
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 

заяви про декларування 

зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб 

Дата та номер наказу МОЗ про 

декларування змін оптово-

відпускної ціни на лікарські 

засоби

Vancomycin ВАНКОМІЦИН-ФАРМЕКС

ліофілізат для розчину для

інфузій 1000 мг

по 1 флакону з маркуванням українською мовою

в контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній

чарунковій упаковці в пачці з маркуванням

українською та російською мовами

ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП»,

Україна J01XA01 UA/13483/01/02 необмежений

390,17

від 17.02.2022 № 319

Алтеї препарати АЛТЕЙКА ГАЛИЧФАРМ таблетки жувальні 100 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з

маркуванням українською мовою ПАТ "Київмедпрепарат", Україна R05CA05 UA/12480/02/01 необмежений
40,00

від 17.02.2022 № 319

Чебрецю екстракт рідкий ПЕРТУСИН сироп

чебрецю екстракту рідкого

(1:1) 120 мг, калію

броміду 1 г

по 100 мл у флаконах з маркуванням українською

мовою ПАТ "Галичфарм", Україна R05CA10 UA/0749/01/01 необмежений

31,51

від 14.09.2021 № 1941

Кислота ацетилсаліцилова

(монопрепарат та його

комбінації) КОПАЦИЛ® таблетки

кислота ацетилсаліцилова

300 мг, парацетамол 100

мг, кофеїн 50 мг

по 10 таблеток у блістері з маркуванням

українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна N02BA51 UA/2930/01/01 необмежений

38,00

від 01.02.2022 № 197

Метформін гідрохлорид МЕФАРМІЛ®

таблетки, вкриті

плівковою оболонкою 500 мг

таблетки вкриті плівковою оболонкою, по 500мг

по 10 таблеток у блістері, 5 блістерів в пачці

ПАТ «Київмедпрепарат»

(виробництво з пакування in bulk

фірми -виробника "ІНДОКО

РЕМЕДІЗ ЛТД", Індія), Україна A10ВА02 UA/14013/01/01 необмежений

48,13

від 29.11.19 №2358

Метформін гідрохлорид МЕФАРМІЛ®

таблетки, вкриті

плівковою оболонкою 850 мг

таблетки вкриті плівковою оболонкою, по 850мг

по 10 таблеток у блістері, 5 блістерів в пачці

ПАТ «Київмедпрепарат»

(виробництво з пакування in bulk

фірми -виробника "ІНДОКО

РЕМЕДІЗ ЛТД", Індія), Україна A10ВА02 UA/14013/01/02 необмежений

81,82

від 29.11.19 №2358

Метформін гідрохлорид МЕФАРМІЛ®

таблетки, вкриті

плівковою оболонкою 1000 мг

таблетки вкриті плівковою оболонкою, по 1000мг 

по 10 таблеток у блістері, 5 блістерів в пачці

ПАТ «Київмедпрепарат»

(виробництво з пакування in bulk

фірми -виробника "ІНДОКО

РЕМЕДІЗ ЛТД", Індія), Україна A10ВА02 UA/14013/01/03 необмежений

96,25

від 29.11.19 №2358

Метформін гідрохлорид МЕФАРМІЛ®

таблетки, вкриті

плівковою оболонкою 1000 мг по 10 таблеток у блістері, 3 блістерів в пачці

ПАТ «Київмедпрепарат»

(виробництво з пакування in bulk

фірми -виробника "ІНДОКО

РЕМЕДІЗ ЛТД", Індія), Україна A10ВА02 UA/14013/01/03 необмежений

35,11

від 13.07.2020 № 1584

Метформін гідрохлорид МЕФАРМІЛ®

таблетки, вкриті

плівковою оболонкою 850 мг по 10 таблеток у блістері, 3 блістерів в пачці

ПАТ «Київмедпрепарат»

(виробництво з пакування in bulk

фірми -виробника "ІНДОКО

РЕМЕДІЗ ЛТД", Індія), Україна A10ВА02 UA/14013/01/02 необмежений

20,51

від 17.09.2020 № 2118

Метформін гідрохлорид МЕФАРМІЛ®

таблетки, вкриті

плівковою оболонкою 500 мг

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

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»

