Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
"Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 21 грудня 2021 року
та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру
оптово-відпускних цін на лікарські засоби"
від 23.12.2021 № 2855

Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 21 грудня 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

Форма
випуску

Дозування

3

4

Кількість одиниць лікарського засобу
Найменування виробника, країна
у споживчій упаковці

5

ГРОУТРО Розчин для
Somatropin ПІН
ін'єкцій
8 МО/мл

по 2 мл (16 МО/5,34 мг) у
флаконі; по 10 флаконів у
картонній коробці з
маркуванням українською
мовою

таблетки,
вкриті
КАПЕВІСТ плівковою
Капецитабін А
оболонкою 150 мг

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

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

Донг-А СТ Ко., Лтд, Корея H01AC01

UA/8465/0 необмежени
1/01
й

Ремедіка Лтд, Кіпр

UA/17936/0
1/01
17.02.2025

L01BC06

10

10000,00

520,00

11

30,6773
грн (за 1
євро)
30,6773
грн (за 1
євро)

Продовження додатка 1
таблетки,
вкриті
КАПЕВІСТ плівковою
Капецитабін А
оболонкою 500 мг
капсули
Габапентин ЕПІГАБА тверді
300 мг
капсули
Габапентин ЕПІГАБА тверді
300 мг

Arginine
ТІВАРГІН- розчин для
hydrochloride Н
інфузій

42 мг/мл

по 10 таблеток у блістері, по 12
блістерів в пачці з картону
по 10 капсул у блістері, по 2
блістери у пачці з картону
по 10 капсул у блістері, по 10
блістерів в пачці з картону

по 100 мл у флаконі, по 1
флакону в пачці з картону

Ремедіка Лтд, Кіпр

L01BC06

ПрАТ "Технолог", Україна

N03AX12

ПрАТ "Технолог", Україна

N03AX12

UA/17936/0
1/02
17.02.2025
UA/11671/0
1/01
необмежений
UA/11671/0
1/01
необмежений

2950,00

110,00
420,00

ВІОСЕР С.А. ПАРЕНТЕРАЛ
СОЛЮШНС ІНДАСТРІ
(нерозфасована продукція,
первинна та вторинна
упаковка, контроль), Греція,
ТОВ "ФАРМАСЕЛ"
(контроль, випуск серії),
Україна
B05XB01

UA/19033/0
1/01
28.10.2026

480,00

A16AX01

UA/3005/0
необмежений
1/01

240,00

A16AX01

UA/3005/0
необмежений
1/01

Кислота
тіоктова
(ліпоєва)

розчин для в 1
ТІОКТОД ін'єкцій 3 мл/30мг 10
АР
%
мл
по 10 мл у флаконі, № 10

ПрАТ "По виробництву
інсулінів "ІНДАР",
Україна

Кислота
тіоктова
(ліпоєва)

розчин для в 1
ТІОКТОД ін'єкцій 3 мл/30мг 10
АР
%
мл
по 10 мл у флаконі, № 5

ПрАТ "По виробництву
інсулінів "ІНДАР",
Україна

Діосмін в
комбінації

таблетки,
вкриті
НОРМОВЕ плівковою
Н
оболонкою

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

Atosiban

концентрат
для
розчину
ТРАКТОЦ для
ИЛ
інфузій
7,5 мг/мл

30,6773
грн (за 1
євро)

146,00

239,00
по 12 таблеток у блістері, по 5
блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ
ВІТАМІННИЙ ЗАВОД",
Україна

по 5 мл у флаконі, по 1
флакону в картонній коробці

Феррінг ГмбХ (відповідальний за
виробництво, первинне пакування,
контроль якості та випуск серії
готового продукту), Німеччина
Феррінг-Лечива, а.с. (відповідальний за
вторинне
пакування),
Чеська
Республіка

2

C05CA53

UA/4475/01/
01
необмежений

1971,94
G02CX01

необмежений
UA/8850/01/01

30,3376 грн.
(за 1 євро)

Продовження додатка 1

Articaine,
розчин для
combinations АРТИДЕНТ ін'єкцій
ПРОПОЛІС
У
НАСТОЙК
Propolis
А
настойка

1 мл розчину
містить артикаїну
гідрохлориду 40
мг, епінефрину
бітартрату 4 %
(розведений до
1/100 000) у
перерахуванні на
епінефрин 0,01 мг

25 мл

620,00
по 1,7 мл у картриджі; по 10
картриджів у блістері; по 5
блістерів у картонній коробці

Хуонс Ко., Лтд., Республіка
Корея

по 25 мл у флаконах

АТ "Лубнифарм", Україна

N01BB58

UA/18727/0
1/01
28.04.2026

D03AX

UA/19030/0
1/01
28.10.2026

27,02 грн
(за 1 дол.
США)
25,00

АТ
"Калцекс"
(виробник,
який
відповідає за випуск серії), Латвія

РОКУРОН
ІЮ
Rocuronium БРОМІД розчин для
bromide
КАЛЦЕКС ін'єкцій
10 мг/мл
Жовч суха,
порошок
часнику
сушеного,
листя
кропиви
подрібнене,
вугілля
активоване АЛОХОЛ

Omeprazole

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою

жовч суха - 80
мг,
порошок
часнику
сушеного - 40
мг,
листя
кропиви
подрібненого 5 мг, вугілля
активованого 25 мг

порошок
ОМЕНАКС для розчину
®
для ін'єкцій 40 мг

Амоксицилін
у тригідрат,
калію
АБИКЛАВ
клавуланат ®

таблетки,
вкриті
плівковою 500 мг/125
оболонкою мг

по 5 мл у флаконі, по 5 Фамар Хелф Кейр Сервісез Мадрид,
флаконів
у
чарунковій С.А.У. (всі стадії виробничого процесу,
упаковці (піддоні); по 2 крім випуску серії), Іспанія
АТ "Гріндекс" (виробник, який
чарункові упаковки (піддони) відповідає
за
контроль
серії/випробування), Латвія
22.02.2026
в пачці з картону
M03AC09 UA/18558/01/01

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

1 флакон з порошком
картонній коробці

Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробничий центр
"Борщагівський хімікофармацевтичний завод", Україна
ТОВ "Агрофарм" (фасування та
пакування), Україна

3

30,7698 грн.
(за 1 євро)

84,10

A05AX

у ДЕМО С.А. Фармасьютікал
Індастрі, Греція
A02BC01

по 5 таблеток у блістері; по 4
блістери в пачці з картону з
Ауробіндо Фарма Лімітед,
маркуванням українською мовою Юніт-ХІІ, Індія

861,55

J01CR02

UA/2355/01/
01
необмежений

142,88

27,2167 грн.
(за 1 дол.
США)

149,69

27,2167 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/15268/0
1/01
необмежений

UA/11903/0
1/02
необмежений

Продовження додатка 1

Diclofenac

ДИКЛОДЕ розчин для
В®
ін`єкцій
25 мг/мл

по 3 мл (75 мг) розчину в
ампулі, по 5 ампул у
чарунковій упаковці в
картонній коробці

ДЕМО С.А.
Фармасьютікалс Індастрі,
Греція

UA/15297/0
необмежений
M01AB05 1/01

таблетки,
вкриті
Левофлокса АБИФЛО плівковою
цин
КС®
оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1
блістеру в картонній упаковці
з маркуванням українською Ауробіндо Фарма Лімітед,
мовою
Індія
J01MA12

