleomycin

2

БЛЕОНКО

Форма
випуску

Дозування

3

4

ліофілізат
для розчину
для ін'єкцій 15 МО

Кількість одиниць лікарського засобу
Найменування виробника, країна
у споживчій упаковці

5

1 флакон з ліофілізатом
картонній коробці

6

Код АТХ

7

у
Венус Ремедіс Лімітед, Індія

L01DC01

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

8

9

UA/0890/01/
01
15.09.2026

10

11

1314,67

26,2933 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

ЛЕВІЦИТА розчин
Levetiracetam М
оральний

Рисперидон

Рисперидон

Праміпексол

Праміпексол

ЕРІДОН®

100 мг/мл

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою 4 мг

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою 4 мг
ЕРІДОН®
таблетки
ПРАМІПЕК пролонгова
С® XR
ної дії
0,75 мг
таблетки
ПРАМІПЕК пролонгова
С® XR
ної дії
1,5 мг

АРИПРАЗО
Арипіпразол Л
таблетки
АРИПРАЗО
Арипіпразол Л
таблетки

по 300 мл у флаконі; по 1
флакону у комплекті з мірним
шприцом у картонній упаковці

Фармалабор-Продутос
Фармасьютікос, С.А.
(виробництво, упаковка),
Португалія
Блуфарма - Індустріа
Фармасьютіка, С.А. (аналіз та
випуск серій), Португалія

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

Дексель Лтд. (виробництво,
пакування, випробування
контролю якості та випуск
серії), Ізраїль
ТOB Інститут харчової
мікробіології та споживчих
товарів (випробування
контолю якості
(мікробіологічний контроль)),
Ізраїль
N05AX08

по 10 таблеток у блістері, по 6
блістери у картонній пачці

Дексель Лтд. (виробництво,
пакування, випробування
контролю якості та випуск
серії), Ізраїль
ТOB Інститут харчової
мікробіології та споживчих
товарів (випробування
контолю якості
(мікробіологічний контроль)),
Ізраїль
N05AX08

UA/17620/0
1/02
30.08.2024

по 10 таблеток у блістері, по 3
блістери у пачці

Лабораторіос Нормон, С.А.,
Іспанія

UA/15481/0
1/01
необмежений

452,30

N04BC05

30,4903 грн.
(за 1 євро)

по 10 таблеток у блістері, по 3
блістери у пачці

Лабораторіос Нормон, С.А.,
Іспанія

UA/15481/0
1/02
необмежений

723,55

N04BC05

30,4903 грн.
(за 1 євро)

UА/15765/0
1/01
необмежений
UA/15765/0
1/01
необмежений

217,91

682,60
N03AX14

10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3
блістери у картоній пачці
ТОВ "Фарма Старт", Україна

N05A X12

10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6
блістерів у картоній пачці
ТОВ "Фарма Старт", Україна

N05A X12

2

30,4903 грн.
(за 1 євро)

UA/11396/0
2/01
необмежений

136,30

26,2904 грн.
за
1
дол.США

UA/17620/0
1/02
30.08.2024

272,60

26,2904 грн.
за
1
дол.США

406,13

Продовження додатка 1
АРИПРАЗО
Арипіпразол Л
таблетки
АРИПРАЗО
Арипіпразол Л
таблетки

Анагрелід

Анагрелід

Анагрелід

Анагрелід

АНАГРЕЛІ
Д
капсули
АЛВОГЕН тверді

АНАГРЕЛІ
Д
капсули
АЛВОГЕН тверді

АНАГРЕЛІ капсули
Д ЗЕНТІВА тверді

АНАГРЕЛІ капсули
Д ЗЕНТІВА тверді

15 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3
блістери у картоній пачці
ТОВ "Фарма Старт", Україна

N05A X12

15 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6
блістери у картоній пачці
ТОВ "Фарма Старт", Україна

N05A X12

1 мг

0,5 мг

1 мг

0,5 мг

по 100 капсул у пляшці; по 1
пляшці у картонній пачці

СІНТОН
ХІСПАНІЯ,
С.Л.
(виробництво "in bulk", первинне та
вторинне пакування, хіміко-фізичне
тестування, відповідає за випуск серії),
Іспанія
Роттендорф Фарма ГмбХ (вторинне
пакування), Німеччина
КВІНТА-АНАЛІТИКА с.р.о. (хімікофізичне тестування), Чеська Республіка