(виробництво з пакування in bulk

фірми -виробника "ІНДОКО

РЕМЕДІЗ ЛТД", Індія), Україна A10ВА02 UA/14013/01/01 необмежений

12,06

від 17.09.2020 № 2118

Позиції, які виключаються з реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби 

Додаток 2

до наказу Міністерства охорони здоров'я України

"Про декларування зміни оптово-відпускних 

цін на лікарські засоби станом на 22 

листопада 2022 року та внесення їх до 

реєстру та внесення змін до реєстру оптово-

відпускних цін на лікарські засоби"
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Метформін гідрохлорид МЕФАРМІЛ®

таблетки, вкриті

плівковою оболонкою 1000 мг по 10 таблеток у блістері, 6 блістерів в пачці

ПАТ «Київмедпрепарат»

(виробництво з пакування in bulk

фірми -виробника "ІНДОКО

РЕМЕДІЗ ЛТД", Індія), Україна A10ВА02 UA/14013/01/03 необмежений

48,26

від 11.03.2021 № 434

Калію аспарагінат, магнію 

аспарагінат АСПАРКАМ розчин для ін'єкцій

1 мл розчину містить: 

калію аспарагінату 45,2 

мг, магнію аспарагінату 

40 мг

по 5 мл в ампулі, по 10 ампул у пачці з 

картону з маркуванням українською та 

російською мовами ТОВ "Ніко", Україна A12CC30 UA/10472/01/01 06.03.2020

17,50

від 13.05.2015 №274

Калію аспарагінат, магнію 

аспарагінат АСПАРКАМ розчин для ін'єкцій

1 мл розчину містить: 

калію аспарагінату 45,2 

мг, магнію аспарагінату 

40 мг

по 10 мл в ампулі, по 10 ампул у пачці з 

картону з маркуванням українською та 

російською мовами ТОВ "Ніко", Україна A12CC30 UA/10472/01/01 06.03.2020

25,50

від 13.05.2015 №274

Пірацетам ПІРАЦЕТАМ

розчин для ін'єкцій, 200 

мг/мл

1 мл розчину містить: 

пірацетаму 200 мг

по 5 мл в ампулі з маркуванням 

українською мовою; по 10 ампул у пачці з 

картону з маркуванням українською, 

російською та англійською мовами ТОВ "Ніко", Україна N06BX03 UA/10484/01/01 12.03.2020

24,00

від 13.05.2015 №274

Пірацетам ПІРАЦЕТАМ

розчин для ін'єкцій, 200 

мг/мл

1 мл розчину містить: 

пірацетаму 200 мг

по 10 мл в ампулі з маркуванням 

українською мовою; по 10 ампул у пачці з 

картону з маркуванням українською, 

російською та англійською мовами ТОВ "Ніко", Україна N06BX03 UA/10484/01/01 12.03.2020

42,00

від 13.05.2015 №274

Калію аспарагінат, магнію 

аспарагінат АСПАРКАМ розчин для ін'єкцій

1 мл розчину містить: 

калію аспарагінату 45,2 

мг, магнію аспарагінату 

40 мг

по 5 мл в ампулі з маркуванням 

українською мовою; по 10 ампул у пачці з 

картону з маркуванням українською, 

російською та англійською мовами ТОВ "Ніко", Україна A12CC30 UA/10472/01/01 06.03.2020

17,50

від 13.05.2015 №274

Калію аспарагінат, магнію 

аспарагінат АСПАРКАМ розчин для ін'єкцій

1 мл розчину містить: 

калію аспарагінату 45,2 

мг, магнію аспарагінату 

40 мг

по 10 мл в ампулі з маркуванням 

українською мовою; по 10 ампул у пачці з 

картону з маркуванням українською, 

російською та англійською мовами ТОВ "Ніко", Україна A12CC30 UA/10472/01/01 06.03.2020

25,50

від 13.05.2015 №274

Папаверину гідрохлорид

ПАПАВЕРИНУ 

ГІДРОХЛОРИД

розчин для ін'єкцій, 20 

мг/мл

1 мл розчину містить: 

