
Додаток 1

до наказу Міністерства охорони здоров'я України

Міжнародна непатентована

або загальноприйнята назва

лікарського засобу

Торговельна назва лікарського

засобу
Форма випуску Дозування

Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій 

упаковці
Найменування виробника, країна Код АТХ

Номер реєстраційного 

посвідчення на 

лікарський засіб

Дата закінчення 

строку дії 

реєстраційного 

посвідчення на 

лікарський засіб

Задекларована 

зміна оптово-

відпускної ціни на 

лікарський засіб 

вітчизняного 

та/або іноземного 

виробництва, грн

Офіційний курс та вид 

іноземної валюти, 

встановлений 

Національним банком 

України на дату подання 

декларації зміни оптово-

відпускної ціни на 

лікарський засіб*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заліза гідроксид сахарозний 

комплекс ФЕРОКСИД розчин для ін`єкцій по 20 мг/мл

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

маркуванням українською мовою ХЕЛП С.А., Греція B03AC UA/15804/01/01 необмежений 1 015,00

29,2549 грн. (за 1 дол.

США)

Ацетилцистеїн ДВАЦЕ 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г по 20 саше в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна R05CB01 UA/19247/01/01 15.03.2027 101,10

Ацетилцистеїн ДВАЦЕ 200 гранули для орального розчину 200 мг/1 г по 20 саше в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R05CB01 UA/19247/01/02 15.03.2027 1 275,90

Ацетилцистеїн ДВАЦЕ ЛОНГ гранули для орального розчину 600 мг/3 г по 10 саше в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R05CB01 UA/19310/01/01 22.04.2027 118,60

Ацетилцистеїн ДВАЦЕ 200 ГАРЯЧИЙ НАПІЙ гранули для орального розчину 200 мг/1 г по 20 саше в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R05CB01 UA/19261/01/01 15.03.2027 118,60

Ацетилцистеїн

ДВАЦЕ ЛОНГ ГАРЯЧИЙ 

НАПІЙ гранули для орального розчину 600 мг/3 г по 6 саше в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R05CB01 UA/19262/01/01 15.03.2027 88,50

Флурбіпрофен

ЦЕЛІСТА® ВІД БОЛЮ В 

ГОРЛІ льодяники 8,75 мг по 12 льодяників у блістері, по 1 блістеру у пачці

ЛОЗІ'С ФАРМАСЬЮТІКАЛС 

С.Л., Іспанiя R02AX01 UA/18966/01/01 21.09.2026 125,10

29,2549 грн. (за 1 дол.

США)

Деквалінію хлориду та 

цинхокаїну гідрохлориду 

(дибукаїну гідрохлориду) ЦЕЛІСТА® ДУО таблетки для розсмоктування

деквалінію хлориду 0,25 

мг, цинхокаїну 

гідрохлориду (дибукаїну 

гідрохлориду) 0,03 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R02A UA/19330/01/01 22.04.2027 128,50

Деквалінію хлориду та 

цинхокаїну гідрохлориду 

(дибукаїну гідрохлориду) ЦЕЛІСТА® ДУО таблетки для розсмоктування

деквалінію хлориду 0,25 

мг, цинхокаїну 

гідрохлориду (дибукаїну 

гідрохлориду) 0,03 мг по 10 таблеток у блістері; по 4 блістери в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R02A UA/19330/01/01 22.04.2027 138,50

Флурбіпрофен

ЦЕЛІСТА® ВІД БОЛЮ В 

ГОРЛІ БЕЗ ЦУКРУ льодяники 8,75 мг по 12 льодяників у блістері, по 1 блістеру у пачці

ЛОЗІ'С ФАРМАСЬЮТІКАЛС 

С.Л., Іспанiя R02AX01 UA/19483/01/01 09.06.2027 448,20

29,2549 грн. (за 1 дол.

США)

Metformin and dapagliflozin КСІГДУО ПРОЛОНГ 

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою, пролонгованої дії 5 мг/1000 мг

по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери у

картонній коробці з маркуванням українською

мовою

АстраЗенека Фармасьютикалс

ЛП (виробництво in-bulk,

контроль якості, первинне та

вторинне пакування, випуск

серії), США

Брістол-Майєрс Сквібб

Менюфекчуринг Компані

(виробництво in-bulk), США A10BD15 UA/15984/01/01 23.02.2027 796,48

29,2549 грн. (за 1 дол.

США)

Metformin and dapagliflozin КСІГДУО ПРОЛОНГ 

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою, пролонгованої дії 10 мг/1000 мг

по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери у

картонній коробці з маркуванням українською

мовою

АстраЗенека Фармасьютикалс

ЛП (виробництво in-bulk,

контроль якості, первинне та

вторинне пакування, випуск

серії), США

Брістол-Майєрс Сквібб

Менюфекчуринг Компані

(виробництво in-bulk), США A10BD15 UA/15983/01/01 23.02.2027 1 003,57

29,2549 грн. (за 1 дол.

США)

Осимертиніб ТАГРІССО

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 80 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у

картонній коробці

АстраЗенека АБ, Швеція

Гертуневеген, Содертал'є, 151 85,

Швеція L01XE35 UA/16232/01/02 22.04.2027 161 250,00

29,2549 грн. (за 1 дол.

США)

"Про декларування зміни оптово-відпускних цін			 

на лікарські засоби станом на 4 серпня 2022

та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру 			 

оптово-відпускних цін на лікарські засоби"

Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 4 серпня 2022 року,

що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
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Будесонід БУДЕСОНІД АСТРАЗЕНЕКА суспензія для розпилення 0,5 мг/мл

по 2 мл у контейнері; по 5 контейнерів, у

конверті; по 4 конверти у картонній коробці

АстраЗенека АБ (виробництво,

контроль якості та випуск серії),

Швеція R03BA02 UA/19102/01/02 16.12.2026 405,00

29,2549 грн. (за 1 дол.

США)

Будесонід БУДЕСОНІД АСТРАЗЕНЕКА суспензія для розпилення 0,25 мг/мл

по 2 мл у контейнері; по 5 контейнерів, у

конверті; по 4 конверти у картонній коробці

АстраЗенека АБ (виробництво,

контроль якості та випуск серії),

Швеція R03BA02 UA/19102/01/01 16.12.2026 385,00

29,2549 грн. (за 1 дол.