UA/14416/
необмежений
01/02

Амоксицилін
у тригідрат,
калію
АБИКЛАВ
клавуланат ®

таблетки,
вкриті
плівковою 875 мг/125
оболонкою мг

по 5 таблеток у блістері; по 2
блістери в пачці з картону з
Ауробіндо Фарма Лімітед,
маркуванням українською мовою Юніт-ХІІ, Індія

UA/11903/0
1/01
необмежений

Амфотериц АМФОЛІ
ину В
П

суспензія
для
розчину
для
інфузій

J01CR02

170,10

по 2 мл у флаконі № 1

Бхарат Сірамс енд Вакцинс
Лімітед, Індія
J02AA01

ЦИСАТРА розчин для
Cisatracuriu КУРІЙ
ін'єкцій та
m
КАЛЦЕКС інфузій
2 мг/мл

по 2,5 мл ампулі, по 5 ампул в
контурній
чарунковій
упаковці, по 1 контурній
чарунковій упаковці в пачці з
картону

ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії
виробничого процесу, крім
випуску серії), Словаччина
АТ "Гріндекс" (виробник,
який відповідає за контроль
серії/випробування), Латвія
АТ "Калцекс" (виробник, який
відповідає за випуск серії),
Латвія
13.04.2026
M03AC011 UA/18698/01/01

ЦИСАТРА розчин для
Cisatracuriu КУРІЙ
ін'єкцій та
m
КАЛЦЕКС інфузій
2 мг/мл

по 5 мл ампулі, по 5 ампул в серії), Словаччина
контурній
чарунковій АТ "Гріндекс" (виробник, який
за
контроль
упаковці, по 1 контурній відповідає
серії/випробування), Латвія
чарунковій упаковці в пачці з АТ "Калцекс" (виробник, який
відповідає за випуск серії), Латвія
13.04.2026
картону
M03AC011 UA/18698/01/01

5 мг/мл

95,25

UA/5704/0 необмежени
1/01
й

27,2167 грн.
(за 1 дол.
США)

27,2167 грн.
(за 1 дол.
США)

149,69

27,2167 грн.
(за 1 дол.
США)

1361,00

27,2167 грн.
(за 1 дол.
США)

454,91

30,3272 грн.
(за 1 євро)

ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії
виробничого процесу, крім випуску
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758,18
30,3272 грн.
(за 1 євро)

Продовження додатка 1

Метформін

таблетки,
вкриті
ГЛЮКОФА плівковою
Ж®
оболонкою 850мг

Мерк Санте (виробництво за
повним циклом), Франція
по 15 таблеток у блістері; по 2 Мерк, СЛ (виробництво за
блістери у картонній коробці
повним циклом), Іспанія
A10BA02

UA/3994/01/
02
необмежений

85,61
30,6186 грн.
(за 1 євро)

Левотирокси
н натрію
ЕУТИРОКС таблетки

по 25 таблеток у блістері; по 4
блістери в картонній коробці

Мерк КГаА,
Німеччина

H03A A01

UA/8388/01/
01
необмежений

124,10

25 мкг

30,6186 грн.
(за 1 євро)

Левотирокси
н натрію
ЕУТИРОКС таблетки

по 25 таблеток у блістері; по 4
блістери в картонній коробці

Мерк КГаА,
Німеччина

H03A A01

UA/8388/01/
02
необмежений

148,79

50 мкг

30,6186 грн.
(за 1 євро)

Левотирокси
н натрію
ЕУТИРОКС таблетки

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

H03AA01

UA/8388/01/
04
необмежений

165,70

100 мкг

30,6186 грн.
(за 1 євро)

Левотирокси
н натрію
ЕУТИРОКС таблетки

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

H03AA01

UA/8388/01/
05
необмежений

179,17

125 мкг

30,6186 грн.
(за 1 євро)

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

H03AA01

UA/8388/01/
06
необмежений

182,76

150 мкг

30,6186 грн.
(за 1 євро)

C07A B07

UA/3322/01/
01
необмежений

117,49

2,5 мг

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

30,6186 грн.
(за 1 євро)

UA/10245/0
1/01
необмежений

72,16

4 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 Такеда ГмбХ, Оранієнбург,
блістеру в картонній коробці
Німеччина
M01AC05

30,6186 грн.
(за 1 євро)

UA/10245/0
1/02
необмежений

115,75

8 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 Такеда ГмбХ, Оранієнбург,
блістеру в картонній коробці
Німеччина
M01AC05

30,6186 грн.
(за 1 євро)

Такеда ГмбХ, місце виробництва
Оранієнбург, Німеччина
M01AC05

UA/2593/03/
01
необмежений

80,52

8 мг

по 6 таблеток у блістері, по 1
блістеру в картонній коробці

30,6186 грн.
(за 1 євро)

по 14 капсул у блістері; по 1
блістеру у картонній коробці

Такеда Фарма Сп. з о.о. (первинна та
вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії),
Польща
Адаре Фармасьютікалз, Інк. (виробництво
нерозфасованої продукції), США

UA/14641/0
1/01
необмежений

312,72

30,6186 грн.
(за 1 євро)

Левотирокси
н натрію
ЕУТИРОКС таблетки
таблетки,
вкриті
КОНКОР® плівковою
Бісопролол КОР
оболонкою
таблетки,
вкриті
КСЕФОКА плівковою
Lornoxicam М®
оболонкою
таблетки,
вкриті
КСЕФОКА плівковою
Lornoxicam М®
оболонкою
таблетки,
вкриті
КСЕФОКА плівковою
Лорноксикам М® РАПІД оболонкою

капсули,
Cyclobenzapri
пролонгова
ne
МІОРИКС® ної дії
15 мг

5

M03BX08

Продовження додатка 1

капсули,
Cyclobenzapri
пролонгова
ne
МІОРИКС® ної дії
30 мг

Соматропін Зомактон

Гозерелін

Гозерелін

порошок
для
розчину
для
ін'єкцій по
4 мг
4 мг/мл

по 14 капсул у блістері; по 1
блістеру у картонній коробці

Такеда Фарма Сп. з о.о. (первинна та
вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії),
Польща
Адаре Фармасьютікалз, Інк. (виробництво
нерозфасованої продукції), США

Феррінг ГмбХ, Німеччина;
Вассербургер
Арцнайміттельверк ГмбХ,
по 1 флакону з порошком у
Німеччина; Феррінг
комплекті з 1 ампулою по 3,5 Інтернешнл Сентер С. А.,
Швейцарія
мл розчинника

M03BX08

312,72

1943,14
H01AC01

ГОЗЕРЕЛІ
Н
ЗЕНТІВА імплантат 3,6 мг

АМВ ГмбХ
Арцнейміттельверк Варнгау,
по 1 імплантату у шприцуНімеччина; Єврофінс
аплікаторі (шприц-аплікатор
БіоФарма Продакт Тестінг
складається з полімерного
Мюнхен ГмбХ , Німеччина
корпусу з тримачем для
Синерджі Хеалс Аллерсхаузен
імплантату, голки та поршня); ГмбХ, Німеччина; ББФ
по 1 шприцу в пакетику; по 1 Стерілізейшнсервіз ГмбХ ,
Німеччина
пакетику у картонній пачці
L02AE03