по 100 капсул у пляшці; по 1
пляшці у картонній пачці

СІНТОН
ХІСПАНІЯ,
С.Л.
(виробництво "in bulk", первинне та
вторинне пакування, хіміко-фізичне
тестування, відповідає за випуск серії),
Іспанія
Роттендорф Фарма ГмбХ (вторинне
пакування), Німеччина
КВІНТА-АНАЛІТИКА с.р.о. (хімікофізичне тестування), Чеська Республіка

по 100 капсул у пляшці; по 1
пляшці у картонній пачці

СІНТОН
ХІСПАНІЯ,
С.Л.
(виробництво "in bulk", первинне та
вторинне пакування, хіміко-фізичне
тестування, відповідає за випуск серії),
Іспанія
Роттендорф Фарма ГмбХ (вторинне
пакування), Німеччина
КВІНТА-АНАЛІТИКА с.р.о. (хімікофізичне тестування), Чеська Республіка

по 100 капсул у пляшці; по 1
пляшці у картонній пачці

СІНТОН
ХІСПАНІЯ,
С.Л.
(виробництво "in bulk", первинне та
вторинне пакування, хіміко-фізичне
тестування, відповідає за випуск серії),
Іспанія
Роттендорф Фарма ГмбХ (вторинне
пакування), Німеччина
КВІНТА-АНАЛІТИКА с.р.о. (хімікофізичне тестування), Чеська Республіка

3

UA/15765/0
1/02
необмежений
UA/15765/0
1/02
необмежений

302,20
563,24

8000,00

L01XX35

30,4358 грн.
(за 1 євро)

UA/17240/0
1/02
22.02.2024

4000,00

L01XX35

30,4358 грн.
(за 1 євро)

UA/17240/0
1/01
22.02.2024

8000,00

L01XX35

30,4358 грн.
(за 1 євро)

UA/17240/0
1/02
22.02.2024

4000,00

L01XX35

UA/17240/0
1/01
22.02.2024

30,4358 грн.
(за 1 євро)

Продовження додатка 1
Диклофенак
(монопрепар
ат та його
Диклофенак розчин для
комбінації) натрію
ін'єкцій

2,5%

по 3 мл в ампулі; по 5 ампул у пачці з
картону з перегородками. з
маркуванням українською та
російською мовами
АТ "Лубнифарм", Україна

2,5%

по 3 мл в ампулі; по 10 ампул у
пачці з картону з перегородками
з маркуванням українською та
російською мовами
АТ "Лубнифарм", Україна

2,5%

по 3 мл в ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 1 блістеру у пачці з
картону. з маркуванням українською
та російською мовами
АТ "Лубнифарм", Україна

2,5%

по 3 мл в ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 2 блістери у пачці з
картону з маркуванням
українською та російською
мовами

Sulfanilamid СТРЕПТО порошок
e
ЦИД
нашкірний 15 г

Диклофенак
(монопрепар
ат та його
Диклофенак розчин для
комбінації) натрію
ін'єкцій
Диклофенак
(монопрепар
ат та його
Диклофенак розчин для
комбінації) натрію
ін'єкцій
Диклофенак
(монопрепар
ат та його
Диклофенак розчин для
комбінації) натрію
ін'єкцій

ліофілізат
для розчину
Інфліксимаб Ремикейд® для ін'єкцій 100 мг

Choline
alfoscerate

капсули
ГЛІАТИЛІН м'які

400 мг

ВІНКРИС
ТИНрозчин для
Вінкристин ТЕВА
ін'єкцій
1 мг/мл

24,00
М01АВ05

UA/5713/01/
01
необмежений

М01АВ05

UA/5713/01/
01
необмежений

М01АВ05

UA/5713/01/
01
необмежений

АТ "Лубнифарм", Україна

М01АВ05

UA/5713/01/
01
необмежений

по 1 флакону полімерному у
картонній коробці

ТОВ "Исток-Плюс",
Україна

D06BA05

UA/17680/
02.10.2024
01/01

1 флакон з порошком у картонній коробці

Янссен Байолоджикс Б.В.,
Нідерланди, Сілаг АГ,
Швейцарія

L04AB02

UA/4904/01/
01
необмежений

по 14 капсул у блістері; по 1
блістеру в коробці

Італфармако С.п.А.
(відповідальний за первинне,
вторинне пакування, контроль та
випуск серії), Італія
Каталент Італі С.П.А.
(відповідальний за виробництво
нерозфасованої продукції), Італія N07AX02

