
"Про декларування зміни оптово-відпускних цін

на лікарські засоби станом на 10 грудня 2021 року

та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру 

оптово-відпускних цін на лікарські засоби"

від 13.12.2021 № 2774

   

Міжнародна 

непатентован

а або 

загальноприй

нята назва 

лікарського 

засобу

Торговельна 

назва 

лікарського 

засобу

Форма 

випуску
Дозування

Кількість одиниць лікарського засобу 

у споживчій упаковці
Найменування виробника, країна Код АТХ

Номер 

реєстраційн

ого 

посвідчення 

на 

лікарський 

засіб

Дата 

закінчення 

строку дії 

реєстраційног

о 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 

Національни

м банком 

України на 

дату подання 

декларації 

зміни оптово-

відпускної 

ціни на 

лікарський 

засіб*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

L-орнітину- 

L-аспартату

ГЕПТОР-

ФАРМЕК

С

концентрат 

для 

розчину 

для 

інфузій 500 мг/мл

по10 мл у флаконі з маркуванням

українською мовою; по 5 флаконів в

контурній чарунковій упаковці; по 1

контурній чарунковій упаковці в

картонній пачці з маркуванням

українською та російською мовами

ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП»,

Україна A05В A

UA/15641/

01/01 необмежений

521,03

що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 10 грудня 2021 року,

Додаток 1

до наказу Міністерства охорони здоров'я України



Продовження додатка 1

L-орнітину- 

L-аспартату

ГЕПТОР-

ФАРМЕК

С

концентрат 

для 

розчину 

для 

інфузій 500 мг/мл

по10 мл у флаконі з маркуванням

українською мовою; по 5 флаконів в

контурній чарунковій упаковці; по 2

контурні чарункові упаковки в

картонній пачці з маркуванням

українською та російською мовами

ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП»,

Україна A05В A

UA/15641/

01/01 необмежений

1029,95

Рисперидон Риспетрил

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 1 мг по 60 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк. Канада N05A X08

UA/3656/0

1/02 необмежений

122,53
27,2296 грн.

(за 1

дол.США)

Рисперидон Риспетрил

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 2 мг

по 10 таблеток у блістері, по 2

блістери у картонній коробці Фармасайнс Інк. Канада N05A X08

UA/3656/0

1/05 необмежений

46,29
27,2296 грн.

(за 1

дол.США)

Рисперидон Риспетрил

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 2 мг по 60 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк. Канада N05A X08

UA/3656/0

1/05 необмежений

114,09
27,2296 грн.

(за 1

дол.США)

Рисперидон Риспетрил

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 4мг по 60 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк. Канада N05A X08

UA/3656/0

1/03 необмежений

278,01
27,2296 грн.

(за 1

дол.США)

Рисперидон Риспетрил

розчин 

оральний 1мг/мл

по 30 мл у флаконі, по 1

флакону в картонній коробці Фармасайнс Інк. Канада N05A X08

UA/3656/0

2/01 необмежений

184,34

27,2296 грн.

(за 1

дол.США)

Atosiban

ТРАКТОЦ

ИЛ

розчин для

ін'єкцій 7,5 мг/мл

по 0,9 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 G02CX01

UA/8850/0

2/01 необмежений

910,13

30,3376 грн.

(за 1 євро)

Atosiban

ТРАКТОЦ

ИЛ

розчин для

ін'єкцій 7,5 мг/мл

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 G02CX01

UA/8850/0

1/01 необмежений

1971,94

30,3376 грн.

(за 1 євро)
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Продовження додатка 1

Тербінафін

ТЕРБІНОР

М таблетки 250 мг

по 7 таблеток у блістері; по 2 

блістери в картонній коробці 

К.О. СЛАВІЯ ФАРМ С.Р.Л., 

Румунія D01B A02

UA/13367/0

2/01 необмежений
187,46

28,057500 

грн. (за 1 

дол. США)

Секнідазол

СЕКНІДО

КС

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 1,0 г

по 2 таблетки у блістері; по 1 

блістеру в картонній упаковці

ЛАБОРАТОРІЯ БЕЙЛІ-

КРЕАТ, Франція P01AB07

UA/11744/

01/01 необмежений

158,17
28,057500 

грн. (за 1 

дол. США)

Ципрофлок

сацин (у 

формі 

ципрофлокс

ацину 

гідрохлорид

у), 

орнідазол

ОРЦИПО

Л

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 

ципрофлок

сацин 500 

мг, 

орнідазолу 

500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 

блістеру в картонній упаковці

ЛАБОРАТОРІЯ БЕЙЛІ-

КРЕАТ, Франція J01RA12

UA/11221/

01/01 необмежений

187,46

28,057500 

грн. (за 1 

дол. США)

Xylometazol

ine, 

combination

s

КСИЛАЗО

Л

спрей 

назальний, 

розчин 10 мл

1 мл розчину містить 

ксилометазоліну гідрохлориду 1 мг 

та декспантенолу 50 мг, розчин по 10 

мл у флаконі з розпилювачем та 

захисним ковпачком; по 1 флакону в 

картонній коробці

УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ 

САН. ВЕ ТІДЖ. A.Ш., 

Туреччина R01AB06

UA/18500/

01/01 22.12.2025

71,58
28,057500 

грн. (за 1 

дол. США)

Inosine 

pranobex ІНОСЕДА таблетки 500 мг 

по 10 таблеток у блістері; по 2 

або 5 блістерів у картонній 

коробці

 УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ 

САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., 

Туреччина J05AX05

UA/18382/

02/01 05.03.2026

131,24

28,057500 

грн. (за 1 

дол. США)

Холіну 

альфосцерат Гліатилін

розчин для 

ін'єкцій

1000 мг/4 

мл 

по 4 мл в ампулі; по 3 ампули у 

пластиковому контейнері; по 1 

контейнеру у коробці з картону Італфармако С.п.А., Італія N07AX02

UA/2196/01/

01 необмежений

533,50
29,9007 грн.

(за 1 євро)

Cefoperazone 

and beta-

lactamase 

inhibitor

ЦЕФОПЕР

АЗОН 

КОМБІ флакон

1000 

мг/1000 мг

 по 1 флакону у картонній 

коробці

ТОВ "АСТРАФАРМ", 

Україна J01DD62

UA/18511/0

1/01 22.12.2025

146,00

Аргілайф АРГІЛАЙФ

розчин для

інфузій 42 мг/мл

по 100 мл в пляшці або флаконі, по 1

пляшці або флакону в пачці з маркуванням

українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна B05XB01

UA/17348/0

1/01 26.04.2024
88,00
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Продовження додатка 1

ВІСМУТУ 

СУБЦИТРА

Т

ГАСТРО-

НОРМ®

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 120 мг

по 10 таблеток у блістері; по 10

блістерів у пачці з маркуванням

українською мовою

ПАТ "Галичфарм", Україна; ПАТ

"Київмедпрепарат", Україна A02BX05

UA/1034/01/

01 необмежений

220,00

Екстракти, 

олії 

лікарських 

рослин та їх

комбінації

УРОЛЕСАН

® сироп

Олія ялиці 4,19 мг,

олія м'яти перцевої

1,05 мг, моркви дикої

плодів екстракт

рідкий 12,04 мг,

хмелю шишок

екстракт рідкий 17,26

мг, материнки трави

екстракт рідкий 11,95

мг/ 1 мл

по 180 мл у флаконі, по 1

флакону в пачці з маркуванням

українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна G04BX

UA/2727/01/

01 необмежений

153,00

Екстракти, 

олії 

лікарських 

рослин та їх

комбінації

УРОЛЕСАН

®

краплі 

оральні

Олія ялиці 67,6 мг,

олія м'яти перцевої

16,9 мг, олія рицинова

92,95, моркви дикої

плодів екстракт

рідкий 194,35 мг,

хмелю шишок

екстракт рідкий 278,8

мг, материнки трави

екстракт рідкий

192,95 мг/ 1 мл

по 25 мл у флаконі-крапельниці, по 1

флакону-крапельниці в пачці з

маркуванням українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна G04BX

UA/2727/02/

01 необмежений

153,00

Тіотриазолін

ТІОТРИАЗ

ОЛІН®

розчин для 

ін’єкцій 25 мг/мл

по 4 мл в ампулі; по 10 ампул у

контурній чарунковій упаковці;

по 1 контурній чарунковій

упаковці в пачці з маркуванням

українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна С01EB

UA/2931/01/

02 необмежений

290,00

Тіотриазолін

ТІОТРИАЗ

ОЛІН®

розчин для

ін’єкцій 25 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у

контурній чарунковій упаковці;

по 1 контурній чарунковій

упаковці в пачці з маркуванням

українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна С01EB

UA/2931/01/

02 необмежений

190,00

Цефтриаксо

н

ЛОРАКСО

Н

порошок 

для 

розчину 

для 

ін'єкцій по

1000 мг 1000 мг 12 флаконів

Ексір Фармасьютикал 

Компані, Іран J01DD04

UA/8584/01/

02 необмежений

842,39

27,1739 грн. 

(за 1 дол. 

США)
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Продовження додатка 1

Кислота 

тіоктова

Еспа-

ліпон®600

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 600 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в картонній упаковці

Фарма Вернігероде ГмбХ (контроль якості),

Німеччина

еспарма Фарма Сервісез ГмбХ (вторинне

пакування), Німеччина

Адванс Фарма ГмбХ (виробництво

нерозфасованого продукту, первинне

пакування, вторинне пакування, контроль

якості, випуск серії), Німеччина

Лабораторіос Медікаментос Інтернасьоналес,

С.А. (виробництво нерозфасованого

продукту, первинне пакування, вторинне

пакування, контроль якості, випуск серії),

Іспанія

A16AX01

UA/4179/0

1/02 необмежений

560,00

30,5752 грн.

(за 1 євро)

 Hippocastani 

semen

ЕСКУЗАН® 

ЛОНГ

капсули 

пролонгова

ної дії 50 мг

по 10 капсул у блістері; по 6 

блістерів у картонній коробці

Теммлер Іреланд Лімітед (виробництво in 

bulk, контроль серії), Ірландія

Драгенофарм Апотекер Пюшль ГмбХ 

(первинне та вторинне пакування), 

Німеччина

Свісс Кепс ГмбХ (первинне та вторинне 

пакування), Німеччина

Еспарма ГмбХ (випуск серії), Німеччина C05CX

UA/15249/0

1/01 необмежений

250,00

30,5752 грн.

(за 1 євро)

Вакцини

ІНДІРАБ 

ВАКЦИНА 

АНТИРАБІ

ЧНА 

ОЧИЩЕНА

, 

ІНАКТИВО

ВАНА

ліофілізован

ий порошок 

для розчину 

для ін'єкцій

одна доза (0,5 мл) 

відновленої 

вакцини містить: 

інактивований 

вірус сказу, штам 

РМ, виготовлений 

на культурі клітин 

Веро - не менше 

2,5 МО

1 флаконом з ліофілізованим 

порошком та 1 ампулою з 

розчинником по 0,5 мл у 

пластиковому пеналі, по 1 

пластиковому пеналу у картонній 

коробці

ТОВ "Фарма Лайф" 

(пакування із форми in bulk 

фірми-виробника Бхарат 

Біотек Інтернешнл Лімітед, 

Індія), Україна J07BG01

UA/15402/0

1/01 необмежений

411,00

Вакцини

ІНДІРАБ 

ВАКЦИНА 

АНТИРАБІ

ЧНА 

ОЧИЩЕНА

, 

ІНАКТИВО

ВАНА

ліофілізован

ий порошок 

для розчину 

для ін'єкцій

одна доза (0,5 мл) 

відновленої 

вакцини містить: 

інактивований 

вірус сказу, штам 

РМ, виготовлений 

на культурі клітин 

Веро - не менше 

2,5 МО

1 флаконом з ліофілізованим 

порошком та 1 ампулою з 

розчинником по 0,5 мл у 

пластиковому пеналі, по 10 

пластикових пеналів у картонній 

коробці

ТОВ "Фарма Лайф" 

(пакування із форми in bulk 

фірми-виробника Бхарат 

Біотек Інтернешнл Лімітед, 

Індія), Україна J07BG01

 

UA/15402/0

1/01 необмежений

4000,00
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Продовження додатка 1

Колістимет

ат натрію

КОЛІСТИ

Н 

ЗЕНТІВА

порошок 

для 

розчину 

для 

ін'єкцій 

або 

інфузій

1 000 000 

МО

10 флаконів з порошком в 

картонній пачці

 Кселліа Фармасьютікалс АпС 

(повний цикл виробництва), 

Данія

Кселліа Фармасьютікалс Лтд 

(тестування), Угорщина J01XB01

UA/15525/

01/01 необмежений

2500,00
30,5752 

грн. (за 1 

євро)

Колістиметат 

натрію

КОЛІСТИН 

ЗЕНТІВА

порошок 

для розчину 

для ін'єкцій 

або інфузій

2 000 000 

МО

10 флаконів з порошком в 

картонній пачці

 Кселліа Фармасьютікалс АпС 

(повний цикл виробництва), 

Данія

Кселліа Фармасьютікалс Лтд 

(тестування), Угорщина J01XB01

UA/15525/0

1/02 необмежений

4100,00

30,5752 грн. 

(за 1 євро)

Imipenem and 

cilastatin ВІПЕНЕМ

порошок 

для розчину 

для ін'єкцій

500 мг/500 

мг

по 1 флакону в картонній 

коробці

АЦС ДОБФАР С.П.А. 

(виробництво та контроль 

якості стерильної суміші; 

виробництво повний цикл, 

контроль серії), Італія J01DH51

UA/18809/0

1/01 28.06.2026

310,00
30,4903 грн. 

(за 1 євро)

Imipenem and 

cilastatin ВІПЕНЕМ

порошок 

для розчину 

для ін'єкцій

500 мг/500 

мг

по 10 флаконів в картонній 

коробці

АЦС ДОБФАР С.П.А. 

(виробництво та контроль 

якості стерильної суміші; 

виробництво повний цикл, 

контроль серії), Італія J01DH51

UA/18809/0

1/01 28.06.2026

3100,00
30,4903 грн. 