США)

Zoledronic acid

ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА-

ВІСТА АС

концентрат для розчину для

інфузій

4 мг/5 мл по 5 мл у

флаконі по 1 флакону в картонній коробці

Сотема (виробництво,

пакування), Марокко; Сінтон

Хіспанія, С.Л. (випуск серії),

Іспанія M05BA08 UA/19380/01/01 02.07.2027 1 800,00 30,5816 грн. (за 1 євро)

Letrozole ЛЕТРОЗОЛ - ВІСТА АС

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою по 2,5 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в

картонній коробці Сінтон Хіспанія, С.Л., Іспанія L02BG04 UA/19382/01/01 02.07.2027 590,00 30,5816 грн. (за 1 євро)

Meloxicam МЕЛОКТАМ розчин для ін'єкцій

15 мг/1,5 мл, по 1,5 мл (15

мг) в ампулах по 5 ампул в касеті в пачці ХЕЛП С.А., Греція M01AC06 UA/19319/01/01 02.07.2027 170,00 30,5816 грн. (за 1 євро)

Posaconazole ПОСАКОНАЗОЛ - ВІСТА суспензія оральна

40 мг/мл по 105 мл у

пляшці ємністю 125 мл

по 1 пляшці з мірною ложечкою у картонній

коробці Дева Холдінг А.Ш., Туреччина J02AC04 UA/19386/01/01 02.07.2027 8 944,16 30,5816 грн. (за 1 євро)

ПІОФАГ® БАКТЕРІОФАГ

ПОЛІВАЛЕНТНИЙ розчин 1х10
5
 фагових часток

по 50 мл у скляному флаконі з маркуванням

українською мовою; по 1 флакону в пачці з

картону з маркуванням українською мовою

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП",

Україна, для НЕО ПРОБІО КЕАР 

ІНК., Канада (всі стадії

виробництва; випуск серії),

Україна/Канада; ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НЕОПРОБІОКЕАР-УКРАЇНА" 

(випуск серії), Україна J01XX UA/15974/01/01 необмежений 577,70

ПІОФАГ® БАКТЕРІОФАГ

ПОЛІВАЛЕНТНИЙ розчин 1х10
5
 фагових часток

по 20 мл у скляному флаконі з маркуванням

українською мовою; по 4 флакони в контурній

чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій

упаковці в пачці з картону з маркуванням

українською мовою

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП",

Україна, для НЕО ПРОБІО КЕАР 

ІНК., Канада (всі стадії

виробництва; випуск серії),

Україна/Канада; ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НЕОПРОБІОКЕАР-УКРАЇНА" 

(випуск серії), Україна J01XX UA/15974/01/01 необмежений 961,00

ПІОФАГ® БАКТЕРІОФАГ

ПОЛІВАЛЕНТНИЙ розчин 1х10
5
 фагових часток

по 20 мл у скляному флаконі з маркуванням

українською мовою; по 1 флакону у комплекті з

насадкою-розпилювачем в індивідуальному

пакуванні в пачці з картону з маркуванням

українською мовою

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП",

Україна, для НЕО ПРОБІО КЕАР 

ІНК., Канада (всі стадії

виробництва; випуск серії),

Україна/Канада; ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НЕОПРОБІОКЕАР-УКРАЇНА" 

(випуск серії), Україна J01XX UA/15974/01/01 необмежений 280,00

ПІОФАГ® БАКТЕРІОФАГ

ПОЛІВАЛЕНТНИЙ розчин 1х10
5
 фагових часток

по 10 мл у скляному флаконі з маркуванням

українською мовою; по 4 флакони в контурній

чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій

упаковці у комплекті з 4 кришками-

крапельницями, в індивідуальному пакування в

пачці з картону з маркуванням українською

мовою

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП",

Україна, для НЕО ПРОБІО КЕАР 

ІНК., Канада (всі стадії

виробництва; випуск серії),

Україна/Канада; ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НЕОПРОБІОКЕАР-УКРАЇНА" 

(випуск серії), Україна J01XX UA/15974/01/01 необмежений 515,80
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ІНТЕСТІФАГ® 

БАКТЕРІОФАГ 

ПОЛІВАЛЕНТНИЙ розчин 1х10
5
 фагових часток

по 50 мл у флаконі з маркуванням українською

мовою; по 1 флакону в пачці з картону з

маркуванням українською мовою

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП",

Україна, для НЕО ПРОБІО КЕАР 

ІНК., Канада (всі стадії

виробництва; випуск серії),

Україна/Канада; ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НЕОПРОБІОКЕАР-УКРАЇНА" 

(випуск серії), Україна J01XX UA/15970/01/01 необмежений 609,40

ІНТЕСТІФАГ® 

БАКТЕРІОФАГ 

ПОЛІВАЛЕНТНИЙ розчин 1х10
5
 фагових часток

по 10 мл у флаконі з маркуванням українською

мовою; по 4 флакони в контурній чарунковій

упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці та

4 кришками-крапельницями, в індивідуальному

пакування в пачці з картону з маркуванням

українською мовою

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП",

Україна, для НЕО ПРОБІО КЕАР 

ІНК., Канада (всі стадії

виробництва; випуск серії),

Україна/Канада; ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НЕОПРОБІОКЕАР-УКРАЇНА" 

(випуск серії), Україна J01XX UA/15970/01/01 необмежений 538,15

Вориконазол ВОРИКОНАЗОЛ-ВІСТА

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 50 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в 

картонній пачці з маркуванням українською 

мовою

випуск серії: Сінтон Хіспанія, 

С.Л., Іспанія виробник, первинне 

та вторинне пакування: 

Фармацевтиний завод 

"Польфарма" С.А., Польща 

первинне та вторинне пакування: 

Джи І Фармас'ютікалс Лтд., 

Болгарія J02AC03 UA/16138/02/01 необмежений 2 400,00 29,8107 (за 1 Євро)

Вориконазол ВОРИКОНАЗОЛ-ВІСТА

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 200 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в 

картонній пачці з маркуванням українською 

мовою

випуск серії: Сінтон Хіспанія, 

С.Л., Іспанія виробник, первинне 

та вторинне пакування: 

Фармацевтиний завод 

"Польфарма" С.А., Польща 

первинне та вторинне пакування: 

Джи І Фармас'ютікалс Лтд., 

Болгарія J02AC03 UA/16138/02/02 необмежений 3 800,00 29,8107 (за 1 Євро)

Іміпенем, циластатин

ІМІПЕНЕМ/ЦИЛАСТАТИН - 

ВІСТА

порошок для приготування 

розчину для інфузій 500 мг / 500 мг 

10 скляних флаконів з порошком у картонній 

коробці АЦС ДОБФАР С.П.А., Італія J01DH51 UA/16166/01/01 необмежений 2 760,00 29,8107 (за 1 Євро)

Abiraterone АБІРТРОН

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою по 500 мг

по 10 таблеток у блістері по 6 блістерів в 

картонній коробці Ремедіка Лтд., Кіпр L02BX03 UA/19467/01/02 09.06.2027 35 000,00 29,8107 (за 1 Євро)