UA/2196/02/
01
необмежений

по 1 мл у флаконі; по 1
флакону в коробці

Фармахемі Б.В.,
Нідерланди

UA/6278/0
1/01
необмежений

47,00

24,00

47,00

4

49,86

9486,32

L01CA02

26,3509 грн.
(за 1 дол.
США)

671,00

30,5749 грн.
(за 1 євро)

149,25

26,2767грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Імуноглобулі
ни
Immunoglobu
lins, normal
human,
for
intravascular
adm.
Immunoglobu
lins, normal
human,
for
intravascular
adm.

БІОВЕН
МОНО®

по 25 мл у
розчин для пляшці або
ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА",
інфузій 5 % флаконі
по 1 пляшці або флакону у пачці Україна
J06BA02

UA/14526/0
1/01
15.07.2025

БІОВЕН
МОНО®

по 50 мл у
розчин для пляшці або
ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА",
інфузій 5 % флаконі
по 1 пляшці або флакону в пачці Україна
J06ВА02

UA/14526/0
1/01
15.07.2025

БІОВЕН
МОНО®

Імуноглобулі
ни
БІОВЕН
Immunoglobu
lins, normal
human,
for
intravascular
adm.
БІОВЕН
Immunoglobu
lins, normal
human,
for
intravascular
adm.
БІОВЕН

розчин для
інфузій 5 %
розчин для
інфузій 10
%

по 100 мл у
пляшці або
флаконі
по 1 пляшці або флакону в пачці
по 25 мл у
пляшці або
у флаконі
по 1 пляшці або флакону в пачці

розчин для
інфузій 10
%

3502,00

7004,00
ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА",
Україна
J06BA02

UA/14526/0
1/01
15.07.2025

ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА",
Україна
J06BA02

UA/14526/0
1/02
22.03.2026

по 50 мл у
пляшці або
ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА",
у флаконі
по 1 пляшці або флакону в пачці Україна
J06ВА02

UA/14526/0
1/02
22.03.2026

по 100 мл у
розчин для пляшці або
ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА",
інфузій 10% флаконі
по 1 пляшці або флакону в пачці Україна
J06BA02

UA/14526/0
1/02
22.03.2026

dl-αтокоферол,
ретинолу
пальмітат,
концентрат
фітоменадіон,
ергокальцифер ВІТАЛІПІД для розчину
ол
ДЛЯ ДІТЕЙ для інфузій

порошок
для
розчину
Метилпред МЕТИПРЕ для
нізолон
Д
ін`єкцій

1751,00

1 мл містить: dl-αтокоферолу 0,64 мг,
ретинолу пальмітату
135,3 мкг, (відповідає
ретинолу) 69 мкг,
фітоменадіону 20 мкг,
ергокальциферолу 1
мкг

по 10 мл у скляній ампулі; по 10
ампул у картонній коробці
Упаковки:
Фрезеніус Кабі АБ., Швеція

250 мг

1 флакон з порошком в
картонній коробці

3502,00

7004,00

14008,00

826,07

Хікма Фармасеутика,
Португалія

5

B05XC

UA/16591/0
1/01
18.12.2023

H02AB04

UA/15196/
01/01
необмежений

30,5953 грн.
(за 1 євро)

207,42
30,5032 грн.
за (1 євро)

Продовження додатка 1

порошок
для
приготуван
ня розчину
Цефтриаксо ЦЕФТРИА для
н
КСОН
ін'єкцій
1000 мг

Цитиколін

Зопіклон

таблетки,
вкриті
НЕЙРОКС плівковою
ОН®
оболонкою 500 мг
таблетки,
вкриті
плівковою
СОННАТ® оболонкою 7,5 мг

по 10 флаконів з порошком в
картонній пачці з
НСПС Хебей Хуамін
маркуванням українською
Фармасьютікал Компані
мовою
Лімітед, Китай
по 10 таблеток у блістері; по 2
блістери в пачці з картону з
ПАТ «Київмедпрепарат»,
маркуванння українською мовою Україна
по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в
пачці з картону з маркуванням українською
мовою

ПАТ
Україна

по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру в
пачці з маркуванням українською мовою

