
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

Бетаметазон (монопрепарат

та його комбінації) ТРИАКУТАН® крем

1 г крему містить:

Бетаметазону дипропіонат

0,64 мг, Гентаміцин 1 мг,

Клотримазол 10 мг

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

українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна D07CC01 UA/4454/01/01 необмежений

140,00

від 15.12.2022 № 2261

Бетаметазон (монопрепарат

та його комбінації) ТРИАКУТАН® мазь

1 г мазі містить:

Бетаметазону дипропіонат

0,64 мг, Гентаміцин 1 мг,

Клотримазол 10 мг

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

українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна D07CC01 UA/4454/02/01 необмежений

140,00

від 15.12.2022 № 2261

Ambroxol АМБРОКСОЛ таблетки 30 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці ПАТ «Київмедпрепарат»,Україна R05CB06 UA/2084/01/01 необмежений
15,40

від 13.12.2021 № 2774

Целекоксиб РЕВМОКСИБ капсули 200 мг
по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру в пачці з маркуванням

українською мовою ПАТ «Київмедпрепарат»,Україна М01АН01 UA/3808/01/01 необмежений
111,00

від 08.11.2021 № 2463

Comb drug СЕДАВІТ® розчин оральний 

валеріани кореневища з

коренями (Valerianae

Rhizoma cum Radicibus),

глоду плоди (Crataegi

fructus), звіробою трава

(Hyperici herba), м’яти

перцевої листя (Menthae

piperitae folium), хмелю

шишки (Lupuli flos);

піридоксину гідрохлорид

(вітамін В6) – 0,6 мг;

нікотинамід (вітамін РР) –

3,0 мг

по 100 мл у скляному або полімерному флаконі;

по 1 флакону у пачці ПАТ "Галичфарм", Україна N05CM UA/8992/01/01 необмежений

90,00

від 15.12.2022 № 2261

Фенспіриду гідрохлорид ІНСПІРОН сироп 4 мг/мл

по 150 мл у флаконі; по 1 флакону з 

ложкою мірною у пачці з маркуванням 

українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна R03DX03 UA/9922/01/02 15.05.2020

75,60

від 14.11.2018 № 2080

Influenza, inactivated, split virus 

or surface antigen

ІНФЛУВАК® (INFLUVAC®) 

ВАКЦИНА ДЛЯ 

ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ, 

ПОВЕРХНЕВИЙ АНТИГЕН, 

ІНАКТИВОВАНА суспензія для ін'єкцій

одна доза вакцини (0,5 мл) 

містить по 15 мкг 

гемаглютиніну кожного з 3 

штамів

по 0,5 мл суспензії для ін'єкцій у попередньо 

наповненому одноразовому шприці; 1 шприц у 

картонній коробці

Абботт Біолоджікалз Б.В., 

Нідерланди J07BB02 UA/13027/01/01 необмежений

249,69

27,4383 грн. (за 1 

дол. США) від 10.09.2020 № 2080

Бупівакаїну гідрохлорид НОВОСТЕЗИН розчин для ін`єкцій 5 мг/мл

по 10 мл у флаконах; по 5 флаконів у контурній 

чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій 

упаковці в пачці

Товариство з обмеженою 

відповідальністю фірма 

"Новофарм-Біосинтез", Україна N01BB01 UA/15457/01/01 15.09.2021

165,00

від 06.03.2018 № 449

Бупівакаїн гідрохлорид Бупівакаїн спінал розчин для ін'єкцій, 5

мг/мл

1 мл розчину містить:

бупівакаїну гідрохлориду 5

мг

по 4 мл в ампулі з маркуванням українською

мовою; по 5 ампул у пачці з картону з

маркуванням українською та російською мовами

ТОВ "НІКО", Україна;

Нерозфасований продукт,

первинна упаковка, вторинна

упаковка, контроль: ДЕМО СА

ФАРМАСЬЮТІКАЛ ІНДАСТРІ,

Греція

N01В В01 UA/13417/01/01 необмежений

320,00

від 21.01.2019 №150

Бупівакаїна гідрохлорид МАРКАЇН розчин для ін'єкцій 5 мг/мл

по 20 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній

коробці з маркуванням українською мовою Ресіфарм Монтс, Франція N01BB01 UA/0663/01/01 безстроково