Ібандронова кислота

ІБАНДРОНОВА КИСЛОТА - 

ВІСТА

концентрат для розчину для 

інфузій 1 мг/мл по 6 мл у флаконі по 1 флакону у картонній коробці

Сотема (виробництво, 

пакування), Марокко

Сінтон Хіспанія, С.Л. (контроль 

якості, випуск серії), Іспанія M05BA06 UA/16132/01/01 04.07.2023 1 935,00 29,8107 (за 1 Євро)

Меропенем МЕРОПЕНЕМ - ВІСТА

порошок для приготування 

розчину для ін'єкцій 500 мг по 10 флаконів з порошком у картонній коробці АЦС ДОБФАР С.П.А., Італія J01DH02 UA/16112/01/01 04.07.2023 2 310,00 29,8107 (за 1 Євро)

Меропенем МЕРОПЕНЕМ - ВІСТА

порошок для приготування 

розчину для ін'єкцій 1000 мг по 10 флаконів з порошком у картонній коробці АЦС ДОБФАР С.П.А., Італія J01DH02 UA/16112/01/02 04.07.2023 3 350,00 29,8107 (за 1 Євро)

Meropenem МЕРОПЕНЕМ - ВІСТА

порошок для приготування 

розчину для ін`єкцій 2 г по 6 флаконів з порошком у картонній коробці АЦС ДОБФАР С.П.А., Італія J01DH02 UA/16112/01/03 04.07.2023 4 248,00 29,8107 (за 1 Євро)

Вориконазол ВОРИКОНАЗОЛ-ВІСТА

порошок для розчину для 

інфузій 200 мг по 1 флакону у картонній пачці

Сінтон Хіспанія, С.Л. (випуск 

серії), Іспанія

Стерісайенс Сп. з о.о. 

(виробництво, первинне і 

вторинне пакування), Польща

Мефар Ілач Санаі А.С. 

(виробництво, первинне і 

вторинне пакування), Туреччина

Джи І Фармас'ютікалс Лтд. 

(вторинне пакування), Болгарія J02AC03 UA/16138/01/01 16.08.2023 2 100,00 29,8107 (за 1 Євро)

Azithromycin АЗИТРОМІЦИН-ВІСТА

порошок для розчину для 

інфузій 500 мг по 1 флакону в пачці АНФАРМ ХЕЛЛАС С.А, Греція J01FA10 UA/19468/01/01 09.06.2027 320,00 29,3675 (за 1 Євро)

Amikacin АМІКАЦИН-ВІСТА розчин для ін'єкцій

250 мг/мл, по 2 мл (500 

мг) у флаконі по 1 флакону у картонній пачці АНФАРМ ХЕЛЛАС С.А, Греція J01GB06 UA/19469/01/01 09.06.2027 74,75 29,3675 (за 1 Євро)
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Dexmedetomidine ДЕКСМЕДЕТОМІДИН-ВІСТА

концентрат для розчину для 

інфузій

100 мкг/мл; по 2 мл 

концентрату в ампулі по 5 ампул в картонній коробці

АЛТАН ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, 

С.А., Іспанія N05CM18 UA/19491/01/01 20.06.2027 1 400,00 29,3675 (за 1 Євро)

Dexmedetomidine ДЕКСМЕДЕТОМІДИН-ВІСТА

концентрат для розчину для 

інфузій

100 мкг/мл; по 2 мл 

концентрату в ампулі по 25 ампул в картонній коробці

АЛТАН ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, 

С.А., Іспанія N05CM18 UA/19491/01/01 20.06.2027 7 000,00 29,3675 (за 1 Євро)

Moxifloxacin МОКСАНАЦИН розчин для інфузій

400 мг/250 мл по 250 мл 

(400 мг) у флаконі 1 флакон в пачці АНФАРМ ХЕЛЛАС С.А, Греція J01MA14 UA/19478/01/01 09.06.2027 550,00 29,3675 (за 1 Євро)

Ropivacaine РОПІВАКАЇН-ВІСТА розчин для ін'єкцій

7,5 мг/мл по 10 мл розчину 

в ампулі по 5 ампул в картонній коробці

АЛТАН ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, 

С.А., Іспанія N01BB09 UA/19490/01/01 20.06.2027 650,00 29,3675 (за 1 Євро)

Povidone-iodine БРАУНОДИН розчин нашкірний, 7,5 %

100 г розчину містять 

повідон-йоду 7,5 г (із 

вмістом активного йоду 10 

%), що відповідає 0,75 г 

активного йоду

по 100 мл у поліетиленових флаконах, по 20 

флаконів у картонній коробці з маркуванням 

українською мовою

Б. Браун Мельзунген АГ (випуск 

серії), Німеччина

Б. Браун Медікал АГ 

(виробництво "in bulk", первинне 

та вторинне пакування, контроль 

серії), Швейцарія D08AG02 UA/18496/01/01 22.12.2025 108,72

29,2549 грн. (за 1 дол.

США)

Povidone-iodine БРАУНОДИН розчин нашкірний, 7,5 %

100 г розчину містять 

повідон-йоду 7,5 г (із 

вмістом активного йоду 10 

%), що відповідає 0,75 г 

активного йоду

по 250 мл у поліетиленових флаконах зі спрей-

насосом, по 20 флаконів у картонній коробці з 

маркуванням українською мовою

Б. Браун Мельзунген АГ (випуск 

серії), Німеччина

Б. Браун Медікал АГ 

(виробництво "in bulk", первинне 

та вторинне пакування, контроль 

серії), Швейцарія D08AG02 UA/18496/01/01 22.12.2025 271,80

29,2549 грн. (за 1 дол.

США)

Периндоприлу, амлодипін АМЛЕССА таблетки 4 мг/10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці КРКА, д.д., Ново место, Словенія C09BB04 UA/12846/01/01 необмежений 111,69 32,1419 грн. (за 1 євро)

Периндоприлу, амлодипін АМЛЕССА таблетки 8 мг/5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці КРКА, д.д., Ново место, Словенія C09BB04 UA/12846/01/02 необмежений 125,00 32,1419 грн. (за 1 євро)

Периндоприлу, амлодипін АМЛЕССА таблетки 8 мг/10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці КРКА, д.д., Ново место, Словенія C09BB04 UA/12846/01/04 необмежений 144,37 32,1419 грн. (за 1 євро)

Раміприл Амприл® таблетки 1,25 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C09AA05 UA/4903/01/01 необмежений 93,22 32,1419 грн. (за 1 євро)

Раміприл Амприл® таблетки 2,5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C09AA05 UA/4903/01/02 необмежений 140,44 32,1419 грн. (за 1 євро)