ГОЗЕРЕЛІ
Н
ЗЕНТІВА імплантат 10,8 мг

АМВ ГмбХ
Арцнейміттельверк Варнгау,
по 1 імплантату у шприцуНімеччина; Єврофінс
аплікаторі (шприц-аплікатор
БіоФарма Продакт Тестінг
складається з полімерного
Мюнхен ГмбХ , Німеччина
корпусу з тримачем для
Синерджі Хеалс Аллерсхаузен
імплантату, голки та поршня); ГмбХ, Німеччина; ББФ
по 1 шприцу в пакетику; по 1 Стерілізейшнсервіз ГмбХ ,
Німеччина
пакетику у картонній пачці
L02AE03
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UA/14641/0
1/02
необмежений

UA/10477/
необмежений
01/02

30,6186 грн.
(за 1 євро)

30,8435
грн (за 1
євро)

2300,00
30,8435
грн (за 1
євро)

UA/15570/
необмежений
01/01

4800,00

UA/15570/
необмежений
01/02

30,8435
грн (за 1
євро)

Продовження додатка 1

Comb drug
Pregabalin
Pregabalin
Pregabalin
Pregabalin
Pregabalin
Pregabalin

Comb drug

Comb drug

ГЕКСАВІТ драже
капсули
ПРЕГАЛОН тверді
капсули
ПРЕГАЛОН тверді
капсули
ПРЕГАЛОН тверді
капсули
ПРЕГАЛОН тверді
капсули
ПРЕГАЛОН тверді
капсули
ПРЕГАЛОН тверді

РЕВІТ

РЕВІТ

ретинолу ацетат
(вітамін А) – 1,72 мг
(5000 МО); тіаміну
гідрохлорид (вітамін
В1) – 2 мг;
рибофлавін (вітамін
В2) – 2 мг;
піридоксину
гідрохлорид (вітамін
В6) – 2 мг;
нікотинамід (вітамін
РР) – 15 мг;
аскорбінову кислоту
(вітамін С) – 70 мг

75 мг
75 мг
150 мг
150 мг
300 мг
300 мг

драже

ретинолу ацетат
(вітамін А) – 0,86 мг
(2500 МО), тіаміну
гідрохлорид (вітамін
В1) – 1 мг,
рибофлавін (вітамін
В2) – 1 мг,
аскорбінову кислоту
(вітамін С) – 35 мг

драже

ретинолу ацетат
(вітамін А) – 0,86 мг
(2500 МО), тіаміну
гідрохлорид (вітамін
В1) – 1 мг,
рибофлавін (вітамін
В2) – 1 мг,
аскорбінову кислоту
(вітамін С) – 35 мг

17,00

по 50 драже у контейнерах
по 7 капсул у блістері; по 2
блістери в пачці з картону
по 7 капсул у блістері; по 3
блістери в пачці з картону
по 7 капсул у блістері; по 2
блістери в пачці з картону
по 7 капсул у блістері; по 3
блістери в пачці з картону
по 7 капсул у блістері; по 2
блістери в пачці з картону
по 7 капсул у блістері; по 3
блістери в пачці з картону

ПрАТ "Технолог", Україна

A11BA

ПрАТ "Технолог", Україна

N03AX16

ПрАТ "Технолог", Україна

N03AX16

ПрАТ "Технолог", Україна

N03AX16

ПрАТ "Технолог", Україна

N03AX16

ПрАТ "Технолог", Україна

N03AX16

ПрАТ "Технолог", Україна

N03AX16

UA/3285/01/
01
UA/18908/0
1/01
UA/18908/0
1/01
UA/18908/0
1/02
UA/18908/0
1/02
UA/18908/0
1/03
UA/18908/0
1/03

необмежений
18.08.2026

140,00

18.08.2026

196,00

18.08.2026

196,00

18.08.2026

238,00

18.08.2026

280,00

18.08.2026

343,00

19,00

по 100 драже у контейнерах

ПрАТ "Технолог", Україна

A11BA

UA/3353/01/
01
необмежений

15,00

по 75 драже у контейнерах

ПрАТ "Технолог", Україна

7

A11BA

UA/3353/01/
01
необмежений

Продовження додатка 1

драже

21,00

по 50 драже у контейнерах
ПрАТ "Технолог", Україна
A11BA
по 5 мл у флаконі-крапельниці з
1
мл контролем першого розкриття;
суспензії
по 1 флакону-крапецьниці з
ДЕКСАМЕ
містить 1 мг контролем першого розкриття в Варшавський
Дексаметазо ТАЗОН
краплі очні, дексаметазо пачці картонній
фармацевтичний
завод
н
ВФЗ
суспензія
ну
Польфа АТ, Польща
S01BA01
1
мл
суспензії
містить
тобраміцин
Dexamethaso
у 3 мг та по 5 мл у флаконі-крапельниці; Варшавський
ne
and ТОБРОСОП краплі очні, дексаметазо по 1 флакону-крапельниці в фармацевтичний
завод
antiinfectives Т®-ДЕКС суспензія
ну 1 мг
картонній коробці
Польфа АТ, Польща
S01CA01
Comb drug

УНДЕВІТ

ретинолу ацетат (вітамін А)
– 1,135 мг (3300 МО); DLальфа-токоферолу ацетат
(вітамін Е) – 10 мг; тіаміну
гідрохлорид (вітамін В1) – 2
мг; рибофлавін (вітамін В2)
– 2 мг; піридоксину
гідрохлорид (вітамін В6) – 3
мг; ціанокобаламін (вітамін
В12) – 0,002 мг; аскорбінову
кислоту (вітамін С) – 75 мг;
нікотинамід (вітамін РР) –
20 мг; кислоту фолієву –
0,07 мг; рутозиду тригідрат,
у перерахуванні на рутозид
– 10 мг; кальцію пантотенат
– 3 мг

Дорзоламід

1
мл
розчину
містить 20
мг
дорзоламіду
у
вигляді
краплі очні, дорзоламіду по 5 мл розчину у флаконі- Варшавський
ДОРЗОПТИ розчин, 20 гідрохлорид крапельниці; по 1 флакону в фармацевтичний
К
мг/мл
у
картонній коробці
Польфа АТ, Польща

Mometasone

спрей
назальний,
АЛЛЕРТЕК суспензія,
® НАЗО
дозований

по 140 доз суспензії в ПЕТфлаконі з дозуючим насосомдозатором-розпилювачем; по 1
50 мкг/дозу флакону у картонній коробці
"Фармеа", Франція
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UA/2985/01/
01
необмежений

54,39
UA/2543/01/
01
необмежений

27,1929 грн.
(за 1 дол.
США)

89,74
27,1929 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/14326/0
1/01
необмежений

165,88

завод
S01EC03

UA/14472/0
1/01
необмежений

R01AD09

UA/14933/0
1/01
необмежений

27,1929 грн.
(за 1 дол.
США)

209,39

27,1929 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

Comb drug

Brimonidine

100
г
пасти
містять
екстракту
згущеного
з
суміші лікарської рослинної
сировини
[кореневища
пирію (Agropyron repens (L.)
Beauv., rhizoma) – 12,5 г,
лушпиння цибулі (Allium
cepa L., squama) – 5 г, листя
берези (Betula pendula Roth;
Betula
pubescens
Ehrh.,
folium) – 10 г, насіння
пажитнику
(Trigonella
foenum – graecum L., semen)
– 15 г, коріння петрушки
(Petroselinum sativum Hoffm.,
radix) – 17,5 г, трави
золотарнику
(Solidago
virgaurea L., herba) – 5 г,
трави хвоща польового
(Equisetum arvense L., herba)
– 10 г, коріння любистку
(Levisticum officinale Koch,
radix) – 10 г, трави гірчака
пташиного
(Polygonum
aviculare L., herba) – 15 г]
(1:1,3–1,6) (екстрагент –
етанол 45 %) – 67,2 г