папаверину 

гідрохлориду 20 мг

по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у пачці з 

картону з маркуванням українською та 

російською мовами ТОВ "Ніко", Україна A03AD01 UA/10623/01/01 02.04.2020

30,14 від 11.06.2015 №328; від 

07.07.2015 №412

Розчин ментолу в 

ментиловому ефірі 

ізовалеріанової кислоти Валідол-Здоров'я

Таблетки сублінгвальні 

по 60мг 60 мг По 10 таблеток у блістерах

ТОВ "Фармацевтична 

компанія "Здоров'я", Україна C01EX UA/10591/01/01 20.03.2020

4,15

від 01.07.2015 №399

Теофілін ЕУФІЛІН

розчин для ін'єкцій, 20 

мг/мл

1 мл розчину містить: 

теофіліну 20 мг

по 10 мл в ампулі з маркуванням 

українською мовою, по 10 ампул у 

картонній пачці з маркуванням 

українською, російською, та англійською 

мовами ТОВ "Ніко", Україна R03DA04 UA/10709/01/01 30.04.2020

39,00

від 07.07.2015 № 415

Теофілін ЕУФІЛІН

розчин для ін'єкцій, 20 

мг/мл

1 мл розчину містить: 

теофіліну 20 мг

по 5 мл в ампулі з маркуванням 

українською мовою, по 10 ампул у 

картонній пачці з маркуванням 

українською, російською та англімовами ТОВ "Ніко", Україна R03DA04 UA/10709/01/01 30.04.2020

27,00

від 07.07.2015 № 415

Памідронова кислота ПАМИРЕД®

Ліофілізат для  розчину 

для інфузій по 60 мг 60 мг 1 флакон з ліофілізатом у пачці

Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, 

Індія M05BA03 UA/3143/01/02 30.04.2020

746,12 21,070818 грн. 

за 1 дол. США від 07.07.2015 № 415

Памідронова кислота ПАМИРЕД®

Ліофілізат для  розчину 

для інфузій по 30 мг 30 мг 1 флакон з ліофілізатом у пачці

Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, 

Індія M05BA03 UA/3143/01/01 30.04.2020

451,55 21,070818 грн. 

за 1 дол. США від 07.07.2015 № 415

Натрію аміносаліцилат

ПАС НАТРІЮ ГРАНУЛИ 

60%

гранули 

кишковорозчинні 600 мг/г

по 9,2 г гранул в саше; по 30 саше в 

картонній упаковці. Маркування 

українською мовою

Маклеодс Фармасьютикалс 

Лімітед, Індія J04AА02 UA/14233/01/01 03.03.2020

1886,02 21,025806 грн. 

за 1 дол. США від 07.07.2015 № 415

Натрію аміносаліцилат

ПАС НАТРІЮ ГРАНУЛИ 

60%

гранули 

кишковорозчинні 600 мг/г

по 100 г гранул в саше; по 1 саше разом з 

мірною ложкою у флаконі.  Маркування 

українською мовою

Маклеодс Фармасьютикалс 

Лімітед, Індія J04AА02 UA/14233/01/01 03.03.2020

630,78 21,025806 грн. 

за 1 дол. США від 07.07.2015 № 415

Папаверину гідрохлорид

ПАПАВЕРИНУ 

ГІДРОХЛОРИД

розчин для ін'єкцій, 20 

мг/мл

1 мл розчину містить: 

20 мг папаверину 

гідрохлориду 

по 2 мл в ампулі; з маркуванням 

українською мовою; по 50 ампул у пачці з 

картону з маркуванням українською та 

російською мовами ТОВ "Ніко", Україна A03AD01 UA/10623/01/01 02.04.2020

120,00

від 07.07.2015 № 415

Циклосерин ЦИКЛОСЕРИН капсули 250 мг по 40 капсул у банці ТОВ "Люм’єр Фарма", 

Україна

J04AB01 UA/14393/01/01 15.05.2020
536,00

від 16.07.2015 №433

Метилетилпіридинолу 

гідрохлорид

Емоксил-Н розчин для ін'єкцій, 10 

мг/мл 

1 мл містить: 

метилетилпіридинолу 

гідрохлориду 10 мг

по 1 мл в ампулі з маркуванням 

українською мовою; по 10 ампул у пачці з 

картону з маркуванням українською, 

російською та англійською мовами

ТОВ "НІКО", Україна C05CX UA/14409/01/01 19.05.2020

165,00

від 24.07.2015 №463
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Гадобенат димеглумін МУЛЬТІХАНС розчин для ін'єкцій розчин для ін'єкцій 529 