Раміприл Амприл® таблетки 5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C09AA05 UA/4903/01/03 необмежений 170,10 32,1419 грн. (за 1 євро)

Раміприл Амприл® таблетки 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C09AA05 UA/4903/01/04 необмежений 245,16 32,1419 грн. (за 1 євро)

Раміприл,

гідрохлоротіазид Амприл® HD таблетки 5 мг/25 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C09BA05 UA/4903/02/01 необмежений 201,88 32,1419 грн. (за 1 євро)

Раміприл,

гідрохлоротіазид Амприл® HL таблетки 2,5 мг/12,5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C09BA05 UA/4903/02/02 необмежений 132,57 32,1419 грн. (за 1 євро)

Аторвастатин АТОРИС®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 30 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место 

(виробництво "in bulk", первинне 

та вторинне пакування, контроль 

серії та випуск серії), Словенія

Кемілаб д.о.о. (контроль серії), 

Словенія C10AA05 UA/8671/01/02 необмежений 85,66 32,1419 грн. (за 1 євро)

Azithromycin АЗИБІОТ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 500 мг

по 3 таблетки у блістері; по 1 блістеру вкартонній 

коробці

КРКА, д.д., Ново место, Словенія

КРКА, Польща Сп.з.о.о., Польща J01FA10 UA/13452/01/01 необмежений 136,81 32,1419 грн. (за 1 євро)

Івабрадин БРАВАДИН®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 5 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C01EB17 UA/16224/01/01 09.08.2022 77,48 32,1419 грн. (за 1 євро)

Івабрадин БРАВАДИН®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 7,5 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C01EB17 UA/16224/01/02 09.08.2022 83,84 32,1419 грн. (за 1 євро)

Амоксицилін, клавуланова

кислота БЕТАКЛАВ®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 500 мг/125 мг

по 7 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній коробці

Мікро Лабс Лімітед

(виробництво "in bulk", первинне

та вторинне пакування), Індія

КРКА, д.д., Ново место

(вторинне пакування, контроль

та випуск серії), Словенія J01CR02 UA/15848/01/01 09.03.2023 97,16 32,1419 грн. (за 1 євро)
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Амоксицилін, клавуланова

кислота БЕТАКЛАВ®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 875 мг/125 мг

по 7 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній коробці

Мікро Лабс Лімітед

(виробництво "in bulk", первинне

та вторинне пакування), Індія

КРКА, д.д., Ново место

(вторинне пакування, контроль

та випуск серії), Словенія J01CR02 UA/15849/01/01 09.03.2023 109,57 32,1419 грн. (за 1 євро)

Розувастатин та Валсартан ВАЛАРОКС

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 20 мг/160 мг 

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C10BX10 UA/16269/01/04 04.09.2022 181,60 32,1419 грн. (за 1 євро)

Валсартан, амлодипін ВАЛОДІП

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 5 мг/80 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці

КРКА-Фарма д.о.о. 

(відповідальний за виробництво 

"in bulk", первинне та вторинне 

пакування, контроль серії), 

Хорватія

КРКА, д.д., Ново место 

(відповідальний за контроль та 

випуск серії), Словенія C09DB01 UA/14357/01/01 необмежений 95,40 32,1419 грн. (за 1 євро)

Валсартан, амлодипін ВАЛОДІП

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 5 мг/160 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці

КРКА-Фарма д.о.о. 

(відповідальний за виробництво 

"in bulk", первинне та вторинне 

пакування, контроль серії), 

Хорватія

КРКА, д.д., Ново место 

(відповідальний за контроль та 

випуск серії), Словенія C09DB01 UA/14358/01/01 необмежений 131,96 32,1419 грн. (за 1 євро)

Валсартан, амлодипін ВАЛОДІП

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 10 мг/160 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці

КРКА-Фарма д.о.о. 

(відповідальний за виробництво 

"in bulk", первинне та вторинне 

пакування, контроль серії), 

Хорватія

КРКА, д.д., Ново место 

(відповідальний за контроль та 

випуск серії), Словенія C09DB01 UA/14357/01/02 необмежений 144,68 32,1419 грн. (за 1 євро)

Дексаметазон ДЕКСАМЕТАЗОН розчин для ін’єкцій 4 мг/1 мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 5 

блістерів у картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место 

(виробництво "in bulk", первинне 

та вторинне пакування, контроль 

та випуск серії, контроль серії), 

Словенія

НЛЗОХ (Національні 

лабораторія за здрав'є, околє ін 

храно) (контроль серії), Словенія H02AB02 UA/8538/01/01 необмежений 323,86 32,1419 грн. (за 1 євро)

Ретинол; холекальциферол; 

кислота аскорбінова; тіаміну 

нітрат; рибофлавін; 

піридоксину гідрохлорид; 

ціанокобаламін; нікотинамід; 

кислота фолієва; кальцію 

пантотенат; токоферолу 

ацетат; кальцій; фосфор; 

залізо; мідь; цинк; магній; 

марганець; молібден Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою

5000 МО; 200 МО; 60 мг; 

1 мг; 1,2 мг; 2 мг; 3 мкг; 13 

мг; 0,4 мг; 5 мг; 10 мг;15 

мг; 12 мг; 10 мг; 1 мг; 3 

мг; 20 мг; 1 мг; 0,1 мг

комбі-упаковка: 5 таблеток червоного кольору + 5 

таблеток блакитного кольору у блістері; по 4 

блістери у картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место 

(виробництво "in bulk", первинне 

пакування, вторинне пакування, 

контроль та випуск серій), 

Словенія

НЛЗОХ (Національні 

лабораторія за здрав’є, околє ін 

храно) (контроль серії), Словенія A11AA04 UA/4077/01/01 необмежений 121,07 32,1419 грн. (за 1 євро)

Ретинол; холекальциферол; 

кислота аскорбінова; тіаміну 

нітрат; рибофлавін; 

піридоксину гідрохлорид; 

ціанокобаламін; нікотинамід; 

кислота фолієва; кальцію 

пантотенат; токоферолу 

ацетат; кальцій; фосфор; 

залізо; мідь; цинк; магній; 

марганець; молібден Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою

5000 МО; 200 МО; 60 мг; 

1 мг; 1,2 мг; 2 мг; 3 мкг; 13 

мг; 0,4 мг; 5 мг; 10 мг;15 

мг; 12 мг; 10 мг; 1 мг; 3 

мг; 20 мг; 1 мг; 0,1 мг

комбі-упаковка: 5 таблеток червоного кольору + 5 

таблеток блакитного кольору у блістері; по 6 

блістерів у картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место 

(виробництво "in bulk", первинне 

пакування, вторинне пакування, 

контроль та випуск серій), 

Словенія

НЛЗОХ (Національні 

лабораторія за здрав’є, околє ін 

храно) (контроль серії), Словенія A11AA04 UA/4077/01/01 необмежений 164,65 32,1419 грн. (за 1 євро)