ФІТОЛІЗИ
Н®

паста
для
приготуванн
я суспензії
для
орального
застосуванн
я

БРИГЛАУ
ЕКО

1
мл
розчину
містить
бримонідин
краплі очні, у тартрату 2
розчин
мг

краплі очні
Ципрофлокса ЦИПРОНЕ та
вушні,
цин
КС®
розчин 0,3%

1 мл розчину
містить 3 мг
ципрофоксацин
у у вигляді
ципрофлоксаци
ну
гідрохлориду
моногідрат 3,5
мг

179,47

по 100 г у тубі; по 1 тубі в ТОВ Гербаполь
картонній коробці
Польща

по 5 мл у флаконі-крапельниці з
кришкою з гарантійним кільцем; Варшавський
по 1 флакону у картонній фармацевтичний
коробці
Польфа АТ, Польща

Варшава,
G04BC

27,1929 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/0471/01/
01
необмежений

152,28
завод
S01EA05

27,1929 грн.
(за 1 дол.
США)

UA/18347/0
1/01
30.09.2025

70,70
по 5 мл в поліетиленовому Варшавський
флаконі-крапельниці
по
1 фармацевтичний
флакону в картонній коробці
Польфа АТ, Польща
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завод
S03AA07

UA/14617/0
1/01
необмежений

27,1929 грн.
(за 1 дол.
США)

Продовження додатка 1

ДОРЗОПТИ
Timolol,
К
КОМБІ краплі очні,
combinations ЕКО
розчин
Acetazolamid
e
ДІАКАРБ

1 мл крапель
очних, розчину,
містить 20 мг
дорзоламіду (у
вигляді 22,26
мг дорзоламіду
гідрохлориду)
та
5
мг
тимололу
(у
вигляді 6,83 мг
тимололу
малеату)

250 мг
1
мл
розчину
містить 0,3
краплі очні, мг
БІМІКАН® розчин 0,3 біматопрост
Біматопрост ЕКО
мг/мл
у

Глюкозаміну
сульфат,
натрію
хлорид
ДОНА®

таблетки

порошок
для
орального
розчину

кристалічний
глюкозаміну
сульфату 1884
мг,
еквівалентного
1500 мг
глюкозаміну
сульфату та
натрію хлориду
384 мг

Enisamium
iodide

таблетки,
вкриті
АМІЗОН® оболонкою 0,125 г

Enisamium
iodide

таблетки,
вкриті
АМІЗОН® оболонкою 0,25 г

179,47

по 5 мл препарату у флаконі- Варшавський
крапельниці, по 1 флакону в фармацевтичний
завод
картонній коробці
Польфа АТ, Польща, Польща S01ED51

UA/18413/0
1/01
30.10.2025

по 10 таблеток у блістері; по 3 Фармацевтичний
Завод
блістери у картонній коробці
"Польфарма" С. А., Польща
S01EC01

UA/1252/01/
01
необмежений

по 3 мл препарату у флаконі - Варшавський
крапельниці, по 1 флакону в фармацевтичний
картонній коробці
Польфа АТ, Польща

290,96

214,82
завод
S01EE03

UA/16893/0
1/01
16.08.2023

27,1929 грн.
(за 1 дол.
США)
27,1929 грн.
(за 1 дол.
США)

27,1929 грн.
(за 1 дол.
США)

636,51

по 30 саше з порошком в
картонній коробці

Роттафарм Лтд, Ірландія

по 10 таблеток у блістері; по 1
блістеру в пачці з картону з
маркуванням українською
мовою
АТ "Фармак", Україна
по 20 таблеток у блістері; по 1
блістеру в пачці з картону з
маркуванням українською
мовою
АТ "Фармак", Україна

10

27,2483 грн.
(за 1 дол.
США)

M01AX05

необмежений
UA/0878/01/01

50,00

J05AX17

UA/6493/0 необмежени
1/02
й

105,00

J05AX17

UA/6493/0 необмежени
1/01
й

Продовження додатка 1

Olanzapine

таблетки,
вкриті
АДАЖИО плівковою
®
оболонкою 10 мг

Olanzapine

таблетки,
вкриті
АДАЖИО плівковою
®
оболонкою 5 мг

Вілдагліптин АЙГЛІП®

таблетки

50 мг

405,00
по 10 таблеток у блістері, по 3
блістери у пачці
АТ "Фармак", Україна

N05AH03

UA/19053/
01/02
16.11.2026

210,00
по 10 таблеток у блістері, по 3
блістери у пачці
АТ "Фармак", Україна
АТ "Фармак" (виробицтво з продукції
по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у in
bulk
фірми-виробника
АЕТ
пачці з картону з маркуванням українською Лабораторіз Прайвет Лтд, Індія),
та російською мовами
Україна

порошок
для
Парацетамол
орального
(монопрепар
розчину зі
ат та його
смаком
комбінації) АЙДРІНК® лимону

1 саше містить:
парацетамолу у
перерахуванні
на 100% суху
речовину 650
мг (0,650 г),
фенілефрину
гідрохлориду у
перерахуванні
на 100% суху по 4,8 г в саше; по 10 саше в пачці з
речовину 10 мг картону з маркуванням українською та
(0,010 г)
російською мовами

порошок
для
орального
Парацетамол
розчину зі
(монопрепар
смаком
ат та його
чорної
комбінації) АЙДРІНК® смородини

1 саше містить:
парацетамолу
у
перерахуванні на
100%
суху
речовину 650 мг
(0,650
г),
фенілефрину
гідрохлориду
у
перерахуванні на
100%
суху
речовину 10 мг
(0,010 г)

N05AH03

UA/19053/
01/01
16.11.2026

A10BH02

UA/17556/0
1/01
12.08.2024

275,00

153,00

АТ "Фармак", Україна

по 5,2 г в саше; по 10 саше в
пачці з картону з маркуванням
українською
та
російською
мовами
АТ "Фармак", Україна
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N02BE51

UA/14813/0
1/01
необмежений

153,00

N02BE51

UA/14814/0
1/01
необмежений

Продовження додатка 1

Ketorolac

АМБІТ®

Enisamium
iodide

АМІЗОН®
МАКС

розчин для
ін'єкцій
30 мг/мл

капсули

0,5 г

по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у
блістері, по 2 блістери у пачці з
маркуванням українською та
російською мовою
АТ "Фармак", Україна
по 10 капсул у блістері; по 1
блістеру в пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
АТ "Фармак", Україна

Антраль

таблетки,
АНТРАЛЬ вкриті
®
оболонкою 0,1 г

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

Антраль

таблетки,
вкриті
АНТРАЛЬ плівковою
®
оболонкою 0,2 г

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

таблетки,
вкриті
АТОРВАКО плівковою
Р®
оболонкою 10 мг

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

таблетки,
вкриті
АТОРВАКО плівковою
Р®
оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6
блістерів у пачці з картону з
маркування
українською
та
російською мовами
АТ "Фармак", Україна

таблетки,
вкриті
АТОРВАКО плівковою
Р®
оболонкою 20 мг

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

таблетки,
вкриті
АТОРВАКО плівковою
Р®
оболонкою 20 мг

по 10 таблеток у блістері; по 4
блістери у пачці з картону з
маркування
українською
та
російською мовами
АТ "Фармак", Україна