мг/мл

по 10 мл у флаконі з маркуванням 

українською мовою; по 1 флакону в коробці 

з маркуванням українською та російською 

мовами

Патеон Італія С.П.А., Італія V08CA08 UA/10645/01/01 15.05.2020

698,83
23,388037 (за 1 

євро) від 24.07.2015 №463

Гадобенат димеглумін МУЛЬТІХАНС розчин для ін'єкцій розчин для ін'єкцій 529 

мг/мл

по 15 мл у флаконі з маркуванням 

українською мовою; по 1 флакону в коробці 

з маркуванням українською та російською 

мовами

Патеон Італія С.П.А., Італія V08CA08 UA/10645/01/01 15.05.2020

1048,02
23,388037 (за 1 

євро) від 24.07.2015 №463

Гадобенат димеглумін МУЛЬТІХАНС розчин для ін'єкцій розчин для ін'єкцій 529 

мг/мл

по 20 мл у флаконі з маркуванням 

українською мовою; по 1 флакону в коробці 

з маркуванням українською та російською 

мовами

Патеон Італія С.П.А., Італія V08CA08 UA/10645/01/01 15.05.2020

1400,01
23,388037 (за 1 

євро) від 24.07.2015 №463

Еналаприл Енам таблетки, по 2,5 мг 2,5 мг по 10 таблеток у стрипі; по 2 стрипи у пачці

Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, 

Індія C09AA02 UA/2251/01/01 12.03.2020
9,58

21,768700 (за 1 

дол. США) від 03.08.2015 №484

Еналаприл ЕНАМ таблетки, по 5 мг 5 мг по 10 таблеток у стрипі; по 2 стрипи у пачці

Д-р Редді'с 

Лабораторіс Лтд, Індія C09AA02 UA/2251/01/02 12.03.2020
14,59

21,768700 (за 1 

дол. США) від 03.08.2015 №484

Анатоксин  правцевий Алтеана

суспензія  не менше 40 

МО/0,5 мл для ін`єкцій 1 доза (0,5 мл)

по 1 дозі (0,5 мл) у попередньо наповнених 

шприцах з прикріпленою голкою  №1

Імуно Фарма , а. с., 

Словацька Республіка J07AM01 UA/14538/01/01 15.07.2020

190,74 23,782817 грн за 

1 Євро від 17.08.2015 №510

ЧастинаА:Калію 

хлорид,кальцію хлориду 

дигідрат,магнію хлориду 

гексагідрат,глюкози 

моногідрат.Частина 

В:Натрію хлорид, 

натріюгідрокарбонат МультиБік 2 ммоль/л калію

Розчин для 

гемофільтраціі

Частина А:1000 мл 

розчину містить:-

каліюхлориду2,982 г;-

кальцію хлориду 

дигідрату 4,410г);-

магнію хлориду 

гексагідрату 2,033г; 

глюкози моногідрат в 

перерахунку на глюкозу 

безводну20,00г. 

Частина В: 1000мл 

розчину містить:-

натрию хлориду 6,453г;-

натрію гідрокарбонату 

3,104

Двокамерний пластиковий мішок по 5000 

мл (частина А-250 мл, частина В-4750 мл); 

№2

Фрезеніус Медікал Кеа 

Дойчланд ГмбХ, Німеччина B05ZB UA/10566/01/01 08.05.2020

1028,00

23,909272 грн/Є від 26.08.2015 №546

Іомепрол Іомерон 300 Розчин для ін’єкцій

Розчин для ін’єкцій, 

612,4 мг/мл

По 50 мл у пляшці  з маркуванням 

українською мовою; по 1 пляшці  в коробці 

з маркуванням українською,  російською та 

англійською мовами Патеон Італія С.П.А., Італія V08АВ10 UA/10822/01/01 25.06.2020