ПАТ
«Київмедпрепарат»,Україна

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

ПАТ
Україна

Зопіклон

Тіопентал
натрію

ліофілізат
ТІОПЕНТА для розчину
Л
для ін'єкцій 0,5 г

флакони з порошком з
ПАТ
маркуванням українською мовою «Київмедпрепарат»,Україна

Тіопентал
натрію

ліофілізат
ТІОПЕНТА для розчину
Л
для ін'єкцій 1,0 г

флакони з порошком з
ПАТ
маркуванням українською мовою «Київмедпрепарат»,Україна

Цитиколін

НЕЙРОКС
ОН®

розчин для
ін'єкцій

26,2767 грн.
(за 1 дол.
США)

J01DD04

UA/7824/0
1/01
необмежений
358,52

N06BX06

UA/13305/0
1/01
необмежений

146,48

N05CF01

UA/4339/01/
01
необмежений
UA/3808/01/
01
необмежений

111,00

М01АН01

56,14

N05CF01

UA/4339/01/
01
необмежений

N01AF03

UA/3916/01/
01
необмежений

N01AF03

UA/3916/01/
02
необмежений

N06BX06

UA/12114/0
1/01
необмежений

«Київмедпрепарат»,

РЕВМОКС
ИБ
капсули
200 мг
таблетки,
вкриті
плівковою
СОННАТ® оболонкою 7,5 мг

Целекоксиб

149,98

«Київмедпрепарат»,

54,50

80,00

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

6

393,19

Продовження додатка 1

Цитиколін

L-лізину
есцинат
Пірацетам
(монопрепар
ат
та
в
комбінаціях:
з
цинаризином
;
з
тіотриазолін
ом)
Пірацетам
(монопрепар
ат та в
комбінаціях:
з
цинаризином
;з
тіотриазолін
ом)

НЕЙРОКС
ОН®

розчин для
пероральног
о
застосуванн
я
100 мг/ мл

L-ЛІЗИНУ
ЕСЦИНАТ розчин для
®
ін’єкцій
1 мг/мл

по 45 мл у флаконі, по 1 флакону
разом з дозатором у пачці з
маркуванням українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна
по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 2 блістери в пачці з
маркуванням українською мовою ПАТ «Галичфарм», Україна

295,20
N06BX06

UA/12114/0
2/01
необмежений

C05CX

UA/2131/01/
01
необмежений

455,00

215,00

ТІОЦЕТАМ розчин для 100
®
ін'єкцій
мг

по 5 мл в ампулі, по 5 ампул в
мг/25 блістері, по 2 блістери в пачці з
маркуванням українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна

N06BX

UA/0693/02/
01
необмежений

250,00

ТІОЦЕТАМ розчин для
®
ін'єкцій

100 мг/25
мг

Цитиколін

НЕЙРОКС
ОН®

1000 мг/4
мл

Кальцій
хлорид

КАЛЬЦІЮ
ХЛОРИД- розчин для
ДАРНИЦЯ ін'єкцій

Кальцій
хлорид

КАЛЬЦІЮ
ХЛОРИД- розчин для
ДАРНИЦЯ ін'єкцій

розчин для
ін'єкцій

50,7 мг/мл

50,7 мг/мл

по 10 мл в ампулі; по 5 ампул в
блістері; по 2 блістери в пачці з
маркуванням українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна
по 4 мл в ампулі, по 5 ампул в
блістері, по 2 блістери в пачці з
маркуванням українською мовою
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 в пачці

N06BX

UA/0693/02/
01
необмежений

486,48

N06BX06

UA/12114/0
1/02
необмежений

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
В05ХА07

UA/6822/01/
01
необмежений

39,40

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
B05XA07

UA/6822/01/
01
необмежений

31,50

ПАТ "Галичфарм", Україна
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Метамізол
натрію

АНАЛЬГІНДАРНИЦЯ таблетки

АЦЕТИЛС
АЛІЦИЛОВ
Ацетилсаліц А
илова
КИСЛОТАкислота
ДАРНИЦЯ таблетки
краплі
оральні,
Doxylamine ГІПНОС® розчин
краплі
оральні,
Doxylamine ГІПНОС® розчин