Аторвастати
н
(монопрепар
ат та його
комбінації)
Аторвастати
н
(монопрепар
ат та його
комбінації)
Аторвастати
н
(монопрепар
ат та його
комбінації)
Аторвастати
н
(монопрепар
ат та його
комбінації)

АТ "Фармак", Україна

UA/18024/
09.04.2025
M01AB15 01/01

J05AX

UA/12415/0
1/01
необмежений

A05BA

UA/6893/0
необмежений
1/01

120,00

110,00

106,00

175,00
АТ "Фармак", Україна
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A05BA

UA/6893/0
необмежений
1/02

C10A A05

UA/15677/0
1/01
необмежений

C10AA05

UA/15677/0
1/01
необмежений

C10AA05

UA/15677/0
1/02
необмежений

C10AA05

UA/15677/0
1/02
необмежений

112,00

181,00

123,00

157,00

Продовження додатка 1
Аторвастати
н
(монопрепар
ат та його
комбінації)
Аторвастати
н
(монопрепар
ат та його
комбінації)

таблетки,
вкриті
АТОРВАКО плівковою
Р®
оболонкою 40 мг

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

таблетки,
вкриті
АТОРВАКО плівковою
Р®
оболонкою 80 мг

по 6 таблеток у блістері; по 5 блістерів у
пачці з картону з маркуванням українською
та російською мовами

198,00
C10AA05

UA/15677/0
1/03
необмежений

C10AA05

UA/15677/0
1/04
необмежений

313,00
АТ "Фармак", Україна

Розчин
ментолу в
ментиловому
ефірі
ізовалеріанов
ої кислоти
(монопрепар
ат та його
БАРБОВАЛ капсули
комбінації) ®
тверді

1 капсула містить:
етилового ефіру αбромізовалеріанов
ої кислоти – 10
мг, розчину
ментолу в
ментиловому ефірі
кислоти
ізовалеріанової –
по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру у
46 мг,
пачці з картону з маркуванням українською
фенобарбіталу–
9,8 мг
та російською мовами

Розчин
ментолу
в
ментиловому
ефірі
ізовалеріанов
ої
кислоти
(монопрепар
ат та його БАРБОВАЛ капсули
комбінації) ®
тверді

1 капсула містить:
етилового ефіру α бромізовалеріанов
ої кислоти - 10 мг,
розчину ментолу в
ментиловому ефірі
кислоти
ізовалеріанової 46
мг, по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у
фенобарбіталу
- пачці з картону з маркуванням українською
9,8 мг
та російською мовами

АТ "Фармак", Україна

N05CB02

UA/1196/02/
01
необмежений

S01ED02

UA/15505/0
1/01
необмежений

97,00

АТ "Фармак", Україна

S01GA02

UA/10447/0
1/01
необмежений

90,00

АТ "Фармак", Україна

330,00

B02AA02

UA/15498/0
1/01
необмежений

Бетаксолол

БЕТОФТАН краплі очні,
®
суспензія
2,5 мг/мл

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

Тетризолін

ВІАЛЬ®
ЛАЙТ

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

Транексамов ГЕМОТРА
а кислота
Н®

краплі очні 0,5 мг/мл
таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою 500 мг

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

25,00

АТ "Фармак", Україна

N05CB02

UA/1196/0
необмежений
2/01

65,00

АТ "Фармак", Україна
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Продовження додатка 1
таблетки
кишковороз
Ademetionine ГЕП-АРТ® чинні
400 мг
Холін, його
солі
(монопрепар
ати та їх
розчин для
комбінації) ГЛІЯТОН® ін’єкцій
250 мг/мл
декстроза/гл
юкоза
(монопрепар
ат та його
розчин для
комбінації) ГЛЮКОЗА ін'єкцій
40%

по 4 таблетки у блістері; по 5
блістерів у пачці

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у пачці з
картону з маркуванням українською та
російською мовами

по 10 мл в ампулі скляній; по 10 ампул у
пачці. Маркування українською та
російською мовами

A16AA02

UA/18365/0
1/01
12.10.2025

АТ "Фармак", Україна

N07AX02

UA/13359/0
1/01
необмежений

АТ "Фармак", Україна

UA/6525/0
необмежений
B05C X01 1/01

АТ "Фармак", Україна

450,00

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
АТ "Фармак", Україна
російською мовами

Інозин
пранобекс

ГРОПІВІРІ
Н
таблетки

500 мг

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

Інозин
пранобекс

ГРОПІВІРІ
Н
таблетки

500 мг

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

50 мг/мл

по 100 мл у флаконі; по 1
флакону зі шприцом-дозатором у
пачці з маркуванням українською
та російською мовами
АТ "Фармак", Україна

Інозин
пранобекс
Диклофенак
(монопрепар
ат та його
комбінації)
Кислота
тіоктова
(ліпоєва)

ГРОПЕВІРІ
Н®
сироп

АТ "Фармак", Україна

АТ "Фармак", Україна

V04CA02

UA/0758/0 необмежени
1/01
й
120,00

J05AX05

UA/15404/0 необмежени
1/01
й

215,00

J05AX05

UA/15404/0 необмежени
1/01
й

J05AX05

UA/17561/0
1/01
12.08.2024
77,00

245,00

112,00

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

АТ "Фармак", Україна

S01BC03

UA/10548/0
1/01
необмежений

ДІАЛІПОН розчин для
®
інфузій

по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по
1 блістеру в пачці з картону. Маркування
українською та російською мовами

АТ "Фармак", Україна

A16AX01

UA/0794/01/
01
необмежений
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50,00

40,00

ДИФТАЛЬ
®
краплі очні 0,1%

3%

615,00

Продовження додатка 1
Кислота
тіоктова
(ліпоєва)

Metformin

ДІАЛІПОН розчин для
®
інфузій
3%
таблетки
ДІАФОРМІ пролонгова
Н® SR
ної дії
1000 мг

капсули
кишковоро
зчинні
Дулоксетин ДЮЛОК® тверді
60 мг

Дезлоратади
н
ЕДЕМ®

Дезлоратади
н
ЕДЕМ®

A16AX01

UA/0794/01/
01
необмежений

410,00

АТ "Фармак", Україна

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

АТ "Фармак", Україна

UA/18679/
13.04.2026
01/01

290,00

A10BA02

по 10 капсул у блістері, по 3
блістери у пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
по 10 г у флаконі скляному з
насосом-дозатором з
розпилювачем назального
призначення; по 1 флакону в
пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами

АТ "Фармак", Україна

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою 20 мг

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

АТ "Фармак"
(виробництво з пакування
in bulk фірми-виробника
ТОВ Біофарм, Польща),
Україна

сироп

0,5 мг/мл

по 100 мл у флаконі; по 1 флакону разом з
ложкою дозувальною та дозуючим
стаканом у пачці з картону з маркуванням
українською та російською мовами

0,5 мг/мл

по 60 мл у флаконі; по 1 флакону разом з
ложкою дозувальною та дозуючим
стаканом у пачці з картону з маркуванням
українською та російською мовами

Ксилометаз
олін
(монопрепа
рат та його ЕВКАЗОЛ спрей
комбінації) ІН® АКВА назальний 1 мг/г

Розувастати
н
ЕВОЙД®

по 20 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по
1 блістеру в пачці з картону. Маркування
українською та російською мовами

сироп

АТ "Фармак" (пакування із
in bulk фірми-виробника
Лабораторіос Нормон,
С.А., Іспанія), Україна
N06AX21

440,00
UA/16564/
01/02
07.02.2023

63,00

АТ "Фармак", Україна

АТ "Фармак", Україна
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R01AA07