(за 1 євро)

Ceftazidime АБІТАЗИМ

порошок 

для розчину 

для ін'єкцій 1 г

по 1 флакону в картонній 

коробці

АЦС ДОБФАР С.П.А. 

(виробництво готового 

лікарського засобу, випуск 

серії), Італія

ХАНМІ ФАЙН КЕМІКАЛ 

КО., ЛТД. (виробництво та 

контоль якості стерильної 

суміші), Корея J01DD02

UA/18808/0

1/01 28.06.2026

190,00

30,4903 грн. 

(за 1 євро)

Ceftazidime АБІТАЗИМ

порошок 

для розчину 

для ін'єкцій 1 г

по 10 флаконів в картонній 

коробці

АЦС ДОБФАР С.П.А. 

(виробництво готового 

лікарського засобу, випуск 

серії), Італія

ХАНМІ ФАЙН КЕМІКАЛ 

КО., ЛТД. (виробництво та 

контоль якості стерильної 

суміші), Корея J01DD02

UA/18808/0

1/01 28.06.2026

1900,00

30,4903 грн. 

(за 1 євро)

6



Продовження додатка 1

Meropenem МЕРОБАК

порошок 

для 

приготуванн

я розчину 

для ін'єкцій 500 мг

по 1 флакону в картонній 

коробці

АЦС ДОБФАР С.П.А. 

(виробництво готового 

лікарського засобу та випуск 

серії; виробництво та 

контроль якості стерильної 

суміші), Італія J01DH02

UA/18216/0

1/02 08.07.2025

250,00

30,4903 грн. 

(за 1 євро)

Meropenem МЕРОБАК

порошок 

для 

приготуванн

я розчину 

для ін'єкцій 500 мг

по 10 флаконів в картонній 

коробці

АЦС ДОБФАР С.П.А. 

(виробництво готового 

лікарського засобу та випуск 

серії; виробництво та 

контроль якості стерильної 

суміші), Італія J01DH02

UA/18216/0

1/02 08.07.2025

2500,00

30,4903 грн. 

(за 1 євро)

Meropenem МЕРОБАК

порошок 

для 

приготуванн

я розчину 

для ін'єкцій 1000 мг

по 1 флакону в картонній 

коробці

АЦС ДОБФАР С.П.А. (виробництво 

готового лікарського засобу та випуск 

серії; виробництво та контроль якості 

стерильної суміші), Італія J01DH02

UA/18216/0

1/01 08.07.2025

360,00

30,4903 грн. 

(за 1 євро)

Meropenem МЕРОБАК

порошок 

для 

приготуванн

я розчину 

для ін'єкцій 1000 мг

по 10 флаконів в картонній 

коробці

АЦС ДОБФАР С.П.А. (виробництво 

готового лікарського засобу та випуск 

серії; виробництво та контроль якості 

стерильної суміші), Італія J01DH02

UA/18216/0

1/01 08.07.2025

3600,00

30,4903 грн. 

(за 1 євро)

Vancomycin

ВАНКОВ

АН

ліофілізат 

для 

розчину 

для 

інфузій 500 мг

по 1 флакону в картонній 

коробці

ВЕМ Ілач Сан. ве Тік. 

А.С., Туреччина J01XA01

UA/18898/

01/01 11.08.2026

290,00

30,4903 грн. 

(за 1 євро)

Vancomycin

ВАНКОВ

АН

ліофілізат 

для 

розчину 

для 

інфузій 1000 мг

по 1 флакону в картонній 

коробці

ВЕМ Ілач Сан. ве Тік. 

А.С., Туреччина J01XA01

UA/18898/

01/02 11.08.2026

480,00

30,4903 грн. 

(за 1 євро)
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Продовження додатка 1

Ацетилсалі

цилова 

кислота Асафен

таблетки 

жувальні 80 мг по 30 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк. Канада N02В А01

UA/7973/0

1/01 необмежений

52,11

26,0575 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Парацетамол 

(ацетамінофен), 

фенілефрину 

гідрохлорид, 

феніраміну 

малеат, кислота

аскорбінова

Фармацитро

н

порошок 

для 

орального 

розчину

парацетамол 

(ацетамінофен)500 

мг, фенілефрину

гідрохлорид 10 мг, 

феніраміну малеат

20 мг, кислота

аскорбінова 50мг

по 23 г порошку у пакеті, по 10 

пакетів у картонній коробці з 

маркуванням українською мовою Фармасайнс Інк. Канада N02BE51

UA/6249/01/

02 необмежений

131,32
26,0575 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Hydroxyproge

sterone

ОКСИПРОГ

ЕСТЕРОНУ 

КАПРОНА

Т

розчин для

ін'єкцій 

олійний 

12,5%

1 мл містить

гідроксипрогес

терону 

капронат (у

перерахуванні 

на суху

речовину) 125

мг

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у

блістері, по 2 блістери в пачці з

картону

ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА",

Україна G03DA03

UA/3616/01/

01 необмежений

137,67

Interferon alfa-

2b

ЛАФЕРОБІ

ОН®

ліофілізат 

для розчину

для ін'єкцій

по 3

000 000 МО

по 3 000

000 МО у

флаконі

по 5 флаконів ліофілізата у

блістері; по 2 блістери у пачці з

картону

ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА",

Україна L03AB05

UA/13720/0

1/02 необмежений

799,51

Interferon alfa-

2b

ЛАФЕРОБІ

ОН®

ліофілізат 

для розчину

для ін'єкцій

по 1 000 000

МО

по 1 000

000 МО у

флаконі

по 5 флаконів ліофілізата у

блістері; по 2 блістери у пачці з

картону

ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА",

Україна L03AB05

UA/13720/0

1/01 необмежений

362,13

Dexamethas

one

ДЕКСАМЕ

ТАЗОН-

БІОФАРМ

А

краплі очні

0,1 %

1 мл

препарату 

містить 

дексаметаз

ону натрію

фосфату 1

мг

по 10 мл у пластиковому 

флаконі; по 1 флакону у пачці 

з картону

ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА",

Україна S01BA01

UA/8384/0

1/01 необмежений

19,70
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Продовження додатка 1

Erythropoieti

n

ЕПОБІОКР

ИН

розчин для

ін"єкцій по

10000 МО

по  10000  

МО      (1 мл ) 

в попередньо 

наповненому 

шприцу

по 5 попередньо наповнених

шприців у блістері; по 1

блістеру  у пачці

ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", 

Україна B03XA01

UA/17088/0

1/04 20.11.2023

3892,13

Interferon alfa-

2b

ЛАФЕРОБІ

ОН

спрей 

назальний 

по 100 000

МО/мл 

по 5 мл у

флаконі, 

закупорено

му 

мікродозато

ром-

розпилювач

ем; по 1 флакону у пачці з картону

ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА" ,

Україна LO3A B05 

UA/13779/0

3/01 необмежений

89,76

Interferon alfa-

2b

ЛАФЕРОБІ

ОН

краплі 

назальні по 

100 000 

МО/мл

по 5 мл у

флаконі, 

закупорено

му 

мікродозато

ром-

крапельниц

ею по 1 флакону у пачці з картону

ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА" ,

Україна LO3A B05 

UA/13779/0

2/01 необмежений

77,79

Interferon alfa-

2b

ЛАФЕРОБІ

ОН®        

супозиторії 

по 150 000

МО

по 5 

супозиторії

в по    1 г у 

контурній 

чарунковій 

упаковці

по 2 контурні чарункові

упаковки в пачці з картону

ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА" ,

Україна LO3A B05 

UA/13779/0

1/01 необмежений

158,19

Interferon alfa-

2b

ЛАФЕРОБІ

ОН®        

супозиторії 

по 500 000

МО

по 5

супозиторії

в по 1 г у

контурній 

чарунковій 

упаковці

по 2 контурні чарункові

упаковки в пачці з картону

ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА" ,

Україна LO3AB05 

UA/13779/0

1/02 необмежений

219,98
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Продовження додатка 1

Sulfacetami

de

СУЛЬФА

ЦИЛ-

НАТРІЮ

краплі очні 

30 %

1 мл 

розчину 

містить 

300 мг 

сульфацет

аміду 

натрію

по 10 мл у пластиковому 

флаконі; по 1 флакону у пачці 

з картону

ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", 

Україна S01AB04

UA/5006/0

1/01 необмежений

17,26

Interferon alfa-

2b

ОКОФЕРО

Н®

краплі очні,

порошок по

1000 000

МО

1 флакон з 

порошком у 

комплекті з 1 

ампулою 

розчинника 

(Метилпарагідрок

сибензоат 

(Ніпагін) (Е 218) - 

5,0 мг) по 5 мл у 

блістері

по 1 блістеру разом з кришкою-

крапельницею в пачці з картону

ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", 

Україна S01XA

UA/6206/01/

01 необмежений

151,84

Chlorampheni

col

ЛЕВОМІЦЕ

ТИН

краплі очні

0,25 %

1 мл

препарату 

містить 2,5

мг 

хлорамфені

колу

по 10 мл у пластиковому

флаконі; по 1 флакону у пачці з

картону

ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА",

Україна S01AA01

UA/5515/01/

01 необмежений

17,26

Натрію 

хлорид

Натрію 

хлорид

розчин для 

інфузій

100 мл 

розчину 

містять 

натрію 

хлориду 0,9 г флакон 100 мл

Дочірнє підприємство 

"Фарматрейд", Україна B05XA03

UA/4285/01/

01 необмежений

21,00

Натрію 

хлорид

Натрію 

хлорид

розчин для 

інфузій

100 мл 

розчину 

містять 

натрію 

хлориду 0,9 г флакон 200 мл 

Дочірнє підприємство 

"Фарматрейд", Україна B05XA03

UA/4285/01/

01 необмежений

24,00

Ramipril БАРАТОН® таблетки 10 мг № 28 (14х2) у блістерах

ТОВ "КУСУМ ФАРМ", 

Україна C09AA05

UA/18781/0

1/02 16.06.2026
122,64

Ramipril БАРАТОН® таблетки 5 мг № 28 (14х2) у блістерах

ТОВ "КУСУМ ФАРМ", 

Україна C09AA05

UA/18781/0

1/01 16.06.2026
71,54

Бензилпені

циліну 

натрієва 

сіль

БЕНЗИЛП

ЕНІЦИЛІ

Н

порошок 

для 

розчину 

для 

ін'єкцій

1 000 000 

ОД

флакони з порошком з 

маркуванням українською 

мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна J01CЕ01

UA/3791/0

1/02

необмежени

й

8,42
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Ампіцилін

АМПІЦИЛ

ІН

порошок 

для 

розчину 

для 

ін'єкцій  1,0 г

1 флакон з порошком  з 

маркуванням українською 

мовою

ПАТ "Київмедпрепарат", 

Україна J01CA01

UA/2950/0

2/02

необмежени

й

9,24

Ампіцилін

АМПІЦИЛ

ІН

порошок 

для 

розчину 

для 

ін’єкцій 0,5 г 

1 флакон з порошком з 

маркуванням українською 

мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна J01CА01

UA/2950/0

2/01

необмежени

й

5,78

АЗИТРОМІЦ

ИН АЗИМЕД®

таблетки 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 500 мг

по 3 таблетки у блістері з маркуванням

українською мовою; по 1 блістеру в пачці з

маркуванням українською та російською

мовами

ПАТ "Київмедпрепарат",

Україна J01FA10

UA/7234/02/

01 необмежений

94,86

Хлорамфенік

ол

ЛЕВОМІЦЕ

ТИН

порошок 

для розчину 

для ін'єкцій 0,5 г

Флакони з порошком з 

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна J01BA01

UA/2952/02/

01 необмежений

25,35

Ампіцилін

АМПІЦИЛІ

Н таблетки 250 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1

блістеру в пачці з маркуванням

українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна J01СA01

UA/2950/01/

01 необмежений

22,00

Ампіцилін

АМПІЦИЛІ

Н таблетки 250 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2

блістери в пачці з маркуванням

українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна J01СA01

UA/2950/01/

01 необмежений

44,00

Ацикловір

ГЕРПЕВІР

® мазь 2,50%

по 15 г в тубі, по 1 тубі в пачці з 

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна D06BB03

UA/2466/02/

01 необмежений
81,00

Дротаверин 

ДРОТАВЕР

ИН таблетки 40 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці з маркуванням

українською мовою

ПАТ "Київмедпрепарат", 

Україна A03AD02

UA/6289/01/

01 необмежений

37,00

Діосмін 

(монопрепар

ат та його

комбінації) ДІОФЛАН®

таблетки 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6

блістерів у пачці з картону з

маркуванням українською мовою

ПАТ "Київмедпрепарат", 

Україна C05CA53

UA/10773/0

1/01 необмежений

225,00
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Ацикловір

ГЕРПЕВІР

® мазь 2,50%

по 5 г в тубі, по 1 тубі в пачці з 

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна D06BB03

UA/2466/02/

01 необмежений
65,50

АМБРОКСО

ЛУ 

ГІДРОХЛОР

ИД

АМБРОКС

ОЛ таблетки 30 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2

блістери в пачці з маркуванням

українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна R05CB06

UA/2084/01/

01 необмежений

14,00

Орнідазол ОРНІЗОЛ®

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1

блістеру в пачці з маркуванням

українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна J01X D03

UA/1140/01/

01 необмежений

73,55

Амоксицилін

, клавуланат

АМОКСИЛ-

К

порошок 

для розчину

для ін’єкцій

Амоксицилі

н 1,0 г,

Клавуланат 

200 мг
по 1,2 г порошку у флаконі, по 1 флакону в

пачці, з маркуванням українською мовою

ПАТ 

«Київмедпрепарат»,Україна J01CR02

UA/10656/0

1/01 необмежений

49,34

Амікацин АМІЦИЛ®

ліофілізат 

для розчину

для ін'єкцій 0.5 г

флакони з ліофілізатом з

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна J01GB06

UA/1036/01/

03 необмежений

55,79

Амікацин АМІЦИЛ®

ліофілізат 

для розчину

для ін'єкцій 1,0 г

флакони з ліофілізатом з

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна J01GB06

UA/1036/01/

04 необмежений

80,04

Амікацин АМІЦИЛ®

ліофілізат 

для розчину

для ін'єкцій 250 мг

флакони з ліофілізатом з

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна J01GB06

UA/1036/01/

02 необмежений

38,12

Бензилпеніци

ліну натрієва 

сіль

БЕНЗИЛПЕ

НІЦИЛІН

порошок 

для 

розчину 

для 

ін'єкцій

500 000 

ОД

флакони з порошком з 

маркуванням українською 

мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна J01CЕ01

UA/3791/0

1/01 необмежений

6,13

Цефтазидим ЦЕФТУМ®

порошок 

для розчину

для ін'єкцій 1,0 г

10 флаконів з порошком у картонній

чарунковій упаковці, по 1 контурній

чарунковій упаковці в пачці з маркуванням

українською мовою

ПАТ 

«Київмедпрепарат»,Україна J01D D02

UA/0967/01/

01 необмежений

772,20
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Продовження додатка 1