Діоксидин;
лідокаїн

ДІОКСИЗО
ЛЬ®ДАРНИЦЯ розчин

Діоксидин;
лідокаїн

ДІОКСИЗО
ЛЬ®ДАРНИЦЯ розчин

Ібупрофен

ІБУПРОФЕ
НДАРНИЦЯ таблетки

500 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій упаковці в
пачці; по 10 таблеток у
ПрАТ "Фармацевтична фірма
контурних чарункових упаковках "Дарниця", Україна
N02BB02

500 мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 10
таблеток у контурній чарунковій
упаковці; по 1 чарунковій
ПрАТ "Фармацевтична фірма
упаковці в пачці
"Дарниця", Україна
N02ВА01

9,50
UA/3222/01/
01
необмежений

8,80
UA/2992/01/
02
необмежений

по 50 мл у флаконі-крапельниці; ПрАТ "Фармацевтична фірма N05CM,
15 мг/0,6 мл по 1 флакону у пачці
"Дарниця", Україна
R06AA09

UA/17957/0
2/01
10.09.2026

104,00

по 20 мл у флаконі-крапельниці; ПрАТ "Фармацевтична фірма N05CM,
15 мг/0,6 мл по 1 флакону у пачці
"Дарниця", Україна
R06AA09

UA/17957/0
2/01
10.09.2026

52,00

1 г розчину
містить:
діоксидину
12 мг;
лідокаїну
гідрохлорид по 100 г у флаконах; по 1
у 60 мг
флакону в пачці
1 г розчину
містить:
діоксидину
12 мг;
лідокаїну
гідрохлорид по 50 г у флаконах; по 1 флакону
у 60 мг
в пачці
по 10 таблеток в контурній
чарунковій упаковці; по 2
контурних чарункових упаковок
200 мг
в пачці

210,50
ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
J01ХХ

UA/8021/01/
01
необмежений

104,20
ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
J01ХХ

UA/8021/01/
01
необмежений

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
М01АЕ01

UA/2350/01/
01
необмежений

8

20,00

Продовження додатка 1

Ізоніазид

ІЗОНІАЗИДДАРНИЦЯ таблетки

300 мг

КАЛЬЦІЮ
ГЛЮКОНА
ТДАРНИЦЯ
Кальцію
(СТАБІЛІЗ розчин для
глюконат
ОВАНИЙ) ін'єкцій
100 мг/мл
таблетки,
вкриті
Левофлоксац
плівковою
ин
ЛЕФЛОК
оболонкою 500 мг

МАГНІЮ
СУЛЬФАТ- розчин для
ДАРНИЦЯ ін'єкцій

250 мг/мл

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

МЕТИЛУР
АЦИЛ З
МІРАМІСТ
ИНОМ
мазь

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
D03АХ

UA/1750/01/
01
необмежений

МЕТИЛУР
АЦИЛ З
МІРАМІСТ
ИНОМ
мазь

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
D03АХ

UA/1750/01/
01
необмежений

Магнію
сульфат

5 мг/мл

46,50

38,90

10 мг

Лоратадин

ЛОРАТАДИ
НДАРНИЦЯ таблетки

Метилурацил
у комбінації
мірамістино
м

UA/2671/01/
01
необмежений

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у
контурній чарунковій упаковці;
по 2 контурні чарункові
упаковки в пачці
по 5 таблеток у контурній
чарунковій упаковці, по 1
контурній чарунковій упаковці в
пачці
по 100 мл у флаконі; по 1
флакону у пачці; по 100 мл у
флаконах
по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 1
контурній чарунковій упаковці в
пачці

Левофлоксац ЛЕФЛОК- розчин для
ин
ДАРНИЦЯ інфузій

Метилурацил
у комбінації
мірамістино
м

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці; по 5
контурних чарункових упаковок ПрАТ "Фармацевтична фірма
у пачці
"Дарниця", Україна
J04AC01