Каптоприл Каптоприл таблетки 12,5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C09AA01 UA/4800/01/01 необмежений 49,03 32,1419 грн. (за 1 євро)
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Каптоприл Каптоприл таблетки 25 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C09AA01 UA/4800/01/02 необмежений 70,52 32,1419 грн. (за 1 євро)

Каптоприл Каптоприл таблетки 50 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C09AA01 UA/4800/01/03 необмежений 108,05 32,1419 грн. (за 1 євро)

Nifedipine КОРДИПІН XL

таблетки з модифікованим 

вивільненням 40 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место 

(первинне та вторинне 

пакування, контроль та випуск 

серії), Словенія

Сігфрід Фарма АГ (виробництво 

таблеток з модифікованим 

вивільненням), Швейцарія

Сігфрід Мальта Лтд 

(виробництво таблеток з 

модифікованим вивільненням), 

Мальта C08CA05 UA/1105/02/02 необмежений 79,91 32,1419 грн. (за 1 євро)

Лозартан, гідрохлоротіазид ЛОРІСТА® Н 100

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг/12,5 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место 

(виробництво "in bulk", первинне 

та вторинне пакування, контроль 

та випуск серії), Словенія

Лабена д.о.о. (контроль серії), 

Словенія C09DA01 UA/12084/01/01 необмежений 85,05 32,1419 грн. (за 1 євро)

Флуфеназину деканоат Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 

блістеру в картонній коробці КРКА, д.д. Ново место, Словенія N05AB02 UA/0893/01/01 необмежений 647,72 32,1419 грн. (за 1 євро)

Моксифлоксацин Мофлакса®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 400 мг

по 5 таблеток у блістері; по 1 блістеру в 

картонній коробці

КРКА, д.д.Ново место, Словенія; 

КРКА-ФАРМА д.о.о, Хорватія; 

ТАД Фарма ГмбХ, Німеччина; 

Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ, 

Німеччина J01MA14 UA/14876/01/01 необмежений 124,40 32,1419 грн. (за 1 євро)

Диклофенак натрію Наклофен супозиторії 50 мг

 по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія M01AB05 UA/3480/04/01 необмежений 88,38 32,1419 грн. (за 1 євро)

Диклофенак натрію Наклофен таблетки кишковорозчинні 50 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія M01AB05 UA/3480/01/01 необмежений 88,68 32,1419 грн. (за 1 євро)

Диклофенак натрію Наклофен ретард таблетки пролонгованної дії 100 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место 

(первинне та вторинне 

пакування, контроль та випуск 

серії), Словенія

Хенніг Арцнайміттель ГмбХ & 

Ко. КГ (виробництво «in bulk»), 

Німеччина M01AB05 UA/3480/02/01 необмежений 110,78 32,1419 грн. (за 1 євро)

Пантопразол Нольпаза®

ліофілізат для розчину для 

ін’єкцій, флакон 40 мг 1 флакон з ліофілізатом у картонній коробці

Валдефарм (виробництво 

нерозфасованої продукції "bulk", 

первинне та вторинне пакування, 

контроль серії), Франція

Софарімекс-Індастріа Квіміка е 

Фармацевтіка, С.А. 

(виробництво нерозфасованої 

продукції "bulk", первинне 

пакування), Португалія

КРКА, д.д., Ново место 

(вторинне пакування , контроль 

серії та випуск серії), Словенія A02B C02 UA/7955/02/01 необмежений 88,99 32,1419 грн. (за 1 євро)

Пантопразол Нольпаза® таблетки гастрорезистентні 20 мг

по 14 таблеток у блістері; по 1 блістеру в 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место

(виробництво «in bulk», первинне

та вторинне пакування, контроль

серії та випуск серії), Словенія

Лаурус Лабс Пвт. Лтд.

(виробництво «in bulk», первинне

та вторинне пакування), Індія

Кемійскій інститут (контроль

серії), Словенія

Лабена д.о.о. (контроль серії),

Словенія A02BC02 UA/7955/01/01 необмежений 61,44 32,1419 грн. (за 1 євро)
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Пантопразол Нольпаза® таблетки гастрорезистентні 20 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістера у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место

(виробництво «in bulk», первинне

та вторинне пакування, контроль

серії та випуск серії), Словенія

Лаурус Лабс Пвт. Лтд.

(виробництво «in bulk», первинне

та вторинне пакування), Індія

Кемійскій інститут (контроль

серії), Словенія

Лабена д.о.о. (контроль серії),

Словенія A02BC02 UA/7955/01/01 необмежений 106,84 32,1419 грн. (за 1 євро)

Пантопразол Нольпаза® таблетки гастрорезистентні 40 мг

по 14 таблеток у блістері; по 1 блістеру в 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место

(виробництво «in bulk», первинне

та вторинне пакування, контроль

серії та випуск серії), Словенія

Лаурус Лабс Пвт. Лтд.

(виробництво «in bulk», первинне

та вторинне пакування), Індія

Кемійскій інститут (контроль

серії), Словенія

Лабена д.о.о. (контроль серії),

Словенія A02BC02 UA/7955/01/02 необмежений 99,58 32,1419 грн. (за 1 євро)

Пантопразол Нольпаза® таблетки гастрорезистентні 40 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістера у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место

(виробництво «in bulk», первинне

та вторинне пакування, контроль

серії та випуск серії), Словенія

Лаурус Лабс Пвт. Лтд.

(виробництво «in bulk», первинне

та вторинне пакування), Індія

Кемійскій інститут (контроль

серії), Словенія

Лабена д.о.о. (контроль серії),

Словенія A02BC02 UA/7955/01/02 необмежений 168,59 32,1419 грн. (за 1 євро)

Пантопразол НОЛЬПАЗА® КОНТРОЛ таблетки гастрорезистентні 20 мг

по 7 таблеток у блістері; по 2 блістера у картонній 

коробці

КРКА, д.д., Ново место 

(виробництво «in bulk», первинне 

та вторинне пакування, контроль 

серії та випуск серії), Словенія

ТАД Фарма ГмбХ (первинне та 

вторинне пакування, контроль 

серії та випуск серії), Німеччина

Лаурус Лабс Пвт. Лтд. 