Ампіцилін 

(монопрепарат 

та в комбінації

з інгібітором

фермента або

оксациліном)

АМПІСУЛЬ

БІН®

порошок 

для розчину

для ін’єкцій

ампіцилін 

1,0 г,

сульбактам 

0,5 г

по 1,5 г порошку у флаконі з

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна J01CR01

UA/3858/01/

01 необмежений

62,64

Цефоперазон 

(монопрепар

ат та в

комбінації з

сульбактамо

м натрію)

ГЕПАЦЕФ 

КОМБІ

Порошок 

для розчину

для ін’єкцій

Цефоперазо

н 1,0 г,

сульбактам 

1,0 г 

по 2 г у флаконі; по 1 флакону в

пачці з маркуванням

українською мовою 

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна J01D D62

UA/10752/0

1/01 необмежений

110,88

Азитроміцин АЗИМЕД® капсули 250 мг

по 6 капсул в блістері; по 1 блістеру

в пачці з маркуванням українською

мовою

ПАТ 

«Київмедпрепарат»,Україна J01FA10

UA/7234/01/

01 необмежений
101,20

Амоксицилін

у тригідрат

АМОКСИЛ

® таблетки 500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2

блістери в пачці з маркуванням

українською мовою

ПАТ 

«Київмедпрепарат»,Україна J01СA04

UA/1081/01/

02 необмежений
71,28

Амоксицилін

у тригідрат

АМОКСИЛ

® таблетки 250 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2

блістери в пачці з маркуванням

українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна J01СA04

UA/1081/01/

01 необмежений

51,16

АМОКСИЦИ

ЛІНУ 

ТРИГІДРАТ

АМОКСИЛ

®ДТ

таблетки, 

що 

диспергуют

ься 500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в

пачці з картону з маркуванням українською

мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна J01CA04

UA/12288/0

1/01 необмежений

71,28

Левофлоксац

ину 

гемігідрат

ФЛОКСІУ

М®

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою  500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 

блістеру в пачці з маркуванням 

українською мовою

ПАТ "Київмедпрепарат", 

Україна J01MA12

UA/1315/01/

01 необмежений

132,00

Левофлоксац

ину 

гемігідрат

ФЛОКСІУ

М®

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою  500 мг

по 5 таблеток у блістері; по 1 

блістеру в пачці з маркуванням 

українською мовою

ПАТ "Київмедпрепарат", 

Україна J01MA12

UA/1315/01/

01 необмежений

92,00
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Продовження додатка 1

Кандесарта

н КАСАРК® таблетки   8 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 

блістери у пачці  з 

маркуванням українською 

мовою

ПАТ "Київмедпрепарат", 

Україна C09CA06

UA/12457/

01/03

необмежени

й

93,00

Гідрокортизо

н

Солу-

Кортеф

порошок та 

розчинник 

для розчину 

для ін'єкцій 100 мг/2 мл

порошок та 2 мл розчинника 

(спирт бензиловий (9 мг/мл), 

вода для ін'єкцій) у флаконі типу 

Act-O-Vial у картонній коробці з 

маркуванням українською мовою

Пфайзер Менюфекчуринг 

Бельгія НВ ,  Бельгія H02AB09

UA/9891/01/

01 необмежений

312,96
27,2142 

грн. (за 1 

дол. США)

Метилпредні

золон

СОЛУ-

МЕДРОЛ

порошок та 

розчинник 

для розчину 

для ін’єкцій 40 мг/мл 

1 флакон типу Act-O-Vial (двоємісний 

флакон) з порошком та розчинником (вода 

для ін'єкцій) по 1 мл у картонній коробці з 

маркуванням українською мовою

Пфайзер Менюфекчуринг 

Бельгія НВ, Бельгія H02AB04

UA/2047/01/

01 необмежений

163,28
27,2142 

грн. (за 1 

дол. США)

Сульбактам/

цефоперазон

СУЛЬПЕРА

ЗОН®

порошок 

для розчину 

для ін’єкцій

500 мг/500 

мг

по 1 г (500 мг/ 500 мг) порошку у 

флаконі; по 1 флакону у 

картонній коробці з маркуванням 

українською мовою

виробництво (наповнення флаконів та 

упаковка), контроль якості та випуск 

серії:

Хаупт Фарм Латіна С.р.л. Борго Сан 

Мішель С.С. 156 КМ. 47,600 – 04100 

Латіна (ЛТ), Італія

виробництво стерильної суміші 

цефоперазону натрію та сульбактаму 

натрію:

Пфайзер Фармасьютікал Лімітед 

22 Даквінг Роад, ДЕТДЗ, Далянь, 

116600, Китай J01D D62

UA/3754/01/

01 необмежений

176,89

27,2142 

грн. (за 1 

дол. США)

Цефоперазон 

(монопрепар

ат та в 

комбінації з 

сульбактамо

м натрію)

СУЛЬПЕРА

ЗОН®

порошок 

для розчину 

для ін’єкцій

1000 

мг/1000 мг

по 2 г (1000 мг/ 1000 мг) 

порошку у флаконі; по 1 флакону 

у картонній коробці з 

маркуванням українською мовою

виробництво (наповнення флаконів та 

упаковка), контроль якості та випуск 

серії: Хаупт Фарм Латіна С.р.л. Борго 

Сан Мішель С.С. 156 КМ. 47,600 – 

04100 Латіна (ЛТ), Італія, виробництво 

стерильної суміші цефоперазону 

натрію та сульбактаму натрію: 

Пфайзер Фармасьютікал Лімітед 22 

Даквінг Роад, ДЕТДЗ, Далянь, 116600, 

Китай J01D D62

UA/3754/01/

02 необмежений

353,78

27,2142 

грн. (за 1 

дол. США)
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Продовження додатка 1

Меропенему 

тригідрат МЕРОНЕМ

порошок 

для розчину 

для ін’єкцій 500 мг

по 10 флаконів з порошком у 

картонній коробці з маркуванням 

українською мовою

ЕйСіЕс Добфар С.п.А. (виробник "in bulk"), 

Італія

АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, 

відповідальний за вторинну упаковку, випуск 

серії), Велика Британія

Сумітомо Дейніппон Фарма Ко., Лтд. 

(виробник "in bulk"), Японія

Замбон Світцерланд Лтд (виробник, 

відповідальний за первинну упаковку), 

Швейцарія J01DH02

UA/0186/01/

01 необмежений

2394,84
28,2142 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Меропенему 

тригідрат МЕРОНЕМ

порошок 

для розчину 

для ін’єкцій 1000 мг

по 10 флаконів з порошком у 

картонній коробці з маркуванням 

українською мовою

ЕйСіЕс Добфар С.п.А. (виробник "in bulk"), 

Італія

АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, 

відповідальний за вторинну упаковку, випуск 

серії), Велика Британія

Сумітомо Дейніппон Фарма Ко., Лтд. 

(виробник "in bulk"), Японія

Замбон Світцерланд Лтд (виробник, 

відповідальний за первинну упаковку), 

Швейцарія J01DH02

UA/0186/01/

02 необмежений

3755,55
28,2142 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Pemetrexed

ПЕМЕТРЕК

СЕД-МБ

ліофілізат 

для 

приготуванн

я для 

розчину для 

інфузій 500 мг по 1 флакону в пачці

РЕЛАЙНС ЛАЙФ САЙНСЕС 

ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія L01BA04

UA/17843/0

1/02 27.12.2024

4646,40

27,3317 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Lenalidomide

ЛЕНАЛІДО

Л

капсули 

тверді 10 мг 

по 7 капсул у блістері, по 3 

блістери в пачці з картону

РЕЛАЙНС ЛАЙФ САЙНСЕС 

ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД (ПЛАНТ 

6), Індія L04AX04

UA/17726/0

1/03 14.11.2024

5603,00
27,3317 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Імуноглобулі

н людини 

нормальний

ОКТАГАМ 

10 %

розчин для 

інфузій 20 мл

по 1 флакону з розчином для 

інфузій 10 % по 20 мл в 

картонній коробці

Октафарма АБ (виробник, відповідальний за 

виробництво за повним циклом), Швеція

Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгес 

м.б.Х. (виробник, відповідальний за 

виробництво за повним циклом), Австрія

Октафарма (виробник, відповідальний за 

виробництво за повним циклом), Франція

Октафарма ГмбХ, Дессау (виробник, 

відповідальний за вторинне пакування), 

Німеччина J06BA02

UA/15583/0

1/01 необмежений

5303,38

30,9055 грн 

(за 1 євро)

Імуноглобулі

н людини 

нормальний

ОКТАГАМ 

10 %

розчин для 

інфузій 50 мл

по 1 флакону з розчином для 

інфузій 10 % по 50 мл в 

картонній коробці

Октафарма АБ (виробник, відповідальний за 

виробництво за повним циклом), Швеція

Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгес 

м.б.Х. (виробник, відповідальний за 

виробництво за повним циклом), Австрія

Октафарма (виробник, відповідальний за 

виробництво за повним циклом), Франція

Октафарма ГмбХ, Дессау (виробник, 

відповідальний за вторинне пакування), 

Німеччина J06BA02

UA/15583/0

1/01 необмежений

13258,46

30,9055 грн 

(за 1 євро)
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Продовження додатка 1

Імуноглобулі

н людини 

нормальний

ОКТАГАМ 

10 %

розчин для 

інфузій 100 мл

по 1 флакону з розчином для 

інфузій 10 % по 100 мл в 

картонній коробці

Октафарма АБ (виробник, відповідальний за 

виробництво за повним циклом), Швеція

Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгес 

м.б.Х. (виробник, відповідальний за 

виробництво за повним циклом), Австрія

Октафарма (виробник, відповідальний за 

виробництво за повним циклом), Франція

Октафарма ГмбХ, Дессау (виробник, 

відповідальний за вторинне пакування), 

Німеччина J06BA02

UA/15583/0

1/01 необмежений

26516,92

30,9055 грн 

(за 1 євро)

Імуноглобулі

н людини 

нормальний ОКТАГАМ 

розчин для 

інфузій, 50 

мг/мл 50 мл по 50 мл у пляшці №1

Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгес. 

м.б.Х., Австрія

ОКТАФАРМА, Франція/ОКТАФАРМА АБ, 

Швеція

 Альтернативна виробнича ділянка для 

вторинного пакування: Октафарма Дессау 

ГмбХ, Німеччина J06BA02

UA/13905/0

1/01 16.08.2024

6629,23
30,9055 грн 

(за 1 євро)

Імуноглобулі

н людини 

нормальний ОКТАГАМ 

розчин для 

інфузій, 50 

мг/мл 100 мл по 100 мл у пляшці №1

Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгес. 

м.б.Х., Австрія

ОКТАФАРМА, Франція/ОКТАФАРМА АБ, 

Швеція

 Альтернативна виробнича ділянка для 

вторинного пакування: Октафарма Дессау 

ГмбХ, Німеччина J06BA02

UA/13905/0

1/01 16.08.2024

13258,46
30,9055 грн 

(за 1 євро)

Альбумін 

людини 

АЛЬБУНОР

М 5 %

розчин для 

інфузій 50 г/л по 100 мл у флаконах № 1

ОКТАФАРМА Фармацевтика Продуктіонсгес м.б.Х., 

Австрія

ОКТАФАРМА АБ, Швеція

ОКТАФАРМА, Франція

ОКТАФАРМА ГмбХ, Дессау (альтернативна 

виробнича ділянка для вторинного пакування), 

Німеччина

ОКТАФАРМА Продуктіонсгеселшафт Дойчланд 

м.б.Х., Німеччина B05AA01

UA/17703/0

1/03 17.10.2024

509,94

30,9055 грн 

(за 1 євро)

Альбумін 

людини 

АЛЬБУНОР

М 5 %

розчин для 

інфузій 50 г/л по 250 мл у флаконах № 1

ОКТАФАРМА Фармацевтика Продуктіонсгес м.б.Х., 

Австрія

ОКТАФАРМА АБ, Швеція

ОКТАФАРМА, Франція

ОКТАФАРМА ГмбХ, Дессау (альтернативна 

виробнича ділянка для вторинного пакування), 

Німеччина

ОКТАФАРМА Продуктіонсгеселшафт Дойчланд 

м.б.Х., Німеччина B05AA01

UA/17703/0

1/03 17.10.2024

1274,85

30,9055 грн 

(за 1 євро)

Альбумін 

людини 

АЛЬБУНОР

М 5 %

розчин для 

інфузій 50 г/л по 500 мл у флаконах № 1

ОКТАФАРМА Фармацевтика Продуктіонсгес м.б.Х., 

Австрія

ОКТАФАРМА АБ, Швеція

ОКТАФАРМА, Франція

ОКТАФАРМА ГмбХ, Дессау (альтернативна 

виробнича ділянка для вторинного пакування), 

Німеччина

ОКТАФАРМА Продуктіонсгеселшафт Дойчланд 

м.б.Х., Німеччина B05AA01

UA/17703/0

1/03 17.10.2024

2549,70

30,9055 грн 

(за 1 євро)
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Fibrinogen, 

human ФІБРИГА

порошок та 

розчинник 

для розчину 

для 

ін'єкцій/інф

узій 1 г

по 1 г порошку у скляному 

флаконі; по 50 мл розчиннику 

(вода для ін`єкцій) у скляному 

флаконі. По 1 флакону з 

порошком, по 1 флакону з 

розчинником, по 1 пристрою 

Octajet для переносу, по 1 

фільтру в картонній коробці

Октафарма АБ (Виробник, відповідальний за первинну 

упаковку, контроль якості, випуск серії), Швеція

Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгес. м.б.Х. 