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
А12АА03

UA/6589/02/
01
необмежений

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
J01MA12

UA/4427/01/
02
необмежений

130,10

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
J01MA12

UA/14011/0
1/01
необмежений

153,10

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
R06AX13

UA/2191/01/
01
необмежений

17,90

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
B05XA05

UA/6095/01/
02
необмежений

35,50

51,00

96,10
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Прокаїн

НОВОКАЇН- розчин для
ДАРНИЦЯ ін'єкцій

Омепразол

ОМЕПРАЗ
ОЛДАРНИЦЯ капсули

Омепразол

ОМЕПРАЗ
ОЛДАРНИЦЯ капсули

Папаверин

ПАПАВЕР
ИНрозчин для
ДАРНИЦЯ ін'єкцій

Інозин

РИБОКСИН- розчин для
ДАРНИЦЯ ін'єкцій

СУЛЬФОК
АМФОКАЇ
Сульфокамф Нрозчин для
окаїн
ДАРНИЦЯ ін'єкцій

Аргініна
аспартат

ТІВОМАКС розчин
®А
оральний

Аргініна
аспартат

ТІВОМАКС розчин
®А
оральний

Флуоциноло ФЛУЦАР®ну ацетонід ДАРНИЦА крем

20 мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 10 ампул у
коробці; по 5 ампул у контурній
чарунковій упаковці, по 2
контурні чарункові упаковки в
пачці
по 10 капсул у контурній
чарунковій упаковці, по 1
контурній чарунковій упаковці у
пачці
по 10 капсул у контурній
чарунковій упаковці; по 3
контурні чарункові упаковки у
пачці
по 2 мл в ампулі, по 10 ампул у
коробці; 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

100 мг/мл

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
C01EB

UA/7392/01/
01
необмежений

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
C01E

UA/16994/0
1/01
23.10.2023

191,90

200 мг/мл

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
C01E

UA/16994/0
1/01
23.10.2023

323,10

200 мг/мл

по 200 мл у флаконі; по 1
флакону з мірною ложкою або
мірним стаканчиком у пачці

UA/6215/01/
01
необмежений

38,80

по 15 г у тубі; по 1 тубі в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
D07AC04

5 мг/мл

20 мг

20 мг

20 мг/мл

1 мг/г

20,00
ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
N01BA02

UA/3972/01/
01
необмежений

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
A02BC01

UA/6542/01/
01
необмежений

21,10

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
A02BC01

UA/6542/01/
01
необмежений

55,10

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
A03AD01

UA/3112/01/
01
необмежений

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
C01EB

UA/6209/01/
01
необмежений

66,50

33,80

166,10
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ЦЕФТРИАК порошок
СОНдля розчину
Цефтриаксон ДАРНИЦЯ для ін'єкцій 1,0 г

23,30
1 флакон із порошком у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
J01DD04

UA/6340/01/
02
необмежений

ЦЕФТРИАК порошок
СОНдля розчину
Цефтриаксон ДАРНИЦЯ для ін'єкцій 1,0 г

40 флаконів з порошком в
коробці

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
J01DD04

UA/6340/01/
02
необмежений

ЦЕФТРИАК порошок
СОНдля розчину
Цефтриаксон ДАРНИЦЯ для ін'єкцій 1,0 г

5 флаконів з порошком у
контурній чарунковій упаковці, ПрАТ "Фармацевтична фірма
по 1 чарунковій упаковці у пачці "Дарниця", Україна
J01DD04

UA/6340/01/
02
необмежений

Парацетамол
, кофеїн
Ацетилсаліц
илова
кислота,
комбінації,
окрім
психолептик
и
Ацетилсаліц
илова
кислота,
комбінації,
окрім
психолептик
и

879,20

113,50

ЦИТРАМО
Н ЕКСТРА таблетки

1
таблетка
містить:
парацетамолу по 10 таблеток у контурній чарунковій
500 мг, кофеїну упаковці; по 1 контурній чарунковій
50 мг
упаковці в пачці

ЦИТРАМО
Н МАКСІ® таблетки

парацетамолу
250 мг, кофеїну
65
мг,
ацетилсаліцило
вої кислоти 250
мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці, по 2
контурній чарунковій упаковці у ПрАТ "Фармацевтична фірма
пачці
"Дарниця", Україна
N02BA51

ЦИТРАМО
Н МАКСІ® таблетки

парацетамолу
250 мг, кофеїну
65
мг,
ацетилсаліцило
вої кислоти 250
мг

по 10 таблеток у контурній
чарунковій упаковці, по 5
контурних чарункових упаковок ПрАТ "Фармацевтична фірма
у пачці
"Дарниця", Україна
N02BA51