(виробництво «in bulk», первинне 

та вторинне пакування), Індія

Кемійські інститут, Центр за 

валідаційске технологіє ін 

аналітіко (ЦВТА) (контроль 

серії), Словенія

Лабена д.о.о. (контроль серії), 

Словенія A02BC02 UA/12818/01/01 необмежений 78,39 32,1419 грн. (за 1 євро)

Панкреатин Панзинорм® форте 20 000

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою

 269,12-279,44 мг

панкреатину (свинячого) з

ферментативною 

активністю ліпази – 20000

ОД, амілази – 12000 ОД,

протеази – 900 ОД по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія A09AA02 UA/9649/01/01 необмежений 71,13 32,1419 грн. (за 1 євро)
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Панкреатин Панзинорм® форте 20 000

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою

 269,12-279,44 мг

панкреатину (свинячого) з

ферментативною 

активністю ліпази – 20000

ОД, амілази – 12000 ОД,

протеази – 900 ОД по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія A09AA02 UA/9649/01/01 необмежений 172,52 32,1419 грн. (за 1 євро)

Пентоксифілін ПЕНТИЛІН розчин для ін'єкцій 20 мг/мл

5 мл (100 мг) в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 1

блістеру в картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C04AD03 UA/2694/02/01 необмежений 74,76 32,1419 грн. (за 1 євро)

Пентоксифілін ПЕНТИЛІН таблетки пролонгованої дії 400 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 блістера у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C04AD03 UA/2694/01/01 необмежений 123,49 32,1419 грн. (за 1 євро)

Периндоприл Пренеса® таблетки 4 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C09AA04 UA/5145/01/02 необмежений 86,26 32,1419 грн. (за 1 євро)

Периндоприл Пренеса® таблетки 4 мг по 10 таблеток у блістері, по 9 блістерів у коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C09AA04 UA/5145/01/02 необмежений 201,88 32,1419 грн. (за 1 євро)

Периндоприл Пренеса® таблетки 8 мг по 10 таблеток у блістері, по 9 блістерів у коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C09AA04 UA/5145/01/03 необмежений 248,81 32,1419 грн. (за 1 євро)

Периндоприл, індапамід Ко-Пренеса® таблетки 4 мг/1,25 мг

по 10 таблеток у блістері, по 9 блістерів у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C09BA04 UA/10953/01/02 необмежений 340,50 32,1419 грн. (за 1 євро)

Периндоприл, індапамід Ко-Пренеса® таблетки 8 мг/2,5 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C09BA04 UA/10953/01/03 необмежений 157,09 32,1419 грн. (за 1 євро)

Периндоприл, індапамід Ко-Пренеса® таблетки 8 мг/2,5 мг

по 10 таблеток у блістері, по 9 блістерів у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C09BA04 UA/10953/01/03 необмежений 378,34 32,1419 грн. (за 1 євро)

Індапамід Равел® SR

таблетки пролонгованої дії, 

вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C03BA11 UA/3628/01/01 необмежений 164,65 32,1419 грн. (за 1 євро)

Індапамід Равел® SR

таблетки пролонгованої дії, 

вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія C03BA11 UA/3628/01/01 необмежений 311,15 32,1419 грн. (за 1 євро)

Сульфасалазин Сульфасалазин

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія A07EC01 UA/0420/01/01 необмежений 341,41 32,1419 грн. (за 1 євро)

Сульфасалазин Сульфасалазин-ЕН таблетки кишковорозчинні 500 мг

по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія A07EC01 UA/0420/02/01 необмежений 348,68 32,1419 грн. (за 1 євро)

Telmisartan and amlodipine ТЕЛДІПІН таблетки 80 мг/10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место

(виробництво "in bulk", первинне

та вторинне пакування, контроль

та випуск серій), Словенія C09DB04 UA/17332/01/03 04.04.2024 138,62 32,1419 грн. (за 1 євро)

Telmisartan and amlodipine ТЕЛДІПІН таблетки 80 мг/5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место

(виробництво "in bulk", первинне

та вторинне пакування, контроль

та випуск серій), Словенія C09DB04 UA/17332/01/02 04.04.2024 120,46 32,1419 грн. (за 1 євро)

Telmisartan and amlodipine ТЕЛДІПІН таблетки 40 мг/5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место

(виробництво "in bulk", первинне

та вторинне пакування, контроль

та випуск серій), Словенія C09DB04 UA/17332/01/04 04.04.2024 94,74 32,1419 грн. (за 1 євро)

Телмісартан ТЕЛМІСТА таблетки 40 мг

по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери у

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место

(виробництво «in bulk», первинне

та вторинне пакування, контроль

серії та випуск серії), Словенія

КРКА, Польща Сп.з.о.о.

(виробництво "in bulk", первинне

та вторинне пакування, контроль

та випуск сері), Польща

Кемілаб д.о.о. (контроль серії),

Словенія С09СА07 UA/13210/01/02 необмежений 89,29 32,1419 грн. (за 1 євро)

Телмісартан ТЕЛМІСТА таблетки 80 мг

по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери у

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место

(виробництво «in bulk», первинне

та вторинне пакування, контроль

серії та випуск серії), Словенія

КРКА, Польща Сп.з.о.о.

(виробництво "in bulk", первинне

та вторинне пакування, контроль

та випуск сері), Польща

Кемілаб д.о.о. (контроль серії),

Словенія С09СА07 UA/13210/01/03 необмежений 111,99 32,1419 грн. (за 1 євро)
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Телмісартан та

гідрохлоротіазид ТЕЛМІСТА Н 40 таблетки 40 мг/12,5 мг

по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери у

картонній коробці КРКА, д.д., Ново место, Словенія С09DА07 UA/15859/01/01 необмежений 106,54 32,1419 грн. (за 1 євро)

Телмісартан та

гідрохлоротіазид ТЕЛМІСТА Н 80 таблетки 80 мг/12,5 мг

по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери у

картонній коробці КРКА, д.д., Ново место, Словенія С09DА07 UA/15858/01/01 необмежений 121,37 32,1419 грн. (за 1 євро)

Телмісартан та

гідрохлоротіазид ТЕЛМІСТА НD 80 таблетки 80 мг/25 мг

по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери у

картонній коробці КРКА, д.д., Ново место, Словенія С09DА07 UA/15860/01/01 необмежений 132,87 32,1419 грн. (за 1 євро)

Вісмуту субцитрат  УЛЬКАВІС

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 120 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у

картонній коробці КРКА, д.д., Ново место, Словенія  A02BX05 UA/16078/01/01 необмежений 89,59 32,1419 грн. (за 1 євро)

Вісмуту субцитрат УЛЬКАВІС

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 120 мг

по 14 таблеток у блістері; по 8 блістерів у

картонній коробці КРКА, д.д., Ново место, Словенія  A02BX05 UA/16078/01/01 необмежений 266,05 32,1419 грн. (за 1 євро)

Кларитроміцин Фромілід®

гранули для приготування 

суспензії для орального 

застосування  60 мл (250 мг/5 мл)