(Виробник, відповідальний за виробництво in bulk, 

первинну та вторинну упаковку, маркування, візуальну 

інспекцію, контроль якості, випуск серії), Австрія

Октафарма Дессау ГмбХ (Виробник, відповідальний за 

візуальний контроль, маркування, вторинну упаковку), 

Німеччина

Б. Браун Мелсунген АГ (Виробник, відповідальний за 

виробництво розчинника (вода для ін’єкцій)), 

Німеччина B02BB01

UA/18890/0

1/01 11.08.2026

14587,40

30,9055 грн 

(за 1 євро)

35% розчину

глюкози з кальцієм -

600 мл; 11,1 %

розчину 

амінокислот з

електролітими - 600

мл; 20% ліпідної

емульсії - 300 мл

Олімель 

N7E

емульсія 

для інфузій 1500 мл

по 1500 мл у трикамерному пластиковому

пакеті в захисній оболонці, що містить

поглинач та індикатор кисню; по 4 пакети

у картонній коробці Бакстер С.А., Бельгія В05ВА10

UA/17380/0

1/01 26.04.2024

4086,85
27,2981 грн.

(за 1 дол.

США)

35% розчину

глюкози з кальцієм -

400 мл; 11,1 %

розчину 

амінокислот з

електролітими - 400

мл; 20% ліпідної

емульсії - 200 мл

Олімель 

N7E

емульсія 

для інфузій 1000 мл

по 1000 мл у трикамерному пластиковому

пакеті в захисній оболонці, що містить

поглинач та індикатор кисню; по 6 пакетів

у картонній коробці Бакстер С.А., Бельгія В05ВА10

UA/17380/0

1/01 26.04.2024

3989,89
27,2981 грн.

(за 1 дол.

США)

18,75% розчину

глюкози з кальцієм -

600 мл; 6,3 %

розчину 

амінокислот з

електролітими - 600

мл; 15% ліпідної

емульсії - 400 мл

Олімель 

N4E

емульсія 

для інфузій 1500 мл

по 1500 мл у трикамерному пластиковому

пакеті в захисній оболонці, що містить

поглинач та індикатор кисню; по 4 пакети

у картонній коробці Бакстер С.А., Бельгія В05ВА10

UA/17379/0

1/01 26.04.2024

4177,26
27,2981 грн.

(за 1 дол.

США)

27,5 % розчину

глюкози з кальцієм -

600 мл; 14,2 %

розчину 

амінокислот з

електролітими - 600

мл; 20% ліпідної

емульсії - 300 мл

Олімель 

N9E

емульсія 

для інфузій 1500 мл

по 1500 мл у трикамерному пластиковому

пакеті в захисній оболонці, що містить

поглинач та індикатор кисню; по 4 пакети

у картонній коробці Бакстер С.А., Бельгія В05ВА10

UA/17381/0

1/01 26.04.2024

4476,01
27,2981 грн.

(за 1 дол.

США)

Бупівакаїну 

гідрохлорид

НОВОСТЕ

ЗИН 

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
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Aripiprazole

АРІЛЕНТА

Л таблетки 15 мг

по 7 таблеток у блістері, по 4

блістери у пачці Актавіс Лтд., Мальта N05AX12

UA/14376/0

1/02 необмежений
335,00 30,9221 грн. 

(за 1 євро)

Quetiapine

КВЕТИКСО

Л

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 100 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери у картонній пачці Актавіс Лтд., Мальта N05AH04

UA/13882/0

1/02 необмежений

270,00
30,9221 грн. 

(за 1 євро)

Quetiapine

КВЕТИКСО

Л

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 200 мг
по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у

картонній пачці Актавіс Лтд., Мальта N05AH04

UA/13882/0

1/03 необмежений

405,00
30,9221 грн. 

(за 1 євро)

Mianserinhyd

rochloride МІАСЕР®

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістерах; по 2

блістери в картонній пачці Рівофарм СА, Швейцарія N06AX03

UA/14722/0

1/01 необмежений

210,00
30,9221 грн. 

(за 1 євро)

Dienogest МІТРЕН таблетки 2 мг

по 28 таблеток у блістері; по 1 

блістеру у картонній коробці

ЛАБОРАТОРІОС ЛЕОН

ФАРМА С.А., Іспанія G03DB08

UA/17523/0

1/01 22.07.2024
380,00 30,9221 грн. 

(за 1 євро)

Duloxetine СИМОДА

капсули 

гастрорезисте

нтні тверді 30 мг

по 30 мг по 7 капсул у блістері, по 4

блістери у картонній пачці

БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦЯ 

АД, Болгарія N06AX21

UA/15445/0

1/01 необмежений

345,00 30,9221 грн. 

(за 1 євро)

Duloxetine СИМОДА

капсули 

гастрорезисте

нтні тверді 60 мг

капсули гастрорезистентні тверді, по

60 мг по 7 капсул у блістері, по 4

блістери у картонній пачці

БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦЯ 

АД, Болгарія N06AX21

UA/15445/0

1/02 необмежений

445,00 30,9221 грн. 

(за 1 євро)

Amisulpride СОЛЕКС® таблетки 200 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери у картонній коробці Рівофарм СА, Швейцарія N05AL05

UA/14312/0

1/03 необмежений
625,00 30,9221 грн. 

(за 1 євро)

Combinations 

of vitamins АЕВІТ®

капсули 

м'які

1 капсула 

містить 

вітаміну А 

100000 МО; 

вітаміну Е 

100 мг

по 10 капсул у блістері, по 5 

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна A11JA

UA/7362/01/

01 необмежений

88,20
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Продовження додатка 1

Calcium, 

combinations 

with vitamin 

D and/or 

other drugs АЗВЕСТІВ

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою

кальцію 600 мг (у 

вигляді кальцію 

карбонату – 1500 мг), 

холекальциферолу 10 

мкг (вітаміну D3 – 

400 МО)

по 10 таблеток у блістері; по 6 

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна A12AX

UA/18149/0

1/01 15.06.2025

89,25

Кислота 

тіоктова 

(ліпоєва)

Альфа-

ліпон

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 600 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД". 

Україна А16АХ01

UA/4766/01/

02 необмежений

338,00

Альфа-

ліпоєва 

(тіоктова) 

кислота

АЛЬФА-

ЛІПОН

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 300 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна A16AX01

UA/4766/0

1/01 необмежений

177,10

Альбендазо

л

АЛЬДАЗО

Л

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 400 мг

по 3 таблетки у блістері, по 1 

блістеру в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна P02CA03

UA/9351/0

1/01 необмежений

84,00

Алопуринол

Алопуринол-

КВ таблетки 100 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5

блістерів у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна М04АА01

UA/12636/0

1/01 необмежений

63,00

Алопуринол

Алопуринол-

КВ таблетки 300 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна М04АА01

UA/12636/0

1/02 необмежений

120,00

Амброксол

Амброксол-

КВ таблетки 30 мг

По 10 таблеток у блістері; по 

2 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна R05CB06

UA/7012/0

1/01

необмежени

й
8,70

Артишоку 

сухого 

екстракт Артіхол

таблетки, 

вкриті 

плівковою  

оболонкою 200 мг

по 10 таблеток у блістері,по 3

блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна А05АХ

UA/5383/01/

01 необмежений

57,70

Артишоку 

сухого 

екстракт Артіхол

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 400 мг

по 10 таблеток у блістері,по 4

блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна А05АХ

UA/5383/01/

02 необмежений

139,00
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Кислота 

аскорбінова 

(Вітамін С)

Аскорбінка 

®-КВ таблетки 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна А11GА01

UA/4570/01/

01 необмежений

5,50

Кислота 

аскорбінова 

(Вітамін С)

Аскорбінка 

®-КВ 

таблетки зі

смаком 

лимона 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна А11GА01

UA/1529/01/

01 необмежений
5,50

Кислота 

аскорбінова 

(Вітамін С)

Аскорбінка 

®-КВ 

таблетки зі

смаком 

апельсина 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна А11GА01

UA/4571/01/

01 необмежений
5,50

Кислота 

аскорбінова 

(Вітамін С)

Аскорбінка 

®-КВ 

таблетки зі

смаком 

полуниці 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна А11GА01

UA/1528/01/

01 необмежений
5,50

Кислота 

аскорбінова 

(Вітамін С)

Аскорбінка 

®-КВ 

таблетки зі

смаком 

м'яти 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна А11GА01

UA/1527/01/

01 необмежений
5,50

Кислота 

аскорбінова 

(Вітамін С)

Аскорбінка 

®-КВ 

таблетки зі

смаком 

банана 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна А11GА01

UA/17795/0

1/01 необмежений
5,50

Кислота 

аскорбінова 

(Вітамін С)

Аскорбінка 

®-КВ 

таблетки зі

смаком дині 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна А11GА01

UA/17792/0

1/01 необмежений
5,50

Кислота 

аскорбінова 

(Вітамін С)

Аскорбінка 

®-КВ 

таблетки зі

смаком 

манго 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна А11GА01

UA/17793/0

1/01 необмежений
5,50

Кислота 

аскорбінова 

(Вітамін С)

Аскорбінка 

®-КВ 

таблетки зі

смаком 

тутті-фрутті 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна А11GА01

UA/17794/0

1/01 необмежений

5,50

Кислота 

аскорбінова

Аскорбінова 

кислота драже 50 мг по 50 драже в блістерах

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна A11GA01

UA/1527/02/

01 необмежений
9,70

Кислота 

аскорбінова

Аскорбінова 

кислота драже 50 мг

по 160 драже в контейнерах

(баночках) 

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна A11GА01

UA/1527/02/

01 необмежений
24,00

Кислота 

аскорбінова в 

комбінації Аскорутин таблетки

кислота 

аскорбінова  

50 мг,

рутин 50 мг

по 10 таблеток у блістері, по 5

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна С05СА51

UA/4875/01/

01 необмежений

25,75
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Симетикон Афлетин

капсули 

м'які 125 мг

по 10 капсул у блістері; по 2

блістери в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна А03АХ13

UA/17176/0

1/01 24.01.2024

50,00

Бетагістин

Бетагістин-

КВ таблетки 8 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна N07CA01

UA/5273/01/

01 необмежений

72,00

Бетагістин

Бетагістин-

КВ таблетки 16 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна N07CA01

UA/5273/01/

02 необмежений
91,35

Бетагістин

Бетагістин-

КВ таблетки 24 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна N07CA01

UA/5273/01/

03 необмежений

113,35

Biotin БІОТИН-КВ таблетки 5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД",

Україна A11HA05

UA/18737/0

1/01 11.05.2026
115,50

Бромокрипти

н

Бромкрипти

н-КВ таблетки 2,5 мг

по 10 таблеток у блістері,по 3

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна

G02CB01, 

N04BC01

UA/1211/01/

01 необмежений
136,50

Токоферол 

(Віт Е) ВІТАМІН Е

капсули 

м'які 100 мг

по 10 капсул у блістері; по 5 

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна A11HA03

UA/0717/01/

01 необмежений
70,05

Токоферол 

(Віт Е) ВІТАМІН Е

капсули 

м'які 200 мг

по 10 капсул у блістері; по 3 

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна A11HA03

UA/0717/01/

02 необмежений
81,35

Токоферол 

(Віт Е) Вітамін Е

капсули 

м’які 400 мг

по 10 капсул у блістері, по 3

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна А11НА03

UA/0717/01/

03 необмежений

122,00

Кислота 

аскорбінова 

(Віт С)

Вітамін С

500

таблетки 

жувальні з

апельсино-вим 

смаком 500 мг по 10 таблеток у блістерах

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна A11G A01

UA/5623/01/

01 необмежений

12,00

Кислота 

аскорбінова 

(Вітамін С)

Вітамін С

500

таблетки 

жувальні з

апельсинови

м смаком 0,5 г

по 30 таблеток у контейнерах

(баночках)

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна A11GA01

UA/5623/01/

01 необмежений

34,00

Кислота 

аскорбінова 

(Вітамін С)

Вітамін С

500

таблетки 

жувальні з

апельсинови

м смаком 0,5 г

по 10 таблеток у блістері, по 6

блістерів в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна A11GA01

UA/5623/01/

01 необмежений

67,20

Мелатонін

Віта-

мелатонін® таблетки 3 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери у пачці
АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ

ЗАВОД", Україна N05CH01

UA/7898/01/

01 необмежений
103,00
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Есциталопра

м Гіацинтія

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна N06AB10

UA/17455/0

1/01 30.05.2024

209,00

Glimepiride

ГЛІМЕПІР

ИД-КВ таблетки 3 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна A10BB12

UA/4410/01/

02 14.07.2022

73,50

Деквалінію 

хлорид, 

цинхокаїну 

гідрохлорид

ДЕКВАДО

Л

таблетки 

для 

розсмоктува

ння з 

м'ятним 

смаком

деквалінію 

хлориду 

0,25 мг, 

цинхокаїну 

гідрохлорид

у 0,03 мг

по 6 таблеток у блістері; по 3 

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна R02A

UA/14989/0

1/01 необмежений

65,95

Деквалінію 

хлорид, 

цинхокаїну 

гідрохлорид

ДЕКВАДО

Л

таблетки 

для 

розсмоктува

ння з 

м'ятним 

смаком

деквалінію 

хлориду 

0,25 мг, 

цинхокаїну 

гідрохлорид

у 0,03 мг

по 6 таблеток у блістері; по 5 

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна R02A

UA/14989/0

1/01 необмежений

104,00

Деквалінію 

хлорид, 

цинхокаїну 

гідрохлорид

ДЕКВАДО

Л

таблетки 

для 

розсмоктува

ння з 

лимонним 

смаком

деквалінію 

хлориду 

0,25 мг, 

цинхокаїну 

гідрохлорид

у 0,03 мг

по 6 таблеток у блістері; по 5 

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна R02A

UA/16837/0

1/01 необмежений

104,00

Деквалінію 

хлорид, 

цинхокаїну 

гідрохлорид

ДЕКВАДО

Л

таблетки 

для 

розсмоктува

ння з 

малиновим 

смаком

деквалінію 

хлориду 

0,25 мг, 

цинхокаїну 

гідрохлорид

у 0,03 мг

по 6 таблеток у блістері; по 5 

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна R02A

UA/16838/0

1/01 необмежений

104,00

22



Продовження додатка 1

Деквалінію 

хлорид, 

цинхокаїну 

гідрохлорид

ДЕКВАДО

Л

таблетки 

для 

розсмоктува

ння з 

кокосовим 

смаком

деквалінію 

хлориду 

0,25 мг, 

цинхокаїну 

гідрохлорид

у 0,03 мг

по 6 таблеток у блістері; по 5 

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна R02A

UA/16839/0

1/01 необмежений

104,00

Фенітоїн Дифенін ® таблетки 117 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна N03АВ02