428,51
24,347134 грн за 

1 Євро від 07.09.2015 №579

Іомепрол Іомерон 300 Розчин для ін’єкцій

Розчин для ін’єкцій, 

612,4 мг/мл

По 100 мл у пляшці  з маркуванням 

українською мовою; по 1 пляшці  в коробці 

з маркуванням українською,  російською та 

англійською мовами Патеон Італія С.П.А., Італія V08АВ10 UA/10822/01/01 25.06.2020

856,78
24,347134 грн за 

1 Євро від 07.09.2015 №579

Іомепрол Іомерон 300 Розчин для ін’єкцій

Розчин для ін’єкцій, 

612,4 мг/мл

По 200 мл у пляшці  з маркуванням 

українською мовою; по 1 пляшці  в коробці 

з маркуванням українською,  російською та 

англійською мовами Патеон Італія С.П.А., Італія V08АВ10 UA/10822/01/01 25.06.2020

1657,31
24,347134 грн за 

1 Євро від 07.09.2015 №579

Іомепрол Іомерон 350 Розчин для ін’єкцій

Розчин для ін’єкцій, 

714,4 мг/мл

По 50 мл у пляшці  з маркуванням 

українською мовою; по 1 пляшці  в коробці 

з маркуванням українською,  російською та 

англійською мовами Патеон Італія С.П.А., Італія V08АВ10 UA/10822/01/02 25.06.2020

500,09
24,347134 грн за 

1 Євро від 07.09.2015 №579

Іомепрол Іомерон 350 Розчин для ін’єкцій

Розчин для ін’єкцій, 

714,4 мг/мл

По 100 мл у пляшці  з маркуванням 

українською мовою; по 1 пляшці  в коробці 

з маркуванням українською,  російською та 

англійською мовами Патеон Італія С.П.А., Італія V08АВ10 UA/10822/01/02 25.06.2020

999,45
24,347134 грн за 

1 Євро від 07.09.2015 №579

Іомепрол Іомерон 350 Розчин для ін’єкцій

Розчин для ін’єкцій, 

714,4 мг/мл

По 200 мл у пляшці  з маркуванням 

українською мовою; по 1 пляшці  в коробці 

з маркуванням українською,  російською та 

англійською мовами Патеон Італія С.П.А., Італія V08АВ10 UA/10822/01/02 25.06.2020

1932,68
24,347134 грн за 

1 Євро від 07.09.2015 №579

Іомепрол Іомерон 400 Розчин для ін’єкцій

Розчин для ін’єкцій, 

816,5 мг/мл

По 50 мл у пляшці  з маркуванням 

українською мовою; по 1 пляшці  в коробці 

з маркуванням українською,  російською та 

англійською мовами Патеон Італія С.П.А., Італія V08АВ10 UA/10822/01/03 25.06.2020

609,65
24,347134 грн за 

1 Євро від 07.09.2015 №579

Іомепрол Іомерон 400 Розчин для ін’єкцій

Розчин для ін’єкцій, 

816,5 мг/мл

По 100 мл у пляшці  з маркуванням 

українською мовою; по 1 пляшці  в коробці 

з маркуванням українською,  російською та 

англійською мовами Патеон Італія С.П.А., Італія V08АВ10 UA/10822/01/03 25.06.2020

1192,77
24,347134 грн за 

1 Євро від 07.09.2015 №579
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Оланзапін Зипрекса®

Порошок 

ліофілізований для 

приготування розчину 

для ін'єкцій по 10 мг

1 флакон містить:  

оланзапіну 10 мг

1 флакон з порошком у картонній коробці з 

маркуванням українською мовою

Виробник дозованої форми: 

Патеон Італія С.п.а., 

вторинне пакування та 

випуск серії: Ліллі Фарма 

Фертігунг унд Дістрібьюшен 

ГмбХ і Ко.Кг N05AH03 UA/0911/02/01 20.03.2020

192,34

21,611775 за 1 

дол. США від 11.09.2015 №594

Дезогестрел та 

етинілестрадіол МУНАЛІ 20

таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою 0,15 мг / 0,02 мг

по 21 таблетці у блістері; по 1 блістеру в 

пакеті; по 1 пакету в картонній упаковці з 

маркуванням українською мовою Люпін Лімітед, Індія G03AC09 UA/14432/01/01 24.06.2020