1 флакон з гранулами та 1 шприц для орального 

введення суспензії в картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место 

(виробництво "in bulk", первинне 

та вторинне пакування, контроль 

та випуск серії; контроль серії 

(фізичні та хімічні методи 

контролю)), Словенія

ІНД-СВІФТ ЛАБОРАТОРІЗ 

ЛІМІТЕД (виробництво 

проміжного продукту (після 

покриття)), Індія J01FA09 UA/5026/01/02 необмежений 178,58 32,1419 грн. (за 1 євро)

Кларитроміцин Фромілід ® УНО

таблетки з модифікованим 

вивільненням 500 мг

по 5 таблеток у блістері; по 1 блістеру в 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія J01FA09 UA/9540/01/01 необмежений 107,45 32,1419 грн. (за 1 євро)

Кларитроміцин Фромілід ® УНО

таблетки з модифікованим 

вивільненням 500 мг

по 7 таблеток у блістері; по 1 блістеру в 

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место,

Словенія J01FA09 UA/9540/01/01 необмежений 123,49 32,1419 грн. (за 1 євро)

Ципрофлоксацин Ципринол® розчин для інфузій 2 мг/мл

по 100 мл (200мг) у флаконі; по 1 флакону в

картонній коробці

КРКА, д.д., Ново место

(виробництво “in bulk“, первинне

та вторинне пакування, контроль

та випуск серії; контроль серії

(фізичні та хімічні методи

контролю)), Словенія

НЛЗОХ (Національні

лабораторія за здрав’є, околє ін

храно) (контроль серії (фізичні та

хімічні методи контролю),

Словенія J01MA02 UA/0678/01/01 необмежений 126,21 32,1419 грн. (за 1 євро)

Езомепразол ЕМАНЕРА® капсули кишковорозчинні 20 мг

по 7 таблеток у блістері; по 2 блістери у

картонній коробці КРКА, д.д., Ново место, Словенія A02BC05 UA/12801/01/01 необмежений 150,73 32,1419 грн. (за 1 євро)

Езомепразол ЕМАНЕРА® капсули кишковорозчинні 20 мг

по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери у

картонній коробці КРКА, д.д., Ново место, Словенія A02BC05 UA/12801/01/01 необмежений 272,71 32,1419 грн. (за 1 євро)

Езомепразол ЕМАНЕРА® капсули кишковорозчинні 40 мг

по 7 таблеток у блістері; по 2 блістери у

картонній коробці КРКА, д.д., Ново место, Словенія A02BC05 UA/12801/01/02 необмежений 216,71 32,1419 грн. (за 1 євро)

Езомепразол ЕМАНЕРА® капсули кишковорозчинні 40 мг

по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери у

картонній коробці КРКА, д.д., Ново место, Словенія A02BC05 UA/12801/01/02 необмежений 395,29 32,1419 грн. (за 1 євро)

Еналаприлу малеат і 

гідрохлоротіазид ЕНАП® 20 HL таблетки 20 мг/12,5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у

картонній коробці КРКА, д.д., Ново место, Словенія С09ВА02 UA/10299/01/01 необмежений 92,01 32,1419 грн. (за 1 євро)

Insulin glargine АЙЛАР® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл

по 3 мл у картриджі, по 5 картриджів у блістері, 

по 1 блістеру в пачці. Маркування українською та 

англійською мовами.

Біокон Лімітед, Індія

АТ "Фармак", Україна A10AE04 UA/15749/01/01 необмежений 1 100,00

Пропофол ДИПРОФОЛ® ЕДТА емульсія для інфузій 10 мг/мл

по 20 мл в ампулі; по 5 ампул у пачці. 

Маркування українською та російською мовами АТ "Фармак", Україна N01AX10 UA/15942/01/01 необмежений 221,50

Пропофол ДИПРОФОЛ® ЕДТА емульсія для інфузій 10 мг/мл

по 50 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці. 

Маркування українською та російською мовами АТ "Фармак", Україна N01AX10 UA/15942/01/01 необмежений 135,00

Пропофол ДИПРОФОЛ® ЕДТА емульсія для інфузій 20 мг/мл

по 50 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці. 

Маркування українською та російською мовами АТ "Фармак", Україна N01AX10 UA/15942/01/02 необмежений 270,00

Metformin ДІАФОРМІН® SR таблетки пролонгованої дії 500 мг

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

картону з маркуванням українською та 

російською мовами АТ "Фармак", Україна A10BA02 UA/18679/01/02 13.04.2026 155,00

Розувастатин ЕВОЙД®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 10 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 C10AA07 UA/16075/01/02 необмежений 100,00

Розувастатин ЕВОЙД®

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 C10AA07 UA/16075/01/03 необмежений 160,00
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Езомепразол ЕЗОНЕКСА®

ліофілізат для розчину для 

ін`єкцій та інфузій 40 мг 

по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з 

маркуванням українською мовою АТ "Фармак", Україна A02BC05 UA/16030/01/01 необмежений 150,00

Нафтифін ЕСТЕЗИФІН крем 1%

по 15 г у тубі, по 1 тубі в пачці з маркуванням 

українською та російською мовами АТ "Фармак", Україна D01AE22 UA/15944/01/01 необмежений 110,00

 Валсартан, гідрохлоротіазид КОРСАР® Н

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 160 мг/25 мг

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

маркуванням українською та російською мовами

АТ "Фармак" (фасування та 

пакування з in bulk фірми-

виробника Балканфарма 

Дупниця АТ, Болгарія), Україна C09DA03 UA/14293/01/02 необмежений 132,00

Budesonide НЕБУЛОМАКС суспензія для розпилення 0,25 мг/мл

по 2 мл в однодозовому контейнері, по 5 

контейнерів у пакеті, по 4 пакети у пачці з 

маркуванням українською та російською мовами АТ "Фармак", Україна R03BA02 UA/19356/01/02 05.05.2027 300,00

Budesonide НЕБУЛОМАКС суспензія для розпилення 0,5 мг/мл

по 2 мл в однодозовому контейнері, по 5 

контейнерів у пакеті, по 4 пакети у пачці з 

маркуванням українською та російською мовами АТ "Фармак", Україна R03BA02 UA/19356/01/03 05.05.2027 400,00

Розчин ментолу в 

ментиловому ефірі 

ізовалеріанової кислоти 

(монопрепарат та його 

комбінації) СОНОБАРБОВАЛ краплі оральні, розчин

1 мл розчину містить: 

етиловий ефір ?-

бромізовалеріанової 

кислоти в перерахуванні 

на 100 % речовину – 18 

мг; розчин ментолу в 

ментиловому ефірі 

кислоти ізовалеріанової 

(валідол) – 80 мг; 