UA/3664/0
2/01
необмежений

160,00
C10AA07

UA/16075/
01/03
12.06.2022

R06AX27

UA/7746/01/
01
необмежений

R06AX27

UA/7746/01/
01
необмежений

90,00

73,00

Продовження додатка 1

Фенілефрин
(монопрепар
ат та його
ЕДЕМ®
комбінації) РІНО

спрей
назальний,
розчин

краплі
Диметинде
оральні,
н
ЕДЕРМІК розчин

1 мл
препарату
містить
фенілефрин
у 2,5 мг,
диметинден
у малеату
0,25 мг

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

1 мг/мл

по 25 мл у флаконі, по 1
флакону в пачці з
маркуванням українською та
АТ "Фармак", Україна
російською мовами

таблетки
Езомепразо ЕЗОНЕКС кишковоро
л
А®
зчинні
40 мг

Еналаприл
(монопрепар
ат та його ЕНАЛОЗИД
комбінації) ® 12,5
таблетки

еналаприл
(монопрепа
рат та його ЕНАЛОЗИ
комбінації) Д® МОНО таблетки

Нафтифін

78,00

по 7 таблеток у блістері; по 2
блістери у пачці з
маркуванням українською та
російською мовами

1
таблетка
містить:
еналаприлу
малеату
у
перерахуванні
на
100%
речовину - 10
мг,
гідрохлоротіази
ду
в
перерахуванні
на
100% по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у
речовину - 12,5 пачці з картону з маркуванням українською
мг
та російською мовами

10 мг

ЕСТЕЗИФ спрей
ІН
нашкірний 1%

АТ "Фармак", Україна

R01AB01

UA/14054/0
1/01
необмежений

R06AB03

UA/16984/
01/01
22.10.2023

АТ "Фармак"
(виробництво з пакування
in bulk фірми-виробника
Балканфарма Дупниця АТ,
Болгарія), Україна
A02BC05

92,00

120,00
UA/16607/
01/02
06.03.2023

70,00

АТ "Фармак", Україна

по 10 таблеток у блістері; по 2
блістери у пачці з
маркуванням українською та
АТ "Фармак", Україна
російською мовами
по 15 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською та
АТ "Фармак", Україна
російською мовами
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C09BA02

UA/0702/01/
01
необмежений

C09AA02

UA/15415/
01/02
необмежений

D01AE22

UA/15499/
01/01
необмежений

42,00

165,00

Продовження додатка 1

розчин для
ротової
Benzydamin ЗІПЕЛОР порожнин
e
®
и
1,5 мг/мл
спрей для
ротової
Benzydamin ЗІПЕЛОР порожнин
e
®
и
1,5 мг/мл
спрей для
ротової
Benzydamin ЗІПЕЛОР порожнин
e
® ФОРТЕ и
3 мг/мл
розчин для
Гідроксипрог ІНЖЕСТА® ін’єкцій в
естерон
ОКСІ
етилолеаті
Йод,
включаючи
комбінації з
диметилсуль
фоксидом та ЙОДДИЦЕ розчин
гліцеролом РИН®
нашкірний

Екстракти,
олії
лікарських
рослин та їх
комбінації
КВАЙТ®
Етиловий
ефір
бромізовалер
іанової
кислоти
в КОРВАЛД
комбінаціях ИН®

розчин
оральний

краплі
оральні

по 100 мл у флаконі, по 1
флакону в пачці

по 30 мл у флаконі, по 1
флакону в пачці

120,00
АТ "Фармак", Україна

АТ "Фармак", Україна

A01AD02

UA/16107/
02/01
04.07.2022
145,00

A01AD02

UA/16107/
01/01
04.07.2022

145,00

по 30 мл у флаконі, по 1
флакону в пачці

АТ "Фармак", Україна

A01AD02

UA/16107/
01/02
04.07.2022

12,5%

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

АТ "Фармак", Україна

G03DA03

UA/8922/01/
01
необмежений

5 мг/мл

по 25 мл у флаконі; по 1 флакону
в пачці з картону з маркуванням
українською та російською
мовами
АТ "Фармак", Україна

1 мл розчину містить:
екстракт
складний
заспокійливий, густий із
суміші
суцвітть
глоду,
шишок
хмелю,
трави
звіробою, листя меліси,
трави пасифлори, квіток
бузини
чорної, коріння
валеріани
77,5
мг,
екстрагент 30% етанол;
гуайфенезин
у
перерахуванні на 100%
речовину - 40 мг

1 мл розчину містить:
етилового
ефіру
αбромізовалеріанової кислоти
20 мг, фенобарбіталу 18 мг,
м’яти олії 1,4 мг, олії хмелю
0,2 мг

130,00

27,00

D08AG03

UA/7890/01/
01
необмежений

88,00
по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з
дозуючим стаканом в пачці з картону з
маркуванням українською мовою

АТ "Фармак", Україна

N05CM50

UA/13812/0
1/01
необмежений

27,00
по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці.
Маркування українською мовою

АТ "Фармак", Україна
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N05CB02

UA/2553/01/
01
необмежений

Продовження додатка 1
Етиловий
ефір
бромізовалер
іанової
кислоти
в КОРВАЛД
комбінаціях ИН®

краплі
оральні

етиловий
ефір
αбромізовалеріанової кислоти
у перерахуванні на 100%
речовину
20
мг,
фенобарбіталу 18 мг, м’яти
олії 1,4 мг, олії хмелю 0,2 мг

концентрат
для
розчину
L-орнітину- ЛАРНАМІ для
L-аспартат Н
інфузій
500 мг/мл

Цитиколін

Лоратадин

Лоратадин
Мометазон
Мометазон

Interferon
alfa-2b

Interferon
alfa-2b

ЛІРА®

таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою 500 мг

ЛОРАТАДИ
Н
таблетки
ЛОРАТАДИ
Н
таблетки
МОЛЕСКІН крем
МОЛЕСКІН мазь

45,00
по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці.
Маркування українською мовою

АТ "Фармак", Україна

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

N05CB02

UA/2553/01/
01
необмежений

A05BA

UA/13304/
01/01
необмежений
550,00

1050,00

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

АТ "Фармак", Україна

N06BX06

UA/13370/0
3/01
необмежений

АТ "Фармак", Україна

R06AX13

UA/5404/01/ необмежени
01
й

22,00

0,01 г

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

АТ "Фармак", Україна

R06AX13

UA/5404/01/ необмежени
01
й

32,00

0,01 г

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

0,1%

по 15 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону з
маркуванням україською та російською
мовами

АТ "Фармак", Україна

D07AC13

UA/7002/01/
01
необмежений

93,00

0,1 %

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

АТ "Фармак", Україна

D07AC13

UA/7002/02/
01
необмежений

93,00

L03AB05

UA/15653/
необмежений
02/01

L03AB05

UA/15653/
необмежений
01/01

по 5 мл у скляних флаконах,
НАЗОФЕР
закупорених крапельницями.
АТ "Фармак", Україна
ОН®
По 1 флакону у пачці
краплі назальні
100000 МО/мл
по 5 мл у скляних флаконах,
закритих насосом-дозатором з
розпилювачем назального
НАЗОФЕР спрей
призначення. По 1 флакону у
АТ "Фармак", Україна
ОН®
назальний 100000 МО/мл
пачці