106,31 21,262951 грн за 

1 дол. США від 01.10.2015 №645

Дезогестрел та 

етинілестрадіол МУНАЛІ 30

таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою 0,15 мг / 0,03 мг

по 21 таблетці у блістері; по 1 блістеру в 

пакеті; по 1 пакету в картонній упаковці з 

маркуванням українською мовою Люпін Лімітед, Індія G03AC09 UA/14431/01/01 12.06.2020

106,31 21,262951 грн за 

1 дол. США від 01.10.2015 №645

Гексетидин та його 

кобінації ГІВАЛЕКС

спрей для ротової 

порожнини 50 мл 1 флакон Норжин Фарма, Франція R02AA20 UA/2722/01/01 15.05.2020
108,98

23,769091 грн за 

1 Євро від 01.10.2015 №645

амікацин ЛОРІКАЦИН

розчин для ін`єкцій, 50 

мг/мл 50 мг/мл,  2 мл в ампулі 10 ампул

Ексір Фармасьютикал 

Компані, Іран J01G B06 UA/2510/01/01 05.06.2020
128,31

21,385392 грн за 

1 долар США від 02.10.2015 №647

сальбутамол ВЕНТИЛОР

розчин для ін`єкцій, 0,5 

мг/мл 1 мл в ампулі 10 ампул

Ексір Фармасьютикал 

Компані, Іран R03A C02 UA/2509/01/01 05.06.2020
449,09

21,385392 грн за 

1 долар США від 02.10.2015 №647

Пірацетам, цинаризин Цинатропіл®-Здоров'я

Капсули тверді; 

400мг/25 мг

1 капсула містить; 

пірацетаму 400мг, 

цинаризину 25мг по 10 капсул у блістері у  коробці

ТОВ "Фармацевтична 

компанія "Здоров'я" Україна N06BX UA/3919/01/01 21.09.2020

50,01

від 26.10.2015 №692

Інтерферон бета -1а 6 млн 

МО (22мкг) БЛАСТОФЕРОН розчин для ін’єкцій 6 млн МО 

по 0,5 мл у попередньо наповненому 

шприці; по 3 попередньо наповнених 

шприци в блістері; по 1  блістеру у 

картонній коробці з маркуванням 

українською мовою БІО СІДУС С.А., Аргентина L03A B07 UA/14572/01/01 04.08.2020

4500,00

 21,295636 грн. 

за 1 долар США від 26.10.2015 №692

Інтерферон бета -1а 6 млн 

МО (22мкг) БЛАСТОФЕРОН розчин для ін’єкцій 6 млн МО 

по 0,5 мл у попередньо наповненому 

шприці; по 3 попередньо наповнених 

шприци в блістері; по 4  блістери у 

картонній коробці з маркуванням 

українською мовою БІО СІДУС С.А., Аргентина L03A B07 UA/14572/01/01 04.08.2020

18000,00

21,295636 грн. 

за 1 долар США від 26.10.2015 №692

Фосфоміцин Уреацид ® гранули

1 саше містить: 

фосфосміцину 

трометамолу у 

перерахуванні на 

фосфоміцин 3 г

По 8 г препарату (3г діючоїречовини) у 

саше; по 1 саше у картонній пачці

Лабіана Фармасьютікалс, 

С.Л.У., Іспанія J01XX01 UA/14508/01/01 27.07.2020

110,00

24,194186 За 1 

Євро від 06.11.2015 №730

Аспарагіназа

АСПАРАГІНАЗА 5000 

МЕДАК

порошок для розчину 

для ін'єкцій          5000 МО

1 флакон з порошком в картонній коробці, 

по 5 коробок у поліетилені

Медак Гезельшафт фюр 

клініше Шпеціальпрепарате 

мбХ (виробник, що 

відповідає за маркування, 

вторинне пакування та за 

випуск серії), Німеччина 

Кіова Хакко Кірін Ко., Лтд. 

(Виробник, що відповідає за 

виробництво готової 

дозованої форми та первинне 

пакування), Японія L01X X02 UA/3522/01/01 09.10.2020

9040,39

25,008007грн. за 

1 Євро від 20.11.2015 №763

Аспарагіназа

АСПАРАГІНАЗА 10 000 

МЕДАК

порошок для розчину 

для ін'єкцій          10 000 МО

1 флакон з порошком в картонній коробці, 

по 5 коробок у поліетилені

Медак Гезельшафт фюр 

клініше Шпеціальпрепарате 

мбХ (виробник, що 

відповідає за маркування, 

вторинне пакування та за 

випуск серії), Німеччина 

Кіова Хакко Кірін Ко., Лтд. 