доксиламіну гідроген 

сукцинат в перерахуванні 

на 100 % суху речовину – 

16,875 мг

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

маркуванням українською мовою АТ "Фармак", Україна N05CX UA/17971/01/01 06.03.2025 80,00

Ксилометазолін 

ФАРМАЗОЛІН® З М'ЯТОЮ

ТА ЕВКАЛІПТОМ спрей назальний, розчин 1 мг/мл

по 10 мл у флаконі; по 1 флаконі у пачці з

маркуванням українською та російською мовами АТ "Фармак", Україна R01AA07 UA/15996/01/01 необмежений 55,00

Fenoterol and ipratropium

bromide ФРІВЕЙ® КОМБІ НЕБУЛА розчин для інгаляцій

1 мл розчину містить:

іпратропію броміду 0,1305

мг, що еквівалентно

іпратропію броміду

безводному 0,125 мг;

фенотеролу гідроброміду

0,3125 мг

по 4 мл в небулі; по 20 небул у пачці

українською, російською та англійською мовами АТ "Фармак", Україна R03AL01 UA/18875/01/01 30.07.2026 150,00

Парацетамол (монопрепарат

та його комбінації) ЦИТРІК® порошок для орального розчину

1 саше містить:

парацетамолу 325 мг,

фенілефрину гідрохлориду

10 мг, феніраміну малеату

20 мг, кислоти

аскорбінової 50 мг

по 22,13 г в саше; по 10 саше в пачці з картону з

маркуванням українською та російською мовами АТ "Фармак", Україна N02BE51 UA/15885/01/01 необмежений 175,00

Урсодезоксихолева кислота Урсіс®

Таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 500 мг По 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна A05AA02, A05B UA/18603/01/01 09.11.2026 782,00

Glimepiride ГЛІМЕПІРИД-КВ таблетки 2 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A10BB12 UA/4410/01/01 необмежений 60,00

Glimepiride ГЛІМЕПІРИД-КВ таблетки 3 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A10BB12 UA/4410/01/02 необмежений 73,50

Glimepiride ГЛІМЕПІРИД-КВ таблетки 4 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A10BB12 UA/4410/01/03 необмежений 96,00

Бісопролол Бісопролол-КВ таблетки 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна С07АВ07 UA/8672/01/01 необмежений 9,70

Есциталопрам Гіацинтія

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 20 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна N06AB10 UA/17455/01/02 30.05.2024 280,50

Lercanidipine ВАНЛЕРК

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 20 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C08CA13 UA/18884/01/02 06.08.2026 194,25
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Декскетопрофен ДЕКСПРО гранули для орального розчину 25 мг по 10 однодозових пакетів у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна M01AE17 UA/17373/02/01 13.01.2027
88,50

Діоксидин; лідокаїн ДІОКСИЗОЛЬ®-ДАРНИЦЯ розчин

1 г розчину містить:

діоксидину 12 мг;

лідокаїну гідрохлориду 60

мг по 500 г у флаконах

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна J01ХХ UA/8021/01/01 необмежений 1 275,90

Периндоприл, амлодипін і

індапамід ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО таблетки 4 мг/1,25 мг/5 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна C09BX01 UA/19239/01/01 23.02.2027 101,10

Периндоприл, амлодипін і

індапамід ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО таблетки 4 мг/1,25 мг/10 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна C09BX01 UA/19239/01/02 23.02.2027 118,60

Периндоприл, амлодипін і

індапамід ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО таблетки 8 мг/2,5 мг/5 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна C09BX01 UA/19239/01/03 23.02.2027 128,50

Периндоприл, амлодипін і

індапамід ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО таблетки 8 мг/2,5 мг/10 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна C09BX01 UA/19239/01/04 23.02.2022 138,50

Кветіапін КВЕТІАПІН-ДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 25 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці Дженефарм СА, Греція N05AH04 UA/19202/01/01 10.02.2027 125,10

29,2549 грн. (за 1 дол.

США)

Кветіапін КВЕТІАПІН-ДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці Дженефарм СА, Греція N05AH04 UA/19202/01/02 10.02.2027 448,20

29,2549 грн. (за 1 дол.

США)

Кветіапін КВЕТІАПІН-ДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 200 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці Дженефарм СА, Греція N05AH04 UA/19202/01/03 10.02.2027 518,40

29,2549 грн. (за 1 дол.

США)

Електроліти у комбінації з

іншими препаратами РЕОДАР® розчин для інфузій

сорбітолу 60,0 мг, натрію

(S)-лактату розчину (у

перерахунку на 100 %

речовину) 19,0 мг, натрію

хлориду 6,0 мг, кальцію

хлориду дигідрату (у

перерахунку на кальцію

хлорид) 0,1 мг, калію

хлориду 0,3 мг, магнію

хлориду гексагідрату (у

перерахунку на магнію

хлорид) 0,2 мг по 200 мл у флаконі

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна B05BB04 UA/19444/01/01 28.05.2027 95,00

Дакарбазин ДАКАРБАЗИН

ліофілізат для розчину для

ін'єкцій 200 мг У флаконах № 1 Венус Ремедіс Лімітед, Індія L01AX04 UA/0548/01/01 17.02.2025 600,00
36,5686 за 1 дол. США

Гемцитабін ВІЗГЕМ

ліофілізат для розчину для

інфузій 200 мг У флаконах № 1 Венус Ремедіс Лімітед, Індія L01BC05 UA/11393/01/01 необмежений 650,00
36,5686 за 1 дол. США

Гемцитабін ВІЗГЕМ

ліофілізат для розчину для

інфузій 1000 мг У флаконах № 1 Венус Ремедіс Лімітед, Індія L01BC05 UA/11393/01/02 необмежений 2 500,00
36,5686 за 1 дол. США

Карбоплатин КАРБОПЛАТИН розчин для ін`єкцій 10 мг/мл по 5 мл У флаконах № 1 Венус Ремедіс Лімітед, Індія L01XA02 UA/9294/01/01 06.02.2025 880,00
36,5686 за 1 дол. США

Карбоплатин КАРБОПЛАТИН розчин для ін`єкцій 10 мг/мл по 45 мл У флаконах № 1 Венус Ремедіс Лімітед, Індія L01XA02 UA/9294/01/01 06.02.2025 2 450,00
36,5686 за 1 дол. США

Paclitaxel НЕОТАКСЕЛ

концентрат для розчину для

інфузій 6 мг/мл 41,7 мл (250 мг) 1 флакон Венус Ремедіс Лімітед, Індія L01CD01 UA/0926/01/01 11.12.2024 4 500,00
36,5686 за 1 дол. США

В.о. генерального директора Фармацевтичного директорату Іван ЗАДВОРНИХ