18

110,00

110,00
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налбуфін

НАЛБУФІ розчин для
Н
ін’єкцій
10 мг/мл

налбуфін

НАЛБУФІ розчин для
Н
ін’єкцій
10 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 1 блістеру в
пачці. Маркування
українською та російською
АТ "Фармак", Україна
мовами
по 1 мл у шприці; по 1
шприцу з голкою у тубусі; по
1 тубусі у пачці. Маркування
українською та російською
АТ "Фармак", Україна
мовами

НАЛБУФІ розчин для
ін'єкцій
10 мг/мл
Н

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 1 блістеру в пачці;
Маркування українською та
російською мовами
АТ "Фармак", Україна

НО-СОЛЬ®
ЗВОЛОЖУ краплі
ЮЧИЙ
назальні

0,65%

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

0,65%

по 10 мл у флаконі скляному; по 1 флакону
в пачці з картону. Маркування українською
мовою

0,65%

по 15 мл у флаконі поліетиленовому; по 1
флакону з дозатором у пачці з картону.
Маркування українською мовою

Феназон у
комбінації з
лідокаїну
гідрохлоридо
краплі
м
ОТОТОН® вушні

1 г крапель містить:
феназону
у
перерахуванні
на
100% суху речовину
0,04
г,
лідокаїну
гідрохлориду
у
перерахуванні
на
100%
безводну
речовину 0,01 г

по 16 г у флаконі; по 1 флакону разом з
крапельницею у пачці з картону з
маркуванням українською та російською
мовами

Екстракти,
олії
ПЕКТОЛВА
лікарських
Н® ФІТО
рослин та їх ІСЛАНДСЬ екстракт
комбінації
КИЙ МОХ рідкий

1
мл
препарату
містить
спиртовий
екстракт кореня оману
0,27 г; спиртовий
екстракт
цетрарії
ісландської 0,18 г;
настойку
кореня
мильнянки 0,09 г;
настойку трави гісопу
0,18 г; настойку трави
тим’яну 0,18 г

АТ "Фармак" (фасування,
пакування і маркування із "in
по 50 мл у флаконі; по 1 флакону bulk"
фірми-виробника
у пачці з картону з маркуванням "Phytopharm Klenka S.A.",
українською мовою
Польща), Україна
R05CA10

Налбуфін
Натрію
хлорид та
його
комбінації
Натрію
хлорид та
його
комбінації
Натрію
хлорид та
його
комбінації

НО-СОЛЬ®
ЗВОЛОЖУ спрей
ЮЧИЙ
назальний
НО-СОЛЬ®
ЗВОЛОЖУ спрей
ЮЧИЙ
назальний

АТ "Фармак", Україна

АТ "Фармак", Україна

АТ "Фармак", Україна

120,00
UA/14321/
необмежений
N02A F02 01/01

71,00
UA/14321/
необмежений
N02A F02 01/01
235,00

N02AF02

UA/14321/0
1/01
необмежений

21,00

R01AX10

UA/1877/01/
01
необмежений

43,00

R01AX10

UA/1877/02/
01
необмежений

39,00

R01AX10

UA/1877/02/
01
необмежений

80,00
АТ "Фармак", Україна

19

S02DA30

UA/13775/0
1/01
необмежений

108,00
UA/8259/01/
01
необмежений
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Карбоцистеїн
(монопрепар
ат та його ПЕКТОЛВА
комбінації) Н® Ц
сироп
Натрію
пікосульфат
(монопрепар
ат та його ПІКОЛАКС
комбінації) ®
таблетки

Екстракти,
олії
лікарських
рослин та їх
краплі
комбінації
ПІНОВІТ® назальні
ПІРАЦЕТА
Piracetam
М
капсули
розчин для
ПІРАЦЕТА ін'єкцій 20
Piracetam
М
%
Раміприл
(монопрепар
ат та його
РАМІЗЕС®
комбінації) КОМ
таблетки

5 мл препарату
містить:
амброксолу
гідрохлориду
у
перерахуванні на
100% речовину 15
мг,
карбоцистеїну у
перерахуванні на
100% речовину 100 мг

по 100 мл у флаконі; по 1 флакону разом з
ложкою дозувальною у пачці з картону з
маркуванням українською та російською
мовами

5 мг

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

1 мл препарату
містить олії сосни
гірської 35 мг, олії
м’яти 10 мг, олії
евкаліптової 5 мг,
α-токоферолу
ацетату 15 мг,
тимолу 0,3 мг

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

0,4 г

200 мг/мл

10 мг/12,5
мг

109,00

АТ "Фармак", Україна

по 10 капсул у блістері; по 6
блістерів у пачці з картону
АТ "Фармак", Україна
по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 2 блістери в пачці з
картону
АТ "Фармак", Україна
по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери у пачці з маркуванням
українською та російською
мовами
АТ "Фармак", Україна

раміприл
(монопрепа
рат та його РАМІЗЕС
комбінації) ® КОМ
таблетки

по 10 таблеток у блістері; по 3
блістери пачці з картону з
маркуванням українською та
АТ "Фармак", Україна
5 мг/25 мг російською мовами

порошок
для
орального
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
АТ "Фармак", Україна

Ацетилцистеї РАПІРА®
н
600

20

R05CB10

UA/10675/0
1/01
необмежений

28,00
A06AB08

UA/11778/0
1/01
необмежений

50,00
R01AX30

UA/6606/0
необмежений
2/01

N06BX03

UA/1878/01/
01
необмежений
UA/1878/02/
01
необмежений

65,00

N06BX03

175,00

C09BA05

UA/15546/0
1/01
необмежений

50,00

110,00
UA/12569/
C09B A05 01/02
необмежений

125,00
R05CB01

UA/16428/0
1/03
21.11.2022

Продовження додатка 1

розчин для
ін'єкцій
4 мг/мл

дексаметазон РАФТ
Німесулід
(монопрепар
ат та в
комбінації з
цикломіну
гідрохлоридо РЕМЕСУЛІ
м)
Д®
таблетки

РИНТ
НАЗАЛЬНИ
Й СПРЕЙ®
З
Оксиметазолі МЕНТОЛО спрей
н
М
назальний
РИНТ
НАЗАЛЬНИ
Й СПРЕЙ®
Оксиметазолі ЗВОЛОЖУ спрей
н
ЮЧИЙ
назальний

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул
маркуванням українською мовою
блістері; по 2 блістери у пачці
маркуванням українською, російською
англійською мовами

з
у
з
та

АТ "Фармак", Україна

H02AB02

UA/17536/0
1/01
22.07.2024

70,00

100 мг

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

0,5 мг/мл

по 10 мл у флаконі разом з насосомдозатором з розпилювачем; по 1 флакону в
пачці з картону з маркуванням українською
та англійською мовами

0,5 мг/мл

по 10 мл у флаконі разом з насосомдозатором з розпилювачем; по 1 флакону в
пачці з картону з маркуванням українською
та англійською мовами

по 100 мл у флаконі; по 1
флакону з ложкою дозувальною
у пачці
по 200 мл у флаконі; по 1
флакону з ложкою дозувальною
у пачці

АТ "Фармак", Україна

M01AX17

UA/8173/01/
01
необмежений

75,00

АТ "Фармак", Україна

R01AА05

UA/12119/0
1/01
необмежений

75,00
АТ "Фармак", Україна

R01AА05

UA/12120/0
1/01
необмежений

C01E

UA/16480/0
2/01
13.05.2025

230,00

АТ "Фармак", Україна

C01E

UA/16480/0
2/01
13.05.2025

290,00

АТ "Фармак", Україна

САРГІН

розчин
оральний

200 мг/мл

Arginine
aspartate

САРГІН

розчин
оральний

200 мг/мл

глюкозаміну
гідрохлорид
(монопрепарат та
в комбінації з
хондроїтину
сульфатом)