UA/17370/0
1/01
26.04.2024

0,2 г

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

ПрАТ „Лекхім-Харків”,
Україна

J01MA01

UA/5050/01/
01
необмежений

0,2 г

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

J01MA01

UA/5050/01/
01
необмежений

ОФЛОКСА
Офлоксацин ЦИН
таблетки

ОФЛОКСА
Офлоксацин ЦИН
таблетки

ПрАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Україна
N02BE51
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UA/3984/01/
01
необмежений

43,00

68,80
UA/17370/0
1/01
26.04.2024

165,10

31,50

1570,00

Продовження додатка 1

ОФЛОКСА
Офлоксацин ЦИН
таблетки
ЛІЗИНОПР
ИЛLisinopril
АСТРАФАР
(Лізиноприл) М
таблетки

0,2 г

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

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна
ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна
ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

Sumatriptan

АМІГРЕН

капсули

100 мг

Sumatriptan

АМІГРЕН

капсули

100 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3
блістери у коробці з картону
по 1 капсулі у блістері; по 3
блістери в коробці з картону
по 1 капсулі у блістері; по 10
блістерів в коробці з картону

Sumatriptan

АМІГРЕН капсули

50 мг

по 1 капсулі у блістері; по 3
блістери в коробці

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

Sumatriptan
(Суматрипт
ан)
АМІГРЕН капсули

50 мг

по 1 капсулі у блістері; по 10
блістерів в коробці з картону

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

Paracetamol,
combinations excl.
Psycholeptics
(Парацетамол,
комбінація без
психотропних
речовин)

1 саше містить
парацетамолу
500 мг,
фенілефрину
гідрохлориду
10 мг,
феніраміну
малеату 20 мг,
кислоти
аскорбінової 50
мг

порошок
для
АСТРАЦИТ орального
РОН
розчину
порошок
для
Acetylcystein
орального
e
АСТРАЦЕ розчину

АЦИКЛО
ВІРAciclovir
АСТРАФА
(Ацикловір) РМ
таблетки

5 мг

J01MA01

UA/5050/01/
01
необмежений

3140,00

26,00

142,00

N02CC01

UA/4968/01/
01
необмежений
UA/6891/01/
01
необмежений
UA/6891/01/
01
необмежений

N02CC01

UA/6890/0
необмежений
1/01

80,00

N02CC01

UA/6890/0
необмежений
1/01

C09AA03
N02CC01

330,00

218,00

184,00

№ 10 (10х1) у саше

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

3 г (200 мг)

по 10 саше у картонній коробці

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

200 мг

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

12

N02BE51

UA/10402/0
1/01
необмежений

R05CB01

UA/17866/0
1/01
13.01.2025

J05AB01

UA/7833/0
необмежений
1/01

64,00

56,00

Продовження додатка 1

Indapamide
(Індапамід)

ІНДАПАМІ
Дтаблетки,
АСТРАФАР вкриті
М
оболонкою 2,5 мг

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

КАПТОПР
ИЛ

25 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2
блістери в пачці з маркуванням ТОВ "АСТРАФАРМ",
українською мовою
Україна

25 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 ТОВ "АСТРАФАРМ",
блістеру у коробці
Україна

500 мг

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

500 мг

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

Каптоприл
таблетки
Dexketoprofe
таблетки,
n
вкриті
(Декскетопро КЕТОДЕКС плівковою
фен)
А
оболонкою
КЛАРИТРО таблетки,
МІЦИНвкриті
Clarithromyci АСТРАФАР плівковою
n
М
оболонкою
КЛАРИТРО таблетки,
МІЦИНвкриті
Clarithromyci АСТРАФАР плівковою
n
М
оболонкою

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

ЛЕВОФЛО
КСАЦИН- таблетки,
Левофлоксац АСТРАФАР вкриті
ин
М
оболонкою 500 мг

по 7 таблеток у блістері; по 1
блістеру у коробці

ТОВ «АСТРАФАРМ»,
Україна

ЛЕВОФЛО
КСАЦИН- таблетки,
Левофлоксац АСТРАФАР вкриті
ин
М
оболонкою 500 мг

по 7 таблеток у блістері; по 2
блістери у коробці

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

Loratadine
(Лоратадин)
Zopiclone
(Зопіклон)