(Виробник, що відповідає за 

виробництво готової 

дозованої форми та первинне 

пакування), Японія L01X X02 UA/3522/01/02 09.10.2020

12654,05

25,008007грн. за 

1 Євро від 20.11.2015 №763

Раміприл Топрил капсули 5 мг № 30

Торрент Фармасьютікалс 

Лтд, Індія С09А А05 UA/3063/01/02 09.10.2020

136,53
22,754934 грн. 

за 1 долар США від 30.11.2015 №802

Іринотекану гідрохлориду 

тригідрат ІРИНОТЕКАН «ЕБЕВЕ»

Концентрат для 

розчину для інфузій, 20 

мг/мл 150 мг/7,5 мл 1 флакон у картонній коробці

ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. 

Нфг. КГ, Австрія L01X Х19 UA/10828/01/01 16.04.2020

5973,10
22,917230 грн. 

за 1 дол. США від 09.12.2015 №834
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Декаметоксин Окодек краплі очні 0,2 мг/мл

по 0,4мл в контейнері однодозовому;по 10 

контейнерів у пакеті з полімерної плівки; по 

1 пакету в пачці. Маркування українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна S01A Х UA/14450/01/01 25.06.2020

16,90

від 10.12.2015 №835

Пегінтерферон альфа-

2b/Peginterferon alfa-2b

АЛЬФАПЕГ® - С 

Пегінтерферон альфа-2b

ліофілізат для розчину 

для ін'єкцій 80 мкг

1 флакон з ліофілізатом у комплекті з 

розчинником (вода для ін'єкцій)

ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА", 

Україна, (пакування з форми 

in bulk фірми-виробника ТОВ 

«Науково-виробнича 

компанія «Інтерфармбіотек», 

Україна) L03AB10 UA/14620/01/01 03.09.2020

1330,00

від 19.01.2016 № 23

Кислота тіоктова 

ЕСПА-ЛІПОН® ІН'ЄКЦ. 

300 розчин для ін'єкцій 25 мг/мл

по 12 мл (300 мг) в ампулі, 10 ампул в 

упаковці

Хамельн Фармасьютикалз 

ГмбХ, Німеччина; A16AX01 UA/4179/02/01 29.12.2020

593,00 26,928814 (за 1 

євро) від 04.02.2016 №63

Зипразидон ЗЕЛДОКС®

Порошок та розчинник 

для розчину для ін'єкцій 20 мг

1 флакон з порошком (маркування 

українською мовою) у комплекті з 1 

ампулою з розчинником по 1,2 мл (вода для 

ін'єкцій) (маркування українською мовою) у 

картонній коробці з маркуванням 

українською та англійською мовами

Пакування, маркування, 

випуск серії, контроль при 

випуску та при стабільності, 

та виробництво, пакування і 

контроль якості розчинника: 

Фарева Амбуаз, Франція 

Виробництво препарату "in 

bulk", пакування, 

маркування, контроль при 

випуску та при стабільності: 

Фармація і Апджон Компані, 

США N05AE04 UA/2595/02/01 05.12.2019

1297,06

25,94118 (за 1 

дол. США) від 26.02.2016 №140

Доксорубіцин 

АДРИБЛАСТИН 

ШВИДКОРОЗЧИННИЙ

ліофілізат для розчину 

для інфузій 10 мг

1 флакон з ліофілізатом у комплекті з 1 

ампулою розчинника по 5 мл (вода для 

ін’єкцій) у картонній коробці з 

маркуванням українською мовою

Актавіс Італія С.n.А. Віа 

Пастер, 10 - 20014 Нервіано 

(Мілан), Італія L01DB01 UA/4762/01/01 01.02.2021

513,38
27,019798 (за 1 

дол. США) від 11.03.2016 №169

Палівізумаб СИНАГІС

порошок 

лімфілізований для 

приготування розчину 

для ін'єкцій 50 мг

у флаконі №1 в комплекті з розчинником по 

1 мл в ампулі №1

Берінгер Інгельхайм Фарма 

ГмбХ і Ко, КГ, Німеччина 

(для порошка 

ліофілізованого) - Хоспіра 

С.П.А., Італія (для 

розчинника). Випуск серії: 