порошок
для
СІНАРТА орального
®
розчину
1,5 г/3,95 г

по 3,95 г в саше; по 30 саше у
пачці з картону з
маркуванням українською та
АТ "Фармак", Україна
російською мовами

UA/14774/
M01A X05 01/01
необмежений

глюкозаміну
гідрохлорид
(монопрепарат та
в комбінації з
хондроїтину
сульфатом)

порошок
для
СІНАРТА орального
®
розчину
1,5 г/3,95 г

по 3,95 г в саше; по 10 саше у
пачці з картону з
маркуванням українською та
АТ "Фармак", Україна
російською мовами

UA/14774/
M01A X05 01/01
необмежений

Arginine
aspartate

120,00
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400,00

140,00
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cульфацета СУЛЬФА
мід
ЦИЛ

cульфацета СУЛЬФА
мід
ЦИЛ
Радіофармацевти
чні
препарати
(діагностичні,
лікувальні)
та
контрастні
засоби

Тропікамід

по 10 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською та
АТ "Фармак", Україна
краплі очні 200 мг/мл російською мовами
по 10 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською та
АТ "Фармак", Україна
краплі очні 300 мг/мл російською мовами

ТРІОМБРА розчин для
СТ®
ін'єкцій
60%
ТРОПІКАМ
ІДФАРМАК краплі очні 1%

краплі
Десмопресин УРОПРЕС® назальні

0,1 мг/мл

спрей
Десмопресин УРОПРЕС® назальний 0,1 мг/мл
Дексаметазо
н
(монопрепар
ат та його
ФАРМАДЕ
комбінації) КС
краплі очні 1мг/мл
Ксилометазо
лін
(монопрепар
ат та його
ФАРМАЗО краплі
назальні
комбінації) ЛІН® Н
0,1%

Xylometazoli ФАРМАЗО краплі
ne
ЛІН®
назальні

0,05%

UA/6846/0
необмежений
S01A B04 1/01

20,00

UA/6846/0
необмежений
S01A B04 1/02

21,00

по 20 мл в ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 1 блістеру в пачці.
Маркування українською та
російською мовами
АТ "Фармак", Україна

V08AA01

UA/3439/01/
01
необмежений

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

S01FA06

UA/1199/01/
02
необмежений

100,00

АТ "Фармак", Україна

по 2,5 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з
картону з маркуванням українською та
російською мовами

АТ "Фармак", Україна

H01BA02

UA/6944/01/
01
необмежений

300,00

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

АТ "Фармак", Україна

H01BA02

UA/6944/02/
01
необмежений

490,00

S01BA01

UA/1092/01/
01
необмежений

R01AA07

UA/1880/01/
02
необмежений

R01AA07

UA/1880/01/
01
необмежений

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

530,00

33,00
АТ "Фармак", Україна

34,00

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

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

22

30,00
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Ксилометазо
лін
(монопрепар
ат та його
комбінації)

ФАРМАЗО
ЛІН®
З
М'ЯТОЮ
ТА
спрей
ЕВКАЛІПТ назальний,
ОМ
розчин

55,00
1 мг/мл

Інсуліни та їх ФАРМАСУ розчин для
аналоги
ЛІН® H
ін'єкцій
100 МО/мл
Інсуліни та їх ФАРМАСУ розчин для
аналоги
ЛІН® H
ін'єкцій
100 МО/мл
ФАРМАСУ
Інсуліни та їх ЛІН®
H суспензія
аналоги
30/70
для ін'єкцій 100 МО/мл
ФАРМАСУ
Інсуліни та їх ЛІН®
H суспензія
аналоги
30/70
для ін'єкцій 100 МО/мл
Інсуліни та їх ФАРМАСУ суспензія
аналоги
ЛІН® H NP для ін'єкцій 100 МО/мл
Інсуліни та їх ФАРМАСУЛІ суспензія
Н® H NP
аналоги
для ін'єкцій 100 МО/мл
спрей
ФЛУБРІКС® оромукозни
Flurbiprofen СПРЕЙ
й, розчин
8,75 мг/доза

Гексетидин
та
його
комбінації
ХЕПІЛОР

розчин для
ротової
порожнини

100
мл
розчину
містять: гексетидину у
перерахуванні
на
100% речовину - 0,1 г,
холіну саліцилату 80%
у перерахуванні на
100% речовину - 0,5 г,
хлорбутанолу
гемігідрату
у
перерахуванні
на
100%
безводну
речовину - 0,25 г

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

АТ "Фармак", Україна

R01AA07

UA/15996/0
1/01
12.05.2022

по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з
картону. Маркування українською мовою

АТ "Фармак", Україна

A10AB01

UA/2318/01/
01
необмежений

306,00

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

АТ "Фармак", Україна

A10AB01

UA/2318/01/
01
необмежений

153,00

по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з
картону. Маркування українською мовою

A10AD01

UA/2319/01/
01
необмежений

315,00

АТ "Фармак", Україна

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

A10AD01

UA/2319/01/
01
необмежений

155,00

АТ "Фармак", Україна

по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з
картону. Маркування українською мовою

A10AC01

UA/2320/01/
01
необмежений

297,00

АТ "Фармак", Україна

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

A10AC01

UA/2320/01/
01
необмежений

148,00

АТ "Фармак", Україна

АТ "Фармак", Україна

R02AX01

UA/18976/0
1/01
01.10.2026

115,00

по 15 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці

86,00
по 100 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з
картону з маркуванням українською та
російською мовами

АТ "Фармак", Україна
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R02AA20

UA/10910/0
2/01
необмежений
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спрей для
Гексетидин
ротової
та його
порожнин
комбінації ХЕПІЛОР и

1 мл спрею містить
гексетидину в
перерахуванні на 100
% речовину – 1 мг,
холіну саліцилату 80
% в перерахуванні на
100 % речовину – 5
мг, хлорбутанолу
гемігідрату в
перерахуванні на 100
% безводну речовину
– 2,5 мг

по 20 мл у флаконі; по 1
флакону в пачці з картону з
маркуванням українською та
російською мовами
ПАТ "Фармак", Україна

спрей для
Гексетидин
ротової
та його
порожнин
комбінації ХЕПІЛОР и

1 мл спрею містить
гексетидину в
перерахуванні на 100
% речовину – 1 мг,
холіну саліцилату 80
% в перерахуванні на
100 % речовину – 5
мг, хлорбутанолу
гемігідрату в
перерахуванні на 100
% безводну речовину
– 2,5 мг

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

Дексаметазо
н
(монопрепар
краплі
ат та його ЦИПРОФА вушні,
комбінації) РМ® ДЕКС суспензія

1 мл препарату містить:
ципрофлоксацину
гідрохлориду 3,5 мг у
перерахуванні
на
ципрофлоксацин
100%
безводну речовину 3,0 мг;
дексаметазону
у
перерахуванні на 100% суху
речовину 1,0 мг

по 7,5 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з
катону з маркуванням українською та
російською мовами

73,00

UA/10910/
необмежений
R02AA20 01/01

94,00

R02AA20

UA/10910/
необмежений
01/01

S02CA06

UA/15541/0
1/01
необмежений

90,00
АТ "Фармак", Україна

В.о. генерального директора
Директорату фармацевтичного
забезпечення

Іван ЗАДВОРНИХ
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