UA/4523/01/

01 необмежений
111,00

Ацетазоламід Діуремід таблетки 250 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна S01EC01

UA/9150/01/

01 необмежений
147,00

Омега-3-

тригліцерид

и 

включаючи 

інші ефіри 

та кислоти

ЕПАДОЛ 

НЕО

капсули 

м'які

1 капсула містить 

етилові ефіри 

омега-3 кислот 

1000 мг, до складу 

яких входять: 

ейкозапентаєнова 

кислота 300 мг; 

докозагексаєнова 

кислота 200 мг; 

інші жирні 

кислоти 498 мг; d-

альфа-токоферол 

(вітамін Е) 2 мг

по 10 капсул у блістері, по 6 

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна  C10AX06

UA/12187/

01/01 необмежений

239,05

Левоцетириз

ин Ергоцетал

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 

блістеру в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД",

Україна R06AE09

UA/17457/0

1/01 30.05.2024

35,00

Левоцетириз

ин Ергоцетал

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 

блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД",

Україна R06AE09

UA/17457/0

1/01 30.05.2024

97,00

Етамзилат

Етамзилат-

КВ таблетки 250 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна В02ВХ01

UA/7572/01/

01 необмежений
82,95
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Comb drug

КВАДЕВІТ

®

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою

 1 таблетка містить: вітаміну 

А 2500 МО; вітаміну Е 3 мг, 

вітаміну В1 2,5 мг, вітаміну 

В2 2,5 мг, вітаміну В6 2 мг, 

фолієвої кислоти 0,1 мг, 

рутину 10 мг, нікотинаміду 

20 мг, вітаміну С 75 мг, 

вітаміну В12 10 мкг, L-

Глутамінової кислоти 50 мг, 

DL-Метіоніну 50 мг, 

кальцію D-пантотенату 5 мг, 

фітину 30 мг, калію 10,5 мг, 

міді 0,4 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 

блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна A11AB

UA/8633/01/

01 необмежений

91,70

Comb drug

КВАДЕВІТ

®

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою

 1 таблетка містить: вітаміну 

А 2500 МО; вітаміну Е 3 мг, 

вітаміну В1 2,5 мг, вітаміну 

В2 2,5 мг, вітаміну В6 2 мг, 

фолієвої кислоти 0,1 мг, 

рутину 10 мг, нікотинаміду 

20 мг, вітаміну С 75 мг, 

вітаміну В12 10 мкг, L-

Глутамінової кислоти 50 мг, 

DL-Метіоніну 50 мг, 

кальцію D-пантотенату 5 мг, 

фітину 30 мг, калію 10,5 мг, 

міді 0,4 мг

по 15 таблеток у блістері, по 4 

блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна A11AB

UA/8633/01/

01 необмежений

168,00

Кеторолак Кетолак таблетки 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1

блістеру в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна М01АВ15

UA/4802/01/

01 необмежений
17,50

Кальцію 

гопантенат Когнум таблетки 250 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна N06BX

UA/13717/0

1/01 необмежений
206,00

Кальцію 

гопантенат Когнум таблетки 500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна N06BX

UA/13717/0

1/02 необмежений
352,40

Амлодипін, 

лізиноприл

КОМБІПР

ИЛ-КВ таблетки

1 таблетка містить 

амлодипіну 5 мг (у 

вигляді 

амлодипіну 

бесилату 6,94 мг) і 

лізиноприлу 10 мг 

(у вигляді 

лізиноприлу 

дигідрату 10,88 

мг)

по 10 таблеток у блістері, по 3 

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна C09BB03

UA/11887/

01/01 необмежений

139,00

Валсартан в

комбінації Комбісарт

таблетки, 

вкриті 

плівковою  

оболонкою

Амлодипін 

10 мг,

валсартан 

160 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна C09DB01

UA/15341/0

1/01 необмежений

150,15
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Розчин 

ментолу в 

ментиловому 

ефірі 

кислоти 

ізовалеріанов

ої 

Корвалмент

®

капсули 

м'які 100 мг

по 10 капсул у блістері, по 3 

блістери у пачці

 АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна C01EX

UA/3969/01/

01 необмежений

33,00

Розчин 

ментолу в

ментиловому 

ефірі  

ізовалеріанов

ої кислоти

Корвалмент

®

капсули 

м’які 100 мг

по 20 капсул у блістері; по 4

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна СО1ЕХ

UA/3969/01/

01 необмежений

82,95

Етиловий 

ефір 

бромізовалер

іано-вої 

кислоти в

комбінації Корвалкапс

капсули 

м'які

етилового ефіру

а-бромізовале-

ріанової 

кислоти 20 мг,

фенобарбітал 

18,26 мг

по 9 капсул у блістері; по 3

блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна NО5СВ02

UA/13448/0

1/01 необмежений

45,15

Етиловий 

ефір 

бромізовалер

іано-вої 

кислоти в

комбінації

Корвалкапс 

екстра

капсули 

тверді

етилового ефіру

а-бромізовале-

ріанової 

кислоти 18,4

мг, 

фенобарбітал 

18,4 мг

по 10 капсул у блістері; по 3

блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна NО5СВ02

UA/13729/0

1/01 необмежений

50,45

Аторвастати

н Лівостор

таблетки, 

вкриті 

плівковою  

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна C10АА05

UA/6452/01/

01 необмежений

81,38

Аторвастати

н Лівостор

таблетки, 

вкриті 

плівковою  

оболонкою 40 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна C10АА05

UA/6452/01/

03 необмежений

186,90
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Магній, 

піридоксину 

гідрохлорид

МАГНІКУ

М

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою, 

кишковороз

чинні

магнію 48 

мг і 

піридоксин

у 

гідрохлорид

у 5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5 

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна A11EC

UA/7038/01/

01 необмежений

152,50

Магній, 

піридоксину 

гідрохлорид

МАГНІКУ

М-

Антистрес®

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою

магнію 100 

мг і 

піридоксин

у 

гідрохлорид

у 10 мг

по 12 таблеток у блістері; по 5 

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна A11EC

UA/16534/0

1/01 11.01.2023

205,00

Мелоксикам

Мелоксикам-

КВ таблетки 7,5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна М01АС06

UA/3921/01/

01 08.11.2022

49,45

Мемантин Мембрал

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна N06DX01

UA/14982/0

1/01 необмежений

374,00

Метіонін Метіонін

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 250 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна V03AВ26

UA/6674/01/

01 необмежений
42,00

Домперидон Моторикс

таблетки, 

вкриті 

плівковою  

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1

блістеру у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна А03FА03

UA/3797/01/

01 необмежений

25,00

Домперидон Моторикс

таблетки, 

вкриті 

плівковою  

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна А03FА03

UA/3797/01/

01 необмежений

70,00

Diclofenac

Натрію 

диклофенак-

КВ

капсули 

тверді 25 мг

по 10 капсул у блістері; по 3

блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна М01АВ05

UA/2091/01/

01 необмежений

15,45

Вітамін В1 у

поєднанні з

вітаміном В6

та / або

вітаміном 

В12 Неовітам

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою

Вітамін В1-100 мг;

вітамін В6-200 мг;

вітамін В12-0,2 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна А11DВ

UA/11551/0

1/01 необмежений

115,00
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Небіволол Небівал таблетки 5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 8

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна С07АВ12

UA/4979/01/

01 необмежений
246,75

 Інозину 

пранобекс НОВІРИН таблетки 500 мг

по 10 таблеток у блістері, по 2 

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна J05AX05

UA/12436/0

1/01 необмежений
119,00

 Інозину 

пранобекс НОВІРИН таблетки 500 мг

по 10 таблеток у блістері, по 4 

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна J05AX05

UA/12436/0

1/01 необмежений
227,00

Інозин 

пранобекс Новірин® сироп 50 мг по 120 мл у флаконі

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"

(контроль серії та випуск

серії), Україна J05AX05

UA/16831/0

1/01 13.07.2023

136,50

Діосмін в 

комбінації

НОРМОВ

ЕН

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою

1 таблетка містить 

флавоноїдної 

фракції 500 мг, яка 

містить діосміну 

450 мг, 

гесперидину 50 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна C05CA53

UA/4475/01/

01 необмежений

133,00

Діосмін в 

комбінації

НОРМОВ

ЕН

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою

1 таблетка містить 

флавоноїдної 

фракції 500 мг, яка 

містить діосміну 

450 мг, 

гесперидину 50 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6 

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна C05CA53

UA/4475/01/

01 необмежений

239,00

Каптоприл у

комбінації з

діуретинами Нормопрес таблетки

каптоприл 

50 мг,

гідрохлорті

азид  25 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна С09ВА01

UA/3668/01/

01 необмежений

25,00

Comb drug ОПТИКС

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою

1 таблетка 

містить: β-каротин 

1,5 мг; лютеїн 2,5 

мг; зеаксантин 0,5 

мг; вітамін Е 36 

мг; вітамін С 225 

мг; цинк 5 мг; 

мідь 1 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6 

блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна A11AB

UA/6929/01/

01 необмежений

242,00
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Валеріана в

комбінації Релаксил

капсули 

тверді

Валеріани 0,8%

сухого водно-

спиртового 

екстракту 125 мг;

м'яти перцевої

екстракту сухого

25 мг; меліси

лікарської 

екстракту сухого

25 мг

по 10 капсул у блістері. По 2

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна N05СМ

UA/5286/01/

01 необмежений

77,00

Comb drug

РЕММАКС-

КВ

таблетки 

жувальні з 

м'ятним 

смаком

кальцію 

карбонату 

680 мг, 

магнію 

карбонату 

важкого 80 

мг

по 6 таблеток у блістері; по 3 

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна A02AX

UA/11362/0

1/01 необмежений

37,00

Суматриптан Стопмігрен

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою

суматрипта

ну сукцинат

140 мг, що

еквіваленьн

о 

суматрипта

ну 100 мг

по 3 таблетки у блістері,по 1

блістеру у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна N02СС01

UA/7229/01/

02 необмежений

101,00

Суматриптан Стопмігрен

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою

суматриптану 

сукцинат 70 мг,

що 

еквіваленьно 

суматриптану 

50 мг

по 6 таблеток у блістері,по 1

блістеру у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна N02СС01

UA/7229/01/

01 необмежений

107,00

Соталол

СОРИТМІ

К таблетки 160 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 

блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна C07AA07

UA/4543/0

1/01 необмежений

150,00

Соталол

СОРИТМІ

К таблетки 80 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 

блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна C07AA07

UA/4543/0

1/02 необмежений

105,10

Оксибутинін Сибутін таблетки 5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна G04BD04

UA/6115/01/

01 необмежений

191,60

Молсидомін

СИДОКАР

Д таблетки 4 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна C01DX12

UA/16389/0

1/02 25.10.2022
148,05
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Доксиламін Сонміл

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 15 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 

блістеру в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна

N05CM, 

R06AA09

UA/5288/01/

01 необмежений

30,45

Доксиламін Сонміл

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 15 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 

блістерb в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна

N05CM, 

R06AA09

UA/5288/01/

01 необмежений

81,40

Кислота 

аскорбінова в 

комбінації Супервіт

таблетки 

жувальні

Кислота аскорбінова 60 мг,

вітамін А 2666 МО,вітамін

D3 200МО,вітамін

Е14,9МО,вітамін В1 1,4

мг,вітамін В2 1,6 мг,вітамін

В6 2 мг,вітамін В12 1

мкг,вітамін РР 18 мг,вітамін

В5 6 мг,кислота фолієва 100

мкг,залізо 14 мг,цинк 15

мг,мідь 2 мг,марганець 2,5

мг,хром 50 мкг,селен 50 мкг,

йод 150 мкг.  