302,70 25,316561 грн. за 1

долар США від 13.09.2019 №1937

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 11 січня 

2023 року"
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Бупівакаїна гідрохлорид МАРКАЇН СПІНАЛ ХЕВІ розчин для ін'єкцій 5 мг/мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній

чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій

упаковці в картонній коробці з маркуванням

українською мовою Сенексі, Франція N01BB01 UA/0615/01/01 безстроково

362,21
25,316561 грн. за 1

долар США від 13.09.2019 №1937

Бупівакаїн гідрохлорид Бупівакаїн

розчин для інєкцій, 5

мг/мл

1 мл розчину містить:

бупівакаїну гідрохлориду 5

мг

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

маркуванням українською, російською,

англійською мовами

ТОВ "НІКО", Україна;

Нерозфасований продукт,

первинна упаковка, вторинна

упаковка, контроль: ДЕМО СА

ФАРМАСЬЮТІКАЛ ІНДАСТРІ,

Греція N01В В01 UA/13416/01/01 необмежений

395,00

від 07.10.2020 № 2279

Бупівакаїну гідрохлорид НОВОСТЕЗИН розчин для ін`єкцій 5 мг/мл

по 5 мл у флаконах; по 5 флаконів у контурній 

чарунковій упаковці, по 2 чарункові упаковки в 

пачці

Товариство з обмеженою 

відповідальністю фірма 

"Новофарм-Біосинтез", Україна N01BB01 UA/15457/01/01 необмежений

155,00

від 06.08.2021 № 1673

Бупівакаїн гідрохлорид НОВОСТЕЗИН розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл

по 200 мл у пляшках з маркуванням українською

та англійською мовами

ТОВ фірма "Новофарм-

Біосинтез", Україна N01B B01 UA/15457/01/02 необмежений
105,00

від 06.08.2021 № 1673

Бупівакаїну гідрохлорид НОВОСТЕЗИН розчин для ін`єкцій 5 мг/мл

по 20 мл у флаконах; по 5 флаконів у контурній 

чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій 

упаковці в пачці з картону з маркуванням 

українською та англійською мовою

ТОВ фірма "Новофарм-

Біосинтез", Україна N01BB01 UA/15457/01/01 необмежений

210,00

від 06.08.2021 № 1673

Бупівакаїну гідрохлорид НОВОСТЕЗИН СПІНАЛ ХЕВІ розчин для ін`єкцій 5 мг/мл по 4 мл у флаконах № 5 (5х1)

Товариство з обмеженною 

відповідальністю фірма 

"Новофарм-Біосинтез", Україна N01BB01 UA/15582/01/01 необмежений

275,00

від 13.12.2021 № 2774

Бупівакаїну гідрохлорид 

безводний ЛОНГОКАЇН® ХЕВІ розчин для ін’єкцій 5,0 мг/мл

по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній 

пачці. Маркування українською мовою ТОВ «Юрія-Фарм», Україна N01BB01 UA/12901/01/01 необмежений
309,96

від 17.02.2022 № 319

Ціанокобаламін

ЦІАНОКОБАЛАМІН 

(ВІТАМІН В12) розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл

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

перегородками ПрАТ „Лекхім-Харків”, Україна B03BA01 UA/12784/01/01 необмежений
42,00

від 01.02.2022 № 197

Ціанокобаламін
ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ 

(ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ) розчин для ін'єкцій 0,2 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці; по 5 

ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна B03BA01 UA/3471/01/01 необмежений

37,80

від 01.02.2022 № 197

Ціанокобаламін
ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ 

(ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ) розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці; по 5 

ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці

 ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна B03BA01 UA/3471/01/02 необмежений

43,20

від 01.02.2022 № 197

Начальник Фармацевтичного управління                            Іван ЗАДВОРНИХ
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