Еббві С.р.л., Італія J06BB16 UA/14255/01/01 06.03.2020

14953,38

27,054389 грн за 

1 долар США від 16.03.2016 №191

Повідон -йод БЕТАДИНЕ® песарії 200 мг №14 (7х2) у стрипі у картонній коробці

Алкалоїд АД-Скоп'є, 

Республіка Македонія ТОВ 

"МАРІФАРМ", республіка 

Словенія G01AX11 UA/3515/01/01 18.12.2020

151.31
29.,962691 грн 

за 1 євро від 16.03.2016 №191

Іміпенем, циластатин 

натрію Інемплюс

Порошок для розчину 

для ін’єкцій 250 мг/ 250 мг 1 флакон з порошком у картонній коробці

Ауронекст Фарма Пвт. Лтд., 

Індія J01DН51 UA/14338/01/01 21.04.2020

88,51
27,233858 (за 1 

дол. США) від 18.03.2016 №203

Калію лозартан АНГІЗАР

таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою Калію лозартану 50 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в 

картонній коробці Мікро Лабс Лімітед, Індія C09CA01 UA/3252/01/02 09.02.2021

64,50
26,855762 (за 1 

дол. США)

від 18.03.2016 №203; від 

04.04.2016 №302

Аторвастатин кальцію АСТИН

таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою

Аторвастатину 

кальцію, що 

еквівалентно 20 мг 

аторвастатину

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в 

картонній коробці Мікро Лабс Лімітед, Індія C10AA05 UA/2741/01/02 09.02.2021

111,43
26,855762 (за 1 

дол. США) від 18.03.2016 №203

Аторвастатин кальцію АСТИН

таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою

Аторвастатину 

кальцію, що 

еквівалентно 10 мг 

аторвастатину

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в 

картонній коробці Мікро Лабс Лімітед, Індія C10AA05 UA/2741/01/01 09.02.2021

91,43
26,855762 (за 1 

дол. США) від 18.03.2016 №203

L-орнітину- L-аспартат ОРНІЛІВ

Концентрат для 

розчину для інфузій 500 мг/мл

По 10 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті в 

картонній пачці з маркуванням українською 

мовою

ПТ Новелл Фармасьютікал 

Лабораторіз, Індонезія А05ВА UA/14246/01/01 06.03.2020

554,09
27,094802 (за 1 

дол. США) від 18.03.2016 №211

Гексетидин та його 

кобінації ГІВАЛЕКС

розчин для ротової 

порожнини 125 мл 1 флакон Норжин Фарма, Франція R02AA20 UA/2722/02/01 15.05.2020

106,35 28,730338 (за 1 

євро) від 29.03.2016 №277
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Пегаспаргаза ОНКАСПАР розчин для ін'кцій 3750 МО/5 мл 

по 5 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній 

коробці

Медак Гезельшафт фюр 

клініше Шпеціальпрепарате 

мбХ (виробник, що 

відповідає за маркування, 

вторинне пакування та за 

випуск серії), Німеччина 

Сігма-Тау Фармасьютікалс, 

Інк., США на виробничій 

дільниці: Сігма-Тау 

ФармаСорс, Інк., США 

(виробник, що відповідає за 

виробництво готової 

дозованої форми), США L01XX24 UA/3523/01/01 21.09.2020

60630,03

29.867012 грн за 

1 євро від 29.03.2016 №277

Хлорхінальдол, 

Метронідазол ГІНАЛГІН таблетки вагінальні

Хлорхінальдолу-0,1 г; 

метронідазолу-0,25 мг

по 5 таблеток у блістері, по 2 блістери у 

картонній коробці

Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, 

Польща G01AF20 UA/2921/01/01 05.06.2020

56,53 29,599369 (за 1 

євро) від 29.03.2016 №279

В.о. генерального директора 

Фармацевтичного директорату                             Іван ЗАДВОРНИХ
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до наказу Міністерства охорони здоров'я України