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна А11АА04

UA/5698/01/

01 необмежений

91,35

Тизанідин Тізалуд таблетки 2 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна М03ВХ02

UA/7594/01/

01 необмежений

132,00

Тизанідин Тізалуд таблетки 4 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна М03ВХ02

UA/7594/01/

02 необмежений

190,00

Торасемід Торарен таблетки 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна С03СА04

UA/11688/0

1/01 необмежений

100,90

Comb drug

ФАРІНГТО

Н

таблетки 

для 

смоктання

хлоргексид

ину 

дигідрохлор

иду 5 мг, 

аскорбіново

ї кислоти 50 

мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна R02AA

UA/7230/01/

01 необмежений

38,85

Декваліній Феміклін

таблетки 

вагінальні 10 мг

по 6 таблеток у блістері; по 1

блістеру в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна G01А С05

UA/17193/0

1/01 24.01.2024

134,00

Діацереїн

ФЛЕКЦЕР

ИН

капсули 

тверді 50 мг

по 10 капсул у блістері; по 3 

блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", 

Україна M01AX21

UA/12618/

01/01 необмежений

209,00

Кислота 

фолієва

Фолієва 

кислота таблетки 1 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістерів у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна В03ВВ01

UA/6692/01/

01 необмежений

7,75
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Edoxaban

ЕДОКСАК

ОРД

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 30 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістерів у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна B01AF03

UA/19020/0

1/02 20.10.2026

400,00

Edoxaban

ЕДОКСАК

ОРД

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 60 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістерів у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Україна B01AF03

UA/19020/0

1/03 20.10.2026

550,00

Токоферол

Альфа-

токоферолу 

ацетат 

(вітамін Е)

розчин 

олійний 

оральний 50 мг/мл

по 20 мл у флаконі; по 1 флакону

у пачці з картону ПрАТ "Технолог", Україна А11НА03

UA/6656/01/

01 необмежений

22,00

Токоферол

Альфа-

токоферолу 

ацетат 

(вітамін Е)

розчин 

олійний 

оральний 100 мг/мл

по 20 мл у флаконі; по 1

флакону у пачці з картону ПрАТ "Технолог", Україна А11НА03

UA/6656/01/

02 необмежений

30,00

Токоферол

Альфа-

токоферолу 

ацетат 

(вітамін Е)

розчин 

олійний 

оральний 300 мг/мл

по 20 мл у флаконі; по 1

флакону у пачці з картону ПрАТ "Технолог", Україна А11НА03

UA/6656/01/

03 необмежений

44,00

Кислота 

ацетилсаліци

лова 

(монопрепар

ат та його 

комбінації)

Ацетилсаліц

илова 

кислота  таблетки по 500 мг по 10 таблеток у блістерах ПрАТ "Технолог", Україна N02BA01

UA/10133/0

1/01 необмежений

8,40

 

Венлафакси

н

ВЕНЛАФ

АКСИН Таблетки 75 мг

По 10 таблеток в блістері, по 

3 блістери у пачці з картону ПрАТ "Технолог", Україна

  

N06A X16

UA/15569/

01/01 необмежений

400,00

Габапентин Габапентин

капсули 

тверді 300 мг

по 10 капсул у блістері, по 2 

блістери в пачці з картону ПрАПТ "Технолог", Україна N03AX12

UA/11671/0

1/01 необмежений
110,00

Gabapentin ЕПІГАБА

капсули 

тверді 300 мг

по 10 капсул у блістері, по 2 або 

10 блістерів у пачці з картону ПрАПТ "Технолог", Україна N03AX12

UA/11671/0

1/01 необмежений

420,00

30



Продовження додатка 1

Ергокальциф

ерол

ЕРГОКАЛЬ

ЦИФЕРОЛ 

(ВІТАМІН 

D2)

розчин 

олійний 

оральний 0,125 %

по 10 мл у  флаконі; по 1 

флакону у пачці з картону ПрАТ "Технолог", Україна А11СС01

UA/6299/01/

01 необмежений

25,00

Ібупрофен Ібупрофен

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 200 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5 

блістерів у пачці з картону ПрАТ "Технолог", Україна М01AE01

UA/7108/01/

01 необмежений

55,00

Ibuprofen

ІБУПРОФ

ЕН 400

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 400 мг

по 10 таблеток у блістері, по 1 

блістеру у пачці з картону ПрАТ "Технолог", Україна M01AE01

UA/18435/0

1/01 11.11.2025

35,00

Ibuprofen

ІБУПРОФ

ЕН 400

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 400 мг

по 10 таблеток у блістері, по 2 

блістери у пачці з картону ПрАТ "Технолог", Україна M01AE01

UA/18435/0

1/01 11.11.2025

65,00

Нікотинова 

кислота

Кислота 

нікотинова таблетки 50 мг

по 50 таблеток у контейнері, по 1 

контейнеру в пачці з картону ПрАТ "Технолог", Україна C04AC01

UA/4362/01/

01 необмежений
35,00

Ламівудин 

та 

зидовудин

ЛАЗИВУД

ИН

таблетки, 

вкриті 

оболонкою

ламівудин 

150 мг; 

зидовудин 

300 мг

по 60 таблеток у контейнері, 

по 1 контейнеру в пачці з 

картону ПрАТ "Технолог", Україна J05AR01

UA/15690/

01/01 23.01.2022

410,00

Гексетидин Лоролік

спрей для 

ротової 

порожнини

гексетидину 1,0

мг; холіну

саліцилату 5,0 мг;

хлорбутанолу 

гемігідрату, у

перерахуванні на

хлорбутанол 2,5

мг

по 50 мл у флаконі з 

пульверизатором; по 1 флакону в 

пачці з картону ПрАТ "Технолог", Україна R02AA20

UA/15920/0

2/01 27.04.2022

142,00

Comb drug ЛОРОЛІК

розчин для 

ротової 

порожнини

гексетидину 1,0 

мг; холіну 

саліцилату 5,0 мг; 

хлорбутанолу гемі- 

гідрату у 

перерахунку на 

хлорбутанол 2,5 

мг

по 125 мл у банці; по 1 банці у 

пачці з картону ПрАТ  "Технолог", Україна R02AA20

UA/15920/0

1/01 27.04.2022

142,00

Moxifloxacin

МОКСИФЛ

ОКСАЦИН

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 400 мг 

по 5 таблеток у блістері, по 1 

блістеру в пачці з картону ПрАТ "Технолог"Україна J01MA14

UA/17766/0

1/01 21.11.2024
150,00

31



Продовження додатка 1

Moxifloxacin

МОКСИФЛ

ОКСАЦИН

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 400 мг 

по 7 таблеток у блістері, по 1 

блістеру в пачці з картону ПрАТ "Технолог"Україна J01MA14

UA/17766/0

1/01 21.11.2024
210,00

Moxifloxacin

МОКСИФЛ

ОКСАЦИН

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 400 мг 

по 10 таблеток у блістері, по 1 

блістеру в пачці з картону ПрАТ "Технолог"Україна J01MA14

UA/17766/0

1/01 21.11.2024
300,00

Ніфедипін

НІФЕДИПІ

Н

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5 

блістерів у пачці з картону ПрАТ  "Технолог", Україна С08СА05

UA/8603/01/

01 необмежений 
19,00

Ранітидин Ранітидин

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 150 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2

блістери у пачці з картону ПрАТ "Технолог", Україна A02BA02

UA/4821/01/

01 необмежений

23,00

Ранітидин Ранітидин

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 150 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3

блістери у пачці з картону ПрАТ "Технолог", Україна A02BA02

UA/4821/01/

01 необмежений

34,00

Ретинолу 

ацетат

Ретинолу 

ацетат 

(Вітамін А)

розчин 

олійний 

оральний

34,4 мг/мл

(100000 

МО/мл)

по 10 мл у флаконах зі скломаси або у

флаконах полімерних, закупорених

пробками-крапельницями; по 1 флакону у

пачці з картону ПрАТ "Технолог", Україна A11CA01

UA/6646/01/

01 необмежений

20,00

Солізим

СОЛІЗИМ 

ФОРТЕ

таблетки, 

вкриті 

оболонкою, 

кишковороз

чинні

Ліпаза 

мікробіолог

ічна з 

ферментати

вною 

активністю 

3000 F.I.P. 

ОД

по 10 таблеток у блістері, по 2 

блістери у пачці з картону ПрАТ "Технолог", Україна

  

A09A A

UA/5694/01/

01 необмежений

45,00

Ципрофлокса

цин

ЦИПРОФЛ

ОКСАЦИН

таблетки, 

вкриті 

оболонкою 250 мг

по 10 таблеток у блістері, по 1 

блістеру у пачці з картону ПрАТ  "Технолог", Україна J01МА02

UA/8660/01/

01 необмежений 
35,00

Натрію 

аміносаліцил

ат

НАТРІЮ 

АМІНОСА

ЛІЦИЛАТ

гранули 

кишковороз

чинні 0,8 г/1 г

по 100 г у пакеті; по 1 пакету

разом із дозуючим пристроєм у

контейнері ПрАТ "Технолог", Україна J04AA02

UA/10531/0

1/01 необмежений

650,00

Ceftriaxone

МЕДАКСО

Н ЛК

порошок та

розчинник 

для розчину

для ін'єкцій 1 г

по 1 флакону з порошком та 1

ампулою з розчинником

(лідокаїн, розчин для ін'єкцій,

10 мг/мл, по 3,5 мл в ампулі)

у блістері; по 1 блістеру в

картонній коробці

Медокемі (Фа Іст) ЛТД., (Асептік

Цефалоспорин Фасіліті) (виробництво

готового лікарського засобу, первинне та

вторинне пакування), В'єтнам

Медокемі ЛТД (Ампульний Ін`єкційний

Завод) (розчинник: виробництво готового

лікарського засобу, первинне та вторинне

пакування, контроль якості готового

лікарського засобу), Кіпр

Медокемі ЛТД (Завод С) (виробництво за

повним циклом), Кіпр J01DD04

UA/18439/0

1/01 11.11.2025

38,96

29,9688 грн. 

(за 1 євро)
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Повідон, натрію 

хлорид, калію 

хлорид, кальцію 

хлорид дигідрат, 

магнію хлорид 

гексагідрат, 

натрію 

гідрокарбонат

НЕОГЕМО

ДЕЗ

розчин для 

інфузій

100 мл розчину 

містять повідону – 6 г; 

натрію хлориду – 0,55 

г; калію хлориду – 

0,042 г; кальцію 

хлориду дигідрату – 

0,0336 г; магнію 

хлориду гексагідрату 

– 0,0005 г; натрію 

гідрокарбонату – 

0,023 г

по 100 мл у пляшці з 

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BB04

UA/11070/0

1/01 необмежений

130,00

Флуконазол

ФЛУКОНА

ЗОЛ

розчин для 

інфузій 

0,2%

100 мл розчину 

містять 

флуконазолу (у 

перерахунку на 

суху 100 % 

речовину) 0,2 г

по 100 мл у пляшці з 

маркуванням укранською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна J02АC01

UA/14390/0

1/01 необмежений

107,28

Левофлокса

цин ЛЕВІНОР

розчин для 

інфузій 0,5 

%

100 мл 

розчину 

містять 

левофлокс

ацину 

гемігідрат

у у 

перерахув

анні на 

безводний 

100 % 

левофлокс

ацин 500 

мг

по 100 мл у пляшці; по 1 

пляшці у пачці з маркуванням 

українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна J01M A12

UA/15477/

01/01

необмежени

й

188,00

Електроліти 

для 

внутрішньо

венного 

введення 

(монопрепа

рати та в 

комбінаціях

)

НАТРІЮ 

ХЛОРИДУ 

РОЗЧИН 

0,9 %

Розчин для 

інфузій 0,9 

%

100 мл 

розчину 

містять: 

натрію 

хлориду 

0,9 г

по 100 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05X A03

 

UA/12049/

01/01

необмежени

й

30,00
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Електроліти 

для 

внутрішньо

венного 

введення 

(монопрепа

рати та в 

комбінаціях

)

НАТРІЮ 

ХЛОРИДУ 

РОЗЧИН 

0,9 %

Розчин для 

інфузій 0,9 

%

100 мл 

розчину 

містять: 

натрію 

хлориду 

0,9 г

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05X A03

 

UA/12049/

01/01

необмежени

й

35,00

  

Препарати 

крохмалю

ГЕК-

ІНФУЗІЯ 

10 %

Розчин для 

інфузій

100 мл розчину 

містять: 

гідроксиетилкрохмал

ю 200/0,5 (середня 

молекулярна маса 

200000, ступінь 

молярного заміщення 

0,5) – 10,0 г, натрію 

хлориду – 0,9 г

по 400 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05A A07

UA/5131/0

1/02

необмежени

й

389,40

Орнідазол

ОРНІДАЗ

ОЛ

Розчин для 

інфузій 0,5 

%

100 мл розчину 

містять орнідазолу (у 

перерахунку на суху 

100 % речовину) 500 

мг

по 100 мл у пляшці; по 1 

пляшці у пачці з маркуванням 

українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна J01X D03

 

UA/15676/

01/01

необмежени

й

120,00

  

Препарати 

крохмалю

ГЕК-

ІНФУЗІЯ 

10 %

Розчин для 

інфузій

100 мл розчину 

містять: 

гідроксиетилкрохмал

ю 200/0,5 (середня 

молекулярна маса 

200000, ступінь 

молярного заміщення 

0,5) – 10,0 г, натрію 

хлориду – 0,9 г

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05A A07

UA/5131/0

1/02

необмежени

й

269,10

Глюкоза

ГЛЮКОЗ

И 

РОЗЧИН 5 

% ДЛЯ 

ІНФУЗІЙ

Розчин для 

інфузій 5%

100 мл розчину 

містять: глюкози (у 

перерахуванні на 

глюкозу безводну) 5 г

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05CX01

UA/12138/

01/02

необмежени

й

41,00

Магнію DL-

аспартату 

тетрагідрат;

калію DL-

аспартату 

гемігідрат

КАЛІЮ І 

МАГНІЮ 

АСПАРАГ

ІНАТ

розчин для 

інфузій 

100 мл розчину містять 

магнію DL-аспартату 

тетрагідрату (у перерахунку 

на магнію DL-аспартат 

безводний) 0,7987 г; калію 

DL-аспартату гемігідрату (у 

перерахунку на калію DL-

аспартат безводний) 0,9996 

г по 200 мл у пляшках ПрАТ "Інфузія", Україна A12CC30

UA/16364/

01/01 13.10.2022

92,00
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Натрію 

ацетату 

тригідрат, 

натрію 

хлорид ДИСОЛЬ

розчин для 

інфузій 

100 мл 

розчину 

містять: 

натрію 

ацетату 

тригідрату 

– 200 мг, 

натрію 

хлориду – 

600 мг

по 400 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BB01

UA/11875/

01/01

необмежени

й

28,68

Натрію 

хлорид, 

калію 

хлорид, 

натрію 

гідрокарбон

ат ТРИСОЛЬ

розчин для 

інфузій

100 мл розчину 

містить натрію 

хлориду 0,5 г, калію 

хлориду 0,1 г, натрію 

гідрокарбонату 0,4 г

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BB01

UA/12137/

01/01

необмежени

й

27,85

Натрію 

хлорид, 

калію 

хлорид, 

натрію 

гідрокарбон

ат ТРИСОЛЬ

розчин для 

інфузій

100 мл розчину 

містить натрію 

хлориду 0,5 г, калію 

хлориду 0,1 г, натрію 

гідрокарбонату 0,4 г

по 400 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BB01

UA/12137/

01/01

необмежени

й

33,00

Глюкоза

ГЛЮКОЗ

И 

РОЗЧИН 5 

% ДЛЯ 

ІНФУЗІЙ

розчин для 

інфузій 5 

%

100 мл розчину 

містять глюкози (у 

перерахуванні на 

глюкозу безводну) 5 г

по 400 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05CX01

UA/12138/

01/02

необмежени

й

43,50
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Глюкоза

ГЛЮКОЗ

И 

РОЗЧИН 

10 % ДЛЯ 

ІНФУЗІЙ

розчин для 

інфузій 10 

%

100 мл 

розчину 

містять 

глюкози (у 

перерахув

анні на 

глюкозу 

безводну) 