ЛОРАТАДИ
Н
таблетки
НОРМАСО
Н®
таблетки

Nimesulide

НІМЕЛГАН таблетки

44,00

С09АА01

UA/9776/01/
01
необмежений

82,00

M01AE17

UA/16020/0
1/01
25.05.2022

87,00

J01FA09

UA/14154/0
1/02
необмежений

162,00

J01FA09

UA/14154/0
1/02
необмежений

J01MA12

UA/14395/0
1/01
необмежений

J01MA12

UA/14395/0
1/01
необмежений

128,00

228,00

7,5 мг

по 10 таблеток у блістері, по 10 ТОВ "АСТРАФАРМ",
блістерів у коробці з картону
Україна
по 10 таблеток у блістері; по 1 ТОВ "АСТРАФАРМ",
блістери у коробці з картону
Україна

100 мг

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

10 мг

70,00

C03BA11

UA/11734/0
1/01
необмежений

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна
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122,00

N05CF01

UA/2610/01/
01
необмежений
UA/10559/0
1/01
необмежений
UA/9759/01/
01
необмежений

214,00

M01AX17

R06AX13

72,00

Продовження додатка 1

Nimesulide
(Німесулід)

Nimesulide
(Німесулід)

НІМЕЛГАН саше

НІМЕЛГАН саше

Omeprazole ОМЕПРАЗ
(Омепразол) ОЛ

Citicoline
(Цитіколін)

Ribavirin
(Рибавірин)

Ribavirin
(Рибавірин)

капсули

1 саше по 2
г
гранул
містить
німесуліду
100 мг
10
1 саше по 2
г
гранул
містить
німесуліду
100 мг
30

20 мг

таблетки,
вкриті
плівковою
ПРАКСІС® оболонкою 500 мг
РИБАВІРИ
НАСТРАФАР
М
капсули
200 мг
РИБАВІРИ
НАСТРАФАР
М
капсули
200 мг

Fluconazole ФЛУКОНА
(Флуконазол) ЗОЛ
капсули

150 мг

Fluconazole ФЛУКОНА
(Флуконазол) ЗОЛ
капсули

100 мг

Sildenafil

ЕРОСИЛ

таблетки

50 мг

Sildenafil

ЕРОСИЛ

таблетки

50 мг

Sildenafil

ЕРОСИЛ

таблетки

50 мг

Sildenafil

ЕРОСИЛ

таблетки

100 мг

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

108,00
ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

М01АХ17

UA/16490/0
1/01
13.12.2022

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

М01АХ17

UA/16490/0
1/01
13.12.2022

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

UA/9067/01/
01
необмежений

67,00

A02BC01

522,00

N06BX06

UA/14845/0
1/01
необмежений

242,00

J05AB04

UA/8369/01/
01
необмежений

402,00

288,00

по 7 таблеток у блістері; по 4 ТОВ "АСТРАФАРМ",
блістери у коробці
Україна

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

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

по 10 капсул у блістері; по 6
блістерів у коробці з картону

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

J05AB04

UA/8369/01/
01
необмежений

по 1 капсулі у блістері, по 2 ТОВ "АСТРАФАРМ",
блістери в коробці з картону
Україна

UA/9065/01/
03
необмежений

44,00

J02AC01

UA/9065/01/
02
UA/14556/0
1/01
UA/14556/0
1/01
UA/14556/0
1/01
UA/14556/0
1/02

66,00

по 10 капсул у блістері, по 1 ТОВ
"АСТРАФАРМ",
блістеру у коробці з картону
Україна
по 2 таблетки у блістері, по 1
ТОВ "АСТРАФАРМ",
блістеру в коробці з картону
Україна
по 4 таблетки у блістері, по 1
ТОВ "АСТРАФАРМ",
блістеру в коробці з картону
Україна
по 1 таблетці у блістері, по 1
ТОВ "АСТРАФАРМ",
блістеру в коробці з картону
Україна
ТОВ "АСТРАФАРМ",
по 2 таблетки у блістері, по 1 блістеру в
коробці з картону
Україна
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J02AC01
G04BE03
G04BE03
G04BE03
G04BE03

необмежений
необмежений

92,00

необмежений

166,00

необмежений

92,00

необмежений

140,00

Продовження додатка 1

Sildenafil

ЕРОСИЛ

таблетки

100 мг

по 4 таблетки у блістері, по 1 блістеру в
коробці з картону

ТОВ "АСТРАФАРМ",
Україна

В.о. Генерального директора
Директорату фармацевтичного
забезпечення

G04BE03

UA/14556/0
1/02
необмежений

242,00

Іван ЗАДВОРНИХ
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