10 г

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою ПрАТ "Інфузія", Україна V06DC01

UA/12138/

01/01

необмежени

й

40,00

Глюкоза

ГЛЮКОЗ

И 

РОЗЧИН 

10 % ДЛЯ 

ІНФУЗІЙ

розчин для 

інфузій 10 

%

100 мл розчину 

містять 

глюкози (у 

перерахуванні 

на глюкозу 

безводну) 10 г

по 400 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою ПрАТ "Інфузія", Україна V06DC01

UA/12138/

01/01

необмежени

й

45,15

Моксифлок

сацину 

гідрохлорид

МОКСИФ

ЛОКС-

ІНФУЗІЯ

розчин для 

інфузій, 

400 мг/250 

мл

250 мл розчину 

містять: 

моксифлоксаци

ну 

гідрохлориду (у 

перерахуванні 

на 100 % 

безводний 

моксифлоксаци

н) 400 мг

по 250 мл у пляшці, по 1 

пляшці в пачці з маркуванням 

українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна  J01MA14

UA/16553/

01/01 17.01.2023

700,00

Офлоксаци

н

ОФЛОКС

АЦИН

розчин для 

інфузій 0,2 

%

100 мл розчину 

містить 

офлоксацину (у 

перерахуванні 

на суху 100 % 

речовину) 0,2 г

по 100 мл препарату у 

пляшці; по 1 пляшці у пачці з 

маркуванням українською 

мовою ПрАТ "Інфузія", Україна J01MA12

 

UA/13268/

01/01

необмежени

й

90,00

Лінезолід Інфузолід

розчин для

інфузій, 2

мг/мл

1 мл розчину

містить 2 мл

лінезоліду (у

епрерахуванні 

на суху 100 %

речовину)

по 300 мл у пакеті полімерному

поміщеному у пакет з

металізованим покриттям з

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна J01XX08

UA/17022/0

1/01 07.11.2023

700,00
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Натрію 

хлорид, 

натрію 

глюконат, 

натрію 

ацетат 

тригідрат, 

калію 

хлорид, 

магнію 

хлориду 

гексагідрат

ПЛАЗМА

ЛІТ

розчин для

інфузій

100 мл розчину

містить: натрію

хлориду - 0,526 г,

натрію глюконату -

0,502 г, натрію

ацетату тригідрату

- 0,368 г, калію

хлориду - 0,037 г,

магнію хлориду

гексагідрату - 0,03

г

по 400 мл у пляшці або по 500 

мл у пакеті полімерному,

помущеному у прозорий

пластиковий пакет з

маркуванням українською

мовою

ПрАТ "Інфузія", Укаїна

В05ВВ01

UA/16832/0

1/01 13.07.2023

99,00

Калію 

хлорид 

КАЛІЮ 

ХЛОРИДУ 

РОЗЧИН 4

%

розчин для

інфузій 

100 мл

розчину 

мастить: 

калію 

хлориду 4,0

г

по 50 мл у пляшках з

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05XA01

UA/9407/01/

01 необмежений

30,10

Калію 

хлорид

КАЛІЮ 

ХЛОРИДУ 

РОЗЧИН 4

%

розчин для

інфузій

100 мл

розчину 

мастить: 

калію 

хлориду 4,0

г

по 100 мл у пляшках з

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05XA01

UA/9407/01/

01 необмежений

37,41

Натрію 

хлорид, 

калію 

хлорид, 

натрію 

лактат, 

кальцію 

хлорид 

гексагідрат

РІНГЕРА 

ЛАКТАТ 

РОЗЧИН

розчин для

інфузій

100 мл розчину 

містять: натрію 

хлориду 0,602 

г, калію 

хлориду 0,0373 

г, натрію 

лактату 0,3138 

г, кальцію 

хлориду 

дигідрату 

0,0294 г

по 400 мл у пляшках з

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BB01

UA/1152/01/

01 необмежений

47,20
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Натрію 

хлорид, 

калію 

хлорид, 

натрію 

лактат, 

кальцію 

хлорид 

гексагідрат, 

магнію 

хлорид 

гексагідрат

ХАРТМАН

А РОЗЧИН

розчин для 

інфузій

100 мл розчину 

містять: натрію 

хлориду 0,6 г, 

калію хлориду 

0,04 г, натрію 

лактату 0,303 г, 

кальцію 

хлориду 

дигідрату 

0,02013 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 

0,02 г

по 200 мл у пляшках з

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BB01

UA/1056/01/

01 необмежений

75,60

Натрію 

хлорид, 

калію 

хлорид, 

натрію 

лактат, 

кальцію 

хлорид 

гексагідрат

РІНГЕРА 

ЛАКТАТ 

РОЗЧИН

розчин для

інфузій

100 мл розчину 

містять: натрію 

хлориду 0,602 

г, калію 

хлориду 0,0373 

г, натрію 

лактату 0,3138 

г, кальцію 

хлориду 

дигідрату 

0,0294 г

по 200 мл у пляшках з

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BB01

UA/1152/01/

01 необмежений

41,15
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Натрію 

хлорид, 

калію 

хлорид, 

натрію 

лактат, 

кальцію 

хлорид 

гексагідрат, 

магнію 

хлорид 

гексагідрат

ХАРТМАН

А РОЗЧИН

розчин для 

інфузій

100 мл розчину 

містять: натрію 

хлориду 0,6 г, 

калію хлориду 

0,04 г, натрію 

лактату 0,303 г, 

кальцію 

хлориду 

дигідрату 

0,02013 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 

0,02 г

по 400 мл у пляшках з

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BB01

UA/1056/01/

01 необмежений

108,00

Натрію 

хлорид;         

калію 

хлорид;         

натрію 

лактат

ДАРРОУ 

РОЗЧИН

розчин для

інфузій

100 мл розчину

місятять: 

натрію хлориду

- 0,4 г; калію

хлориду - 0,267

г; натрію

лактату - 0,594

г.

по 200 мл у пляшках з

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BB01

UA/1492/01/

01 необмежений

66,00

Натрію 

хлорид;         

калію 

хлорид;         

натрію 

лактат

ДАРРОУ 

РОЗЧИН

розчин для

інфузій

100 мл розчину

місятять: 

натрію хлориду

- 0,4 г; калію

хлориду - 0,267

г; натрію

лактату - 0,594

г.

по 400 мл у пляшках з

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BB01

UA/1492/01/

01 необмежений

108,00
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Натрію 

ацетат 

тригідрат, 

натрію 

хлорид, 

калію хлорид АЦЕСОЛЬ

розчин для 

інфузій

100 мл розчину 

містять: натрію 

ацетату 

тригідрату 200 

мг, натрію 

хлориду 500 мг, 

калію хлориду 

100 мг

по 400 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BB01

UA/11769/0

1/01 необмежений

31,20

Натрію 

хлорид

НАТРІЮ 

ХЛОРИДУ 

РОЗЧИН 

0,9 %

розчин для 

інфузій 0,9 

%

100 мл 

розчину 

містять: 

натрію 

хлориду 0,9 

г

по 400 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05XA03

 

UA/12049/0

1/01 необмежений

40,00

Декстран 40; 

натрію 

хлорид

РЕОПОЛІГ

ЛЮКІН

розчин для 

інфузій

100 мл 

розчину 

містять: 

декстану 40 

для ін'єкцій - 

10 г, натрію 

хлориду - 

0,9 г

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна В05АА05

UA/1558/01/

01 необмежений

93,03

Декстран 40; 

натрію 

хлорид

РЕОПОЛІГ

ЛЮКІН

розчин для 

інфузій

100 мл 

розчину 

містять: 

декстану 40 

для ін'єкцій - 

10 г, натрію 

хлориду - 

0,9 г

по 400 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна В05АА05

UA/1558/01/

01 необмежений

132,60

40
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Прокаїну 

гідрохлорид НОВОКАЇН

розчин для 

інфузій 

0,25%

100 мг 

розчину 

містить: 

прокаїну 

гідрохлорид

у 

(новокаїну) 

0,25 г

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна N01BA02

UA/4883/01/

02 необмежений

28,00

Прокаїну 

гідрохлорид НОВОКАЇН

розчин для 

інфузій 

0,5%

100 мг 

розчину 

містить: 

прокаїну 

гідрохлорид

у 

(новокаїну) 

0,5 г

по 400 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна N01BA02

UA/4883/01/

01 необмежений

33,00

Прокаїну 

гідрохлорид НОВОКАЇН

розчин для 

інфузій 

0,5%

100 мг 

розчину 

містить: 

прокаїну 

гідрохлорид

у 

(новокаїну) 

0,5 г

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна N01BA02

UA/4883/01/

01 необмежений

25,00

Натрію 

хлорид, 

калію 

хлорид, 

кальцію 

хлориду 

дигідрат

РІНГЕРА 

РОЗЧИН

розчин для 

інфузій 

100 мл розчину 

містять натрію 

хлориду – 0,86 

г; калію 

хлориду – 0,03 

г; кальцію 

хлориду 

дигідрату – 

0,0322 г;

по 400 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна В05BB01

UA/5121/01/

01 необмежений

57,00
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Продовження додатка 1

Натрію 

хлорид, 

калію 

хлорид, 

кальцію 

хлориду 

дигідрат

РІНГЕРА 

РОЗЧИН

розчин для 

інфузій 

100 мл розчину 

містять натрію 

хлориду – 0,86 

г; калію 

хлориду – 0,03 

г; кальцію 

хлориду 

дигідрату – 

0,0322 г;

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна В05BB01

UA/5121/01/

01 необмежений

50,00

Кислота 

амінокапрон

ова

КИСЛОТА 

АМІНОКАПР

ОНОВА

розчин для 

інфузій 5%

100 мл 

розчину 

містять: 

кислоти 

амінокапро

нової 5 г

по 100 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B02AA01

UA/4531/01/

01 необмежений

60,10

Sodium 

bicarbonate

НАТРІЮ 

БІКАРБОН

АТ

розчин для 

інфузій 4 %

100 мл

розчину 

містять 

натрію 

гідрокарбон

ату 4 г

по 100 мл у пляшках з

маркуванням українською мовою

Приватне акціонерне 

товариство "Інфузія", Україна B05XA02

  

UA/10413/0

1/01 необмежений

35,00

Sodium 

bicarbonate

НАТРІЮ 

БІКАРБОН

АТ

розчин для 

інфузій 4 %

100 мл

розчину 

містять 

натрію 

гідрокарбон

ату 4 г

по 200 мл у пляшках з

маркуванням українською мовою

Приватне акціонерне 

товариство "Інфузія", Україна B05XA02

  

UA/10413/0

1/01 необмежений

37,00

Sodium 

chloride

НАТРІЮ 

ХЛОРИДУ 

РОЗЧИН 

0,9 %

розчин для 

ін`єкцій 0,9 

%

1 мл 

розчину 

містить 9 мг 

натрію 

хлориду

по 5 мл в ампулах полімерних, № 

10 в пачці ПрАТ "Інфузія", Україна B05XA03

UA/12049/0

2/01 необмежений

34,12

Sodium 

chloride

НАТРІЮ 

ХЛОРИДУ 

РОЗЧИН 

0,9 %

розчин для 

ін`єкцій 0,9 

%

1 мл 

розчину 

містить 9 мг 

натрію 

хлориду

по 2 мл в ампулах полімерних, № 

10 в пачці ПрАТ "Інфузія", Україна B05XA03

UA/12049/0

2/01 необмежений

37,99
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Продовження додатка 1

Левофлоксац

ин

ЛЕВОФЛО

КСАЦИН

розчин для 

інфузій 0,5 

%

100 мл розчину 

містить 

левофлоксацину 

гемігідрату у 

перерахуванні на 

безводний 100 % 

левофлоксацин 

500 мг

по 150 мл у пляшці; по 1 пляшці 

у пачці з маркуванням 

українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна J01MA12

UA/12726/0

1/01 необмежений

135,00

Левофлокса

цин

ЛЕВОФЛ

ОКСАЦИ

Н

розчин для 

інфузій 0,5 

%

100 мл розчину 

містить 

левофлоксацину 

гемігідрату у 

перерахуванні на 

безводний 100 % 

левофлоксацин 

500 мг

по 100 мл у пляшці; по 1 

пляшці у пачці з маркуванням 

українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна J01MA12

UA/12726/

01/01

необмежени

й

92,00

Маніт МАНІТ

розчин для 

інфузій 15 

%

100 мл 

розчину 

містять: 

маніт-15,0 г

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BC01

UA/4535/01/

01 необмежений

120,00

Маніт МАНІТ

розчин для 

інфузій 15 

%

100 мл 

розчину 

містять: 

маніт-15,0 г

по 400 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BC01

UA/4535/01/

01 необмежений

144,00

Метронідаз

ол

МЕТРОНІ

ДАЗОЛ

розчин для 

інфузій 0,5 

% 

100 мл 

розчину 

містять 

метронідаз

олу – 0,5 г пляшка 100 мл

Приватне акціонерне 

товариство "Інфузія", 

Україна J01XD01

UA/11140/

01/01 необмежений

24,00

  

Препарати 

крохмалю

ГЕК-

ІНФУЗІЯ 6 

%

розчин для 

інфузій

100 мл розчину 

містять: 

гідроксиетилкрох

малю 200/0,5 

(середня 

молекулярна маса 

200000, ступінь 

молярного 

заміщення 0,5) – 

6,0 г , натрію 

хлориду – 0,9 г

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05A A07

UA/5131/0

1/01

необмежени

й

159,39
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Препарати 

крохмалю

ГЕК-

ІНФУЗІЯ 6 

%

розчин для 

інфузій

100 мл розчину 

містять: 

гідроксиетилкрох

малю 200/0,5 

(середня 

молекулярна маса 

200000, ступінь 

молярного 

заміщення 0,5) – 

6,0 г , натрію 

хлориду – 0,9 г

по 400 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05A A07

UA/5131/0

1/01

необмежени

й

282,21

Гідроксиетилк

рохмаль, 

натрію хлорид ГЕКОВЕН

розчин для 

інфузій

100 мл розчину 

містять 

гідроксиетилкрох

малю 130/0,4 

(середня 

молекулярна маса 

130 000, ступінь 

молярного 

заміщення 0,4) у 

перерахуванні на 

суху речовину 6,0 

г; натрію хлориду 

0,9 г

по 200 мл у пляшці з 

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05AA07

UA/11511/0

1/01

необмежени

й

200,00

Гідроксиетилк

рохмаль, 

натрію хлорид ГЕКОВЕН

розчин для 

інфузій

100 мл розчину 

містять 

гідроксиетилкрох

малю 130/0,4 

(середня 

молекулярна маса 

130 000, ступінь 

молярного 

заміщення 0,4) у 

перерахуванні на 

суху речовину 6,0 

г; натрію хлориду 

0,9 г

по 400 мл у пляшці з 

маркуванням українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05AA07

UA/11511/0

1/01

необмежени

й

341,17

Флуконазол

ФЛУКОН

АЗОЛ

розчин для 

інфузій 

0,2%

100 мл розчину 

містять 

флуконазолу (у 

перерахунку на 

суху 100 % 

речовину) 0,2 г

по 100 мл у пляшці з 

маркуванням укранською 

мовою ЗАТ "Інфузія", Україна J02АC01

UA/14390/

01/01

необмежени

й

107,28

Pentoxifylline

ПЕНТОКСІ

Н

розчин для 

ін'єкцій 20 мг/мл 

по 5 мл в ампулах полімерних по 

5 ампул в пачц

Приватне акціонерне 

товариство "Інфузія", Україна C04AD03

UA/18743/0

1/01 11.05.2026
67,00
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Aqua pro 

injectioni

ВОДА ДЛЯ 

ІН'ЄКЦІЙ

розчинник 

для 

парентераль

ного 

застосуванн

я 2 мл

по 2 мл в ампулах полімерних, по 

10 ампул в пачці

Приватне акціонерне 

товариство "Інфузія", Україна V07AB

UA/18610/0

1/01 16.03.2026

22,56

Aqua pro 

injectioni

ВОДА ДЛЯ 

ІН'ЄКЦІЙ

розчинник 

для 

парентераль

ного 

застосуванн

я 5 мл

по5 мл в ампулах полімерних, по 

10 ампул в пачці

Приватне акціонерне 

товариство "Інфузія", Україна V07AB

UA/18610/0

1/01 16.03.2026

25,00

Аргінін ЛІБРА

розчин для 

інфузій, 42 

мг/мл

100 мл 

розчину 

містять: 

аргініну 

гідрохлори

ду 4,2 г

по 100 мл у пляшці; по 1 

пляшці у пачці з маркуванням 

українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05X B01

UA/15578/

01/01 необмежений

125,00

Meldonium МЕЛЬДІН

розчин для 

ін'єкцій 100 мг/мл

по 5 мл у флаконах скляних, 

по 10 флаконів скляних в 

пачці ПрАТ "Інфузія", Україна C01EB22

UA/18982/

01/01 07.10.2026

550,00

Натрію 

хлорид; 

калію 

хлориду 

кальцію 

хлориду 

дигідрату 

магнію 

хлориду 

гексагідрату, 

фруктоза 

ГЛІКОСТЕР

ИЛ Ф5

розчин для

інфузій

100 мл розчину

містять: натрію

хлориду – 0,8 г;

калію хлориду –

0,0298 г; кальцію

хлориду дигідрату

– 0,0242 г; магнію

хлориду 

гексагідрату –

0,0254 г; фруктози

– 5 г;

по 200 мл у пляшці з маркуванням 

українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BB02

UA/1860/01/

01 необмежений

105,70
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Натрію 

хлорид; 

калію 

хлориду 

кальцію 

хлориду 

дигідрату 

магнію 

хлориду 

гексагідрату, 

фруктоза 

ГЛІКОСТЕР

ИЛ Ф5

розчин для

інфузій

100 мл розчину

містять: натрію

хлориду – 0,8 г;

калію хлориду –

0,0298 г; кальцію

хлориду дигідрату

– 0,0242 г; магнію

хлориду 

гексагідрату –

0,0254 г; фруктози

– 5 г;

по 400 мл у пляшці з маркуванням 

українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BB02

UA/1860/01/

01 необмежений

106,15

Натрію 

хлорид; 

калію 

хлориду 

кальцію 

хлориду 

дигідрату 

магнію 

хлориду 

гексагідрату, 

фруктоза 

ГЛІКОСТЕР

ИЛ Ф10

розчин для

інфузій

100 мл розчину

містять: натрію

хлориду – 0,8 г;

калію хлориду –

0,0298 г; кальцію

хлориду дигідрату

– 0,0242 г; магнію

хлориду 

гексагідрату –

0,0254 г; фруктози

– 10 г;

по 500 мл у пакеті полімерному, по 1 

пакету полімерному в прозорому 

пластиковому пакеті з маркуванням 

українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BB02

UA/1859/01/

01 необмежений

140,70

Натрію 

хлорид; 

калію 

хлориду 

кальцію 

хлориду 

дигідрату 

магнію 

хлориду 

гексагідрату, 

фруктоза 

ГЛІКОСТЕР

ИЛ Ф10

розчин для

інфузій

100 мл розчину

містять: натрію

хлориду – 0,8 г;

калію хлориду –

0,0298 г; кальцію

хлориду дигідрату

– 0,0242 г; магнію

хлориду 

гексагідрату –

0,0254 г; фруктози

– 10 г;

по 250 мл у пакеті полімерному, по 1 

пакету полімерному в прозорому 

пластиковому пакеті з маркуванням 

українською мовою ПрАТ "Інфузія", Україна B05BB02

UA/1859/01/

01 необмежений

112,71
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Ornidazole ОРНІМАК®

розчин для

інфузій 0,5

%

100 мл розчину

містять 

орнідазолу (у

перерахуванні 

на суху 100 %

речовину) 500

мг

по 100 мл у пляшці, по 1 пляшці

у пачці

Приватне акціонерне

товариство "Інфузія", Україна J01XD03

UA/18071/0

1/01 05.05.2025

130,20

Амантадину 

сульфат АМАНТИН

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 100 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N04B B01

UA/6991/01/

01 необмежений

158,38

Амантадину 

сульфат АМАНТИН

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 100 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6

блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N04B B01

UA/6991/01/

01 необмежений

310,05

Арипіпразол

АРИПРАЗО

Л таблетки 10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери у картоній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05A X12

UА/15765/0

1/01 необмежений

224,45

Арипіпразол

АРИПРАЗО

Л таблетки 10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6

блістерів у картоній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05A X12

UA/15765/0

1/01 необмежений
418,31

Арипіпразол

АРИПРАЗО

Л таблетки 15 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери у картоній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05A X12

UA/15765/0

1/02 необмежений
311,27

Арипіпразол

АРИПРАЗО

Л таблетки 15 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6

блістери у картоній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05A X12

UA/15765/0

1/02 необмежений
580,14

Бетагістину 

дигідрохлори

д БЕТАГІС таблетки 16 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N07С А01

UA/5027/01/

01 необмежений
97,02

Бетагістину 

дигідрохлори

д БЕТАГІС таблетки 16 мг

по 18 таблеток у блістері, по 5

блістерів у картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N07С А01

UA/5027/01/

01 необмежений
264,16

Вальпроат 

натрію, 

вальпроєва 

кислота

ВАЛЬПРОК

ОМ 300 

ХРОНО

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою, 

пролонгова

ної дії 300 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03A G01

UA/2169/01/

01 необмежений

118,62
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Вальпроат 

натрію, 

вальпроєва 

кислота

ВАЛЬПРОК

ОМ 300 

ХРОНО

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою, 

пролонгова

ної дії 300 мг

по 10 таблеток у блістері, по 10

блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03A G01

UA/2169/01/

01 необмежений

388,55

Вальпроат 

натрію, 

вальпроєва 

кислота

ВАЛЬПРОК

ОМ 500 

ХРОНО

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою, 

пролонгова

ної дії 500 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03A G01

UA/2169/01/

02 необмежений

299,69

Вінкамін 

Віноксин 

МВ

таблетки 

пролонгова

ної дії 30 мг

по 20 таблеток у блістері, по 1

блістеру в картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна C04A X07

UA/11573/0

1/01 необмежений
76,49

Вінкамін 

Віноксин 

МВ 

таблетки 

пролонгова

ної дії 30 мг

по 20 таблеток у блістері, по 3

блістери в картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна C04A X07

UA/11573/0

1/01 необмежений
227,00

Габапентин

ГАБАНТИН

 300 капсули 300 мг

по 10 капсул у блістері, по 3 блістери

в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03A X12

UA/7323/01/

03 необмежений
141,32

Габапентин

ГАБАНТИН

 300 капсули 300 мг

по 10 капсул у блістері, по 6

блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03A X12

UA/7323/01/

03 необмежений
268,51

Есциталопра

м

ЕСЦИТАМ

® АСІНО

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери у картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06A B10

UA/15764/0

1/01 необмежений

233,72

Есциталопра

м

ЕСЦИТАМ

® АСІНО

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6

блістерів у картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06A B10

UA/15764/0

1/01 необмежений

444,17

Есциталопра

м

ЕСЦИТАМ

® АСІНО

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 20 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери у картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06A B10

UA/15764/0

1/02 необмежений

307,41

Есциталопра

м

ЕСЦИТАМ

® АСІНО

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 20 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6

блістерів у картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06A B10

UA/15764/0

1/02 необмежений

585,39
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Кветіапін

КВЕТИРОН 

25

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 25 мг

по 30 таблеток у блістері, по 1

блістеру в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05A Н04

UA/8372/01/

01 необмежений

154,78

Кветіапін

КВЕТИРОН 

100

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 100 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05A Н04

UA/8372/01/

02 необмежений

260,88

Кветіапін

КВЕТИРОН 

100

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 100 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6

блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05A Н04

UA/8372/01/

02 необмежений

472,43

Кветіапін

КВЕТИРОН 

200

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 200 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05A Н04

UA/8372/01/

03 необмежений

407,98

Кветіапін

КВЕТИРОН 

200

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 200 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6

блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05A Н04

UA/8372/01/

03 необмежений

784,73

Леветирацета

м

ЛЕВІЦИТА

М 250

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 250 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 

блістеріи у картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AX14

UA/11396/0

1/01 необмежений

232,66

Леветирацета

м

ЛЕВІЦИТА

М 250

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 250 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6 

блістерів у картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AX14

UA/11396/0

1/01 необмежений

429,20

Леветирацета

м

ЛЕВІЦИТА

М 500

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 

блістеріи у картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AX14

UA/11396/0

1/02 необмежений

429,20

Леводопа, 

карбідопа ЛЕВОКОМ таблетки 

250 мг/25

мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N04В А02

UA/7844/02/

01 необмежений
153,99

Леводопа, 

карбідопа ЛЕВОКОМ таблетки 

250 мг/25

мг

по 10 таблеток у блістері, по 10

блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N04В А02

UA/7844/02/

01 необмежений
461,41

Мемантину 

гідрохлорид

МЕМОКС 

10

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06D X01

UA/13188/0

1/01 необмежений

231,21
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Мемантину 

гідрохлорид

МЕМОКС 

10

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6

блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06D X01

UA/13188/0

1/01 необмежений

455,04

Мемантину 

гідрохлорид

МЕМОКС 

20

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 20 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06D X01

UA/13188/0

1/02 необмежений

455,04

Прегабалін

НЕОГАБІН 

75 капсули 75 мг

по 10 капсул у блістері, по 1

блістерe у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03A Х16

UA/13702/0

1/02 необмежений
86,87

Прегабалін

НЕОГАБІН 

75 капсули 75 мг

по 10 капсул у блістері, по 3 блістери

в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03A Х16

UA/13702/0

1/02 необмежений
266,71

Прегабалін

НЕОГАБІН 

75 капсули 75 мг

по 10 капсул у блістері, по 6

блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03A Х16

UA/13702/0

1/02 необмежений
521,23

Прегабалін

НЕОГАБІН 

150 капсули 150 мг

по 10 капсул у блістері, по 1

блістерe у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03A Х16

UA/13702/0

1/01 необмежений
100,65

Прегабалін

НЕОГАБІН 

150 капсули 150 мг

по 10 капсул у блістері, по 3

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03A Х16

UA/13702/0

1/01 необмежений
335,50

Прегабалін

НЕОГАБІН 

150 капсули 150 мг

по 10 капсул у блістері, по 6

блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03A Х16

UA/13702/0

1/01 необмежений
671,01

Пароксетин

ПАРОКСИ

Н

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 20 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06А В05

UA/3184/01/

01 необмежений

328,72

Пароксетин

ПАРОКСИ

Н

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 20 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6 

блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06А В05

UA/3184/01/

01 необмежений

662,18

Праміпексол

ПРАМІПЕК

С таблетки 0,25 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N04В С05

UA/13248/0

1/01 необмежений
201,19

Праміпексол

ПРАМІПЕК

С таблетки 1,0 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N04В С05

UA/13248/0

1/02 необмежений
577,43

Ризатриптан

РІЗОПТАН

® таблетки 10 мг

по 3 таблетки у блістері; по 1 

блістеру у картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N02CC04

UA/15160/0

1/01 необмежений
114,38

Ризатриптан

РІЗОПТАН

® таблетки 10 мг

по 3 таблетки у блістері; по 2 

блістери у картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N02CC04

UA/15160/0

1/01 необмежений
214,84

Ризатриптан

РІЗОПТАН

® таблетки 10 мг

по 3 таблетки у блістері; по  3 

блістери у картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N02CC04

UA/15160/0

1/01

необмежени

й
295,15

Амісульприд

СОЛЕРОН 

100 таблетки 100 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05A L05

UA/10209/01/

01 необмежений
401,10

50



Продовження додатка 1

Амісульприд

СОЛЕРОН 

200 таблетки 200 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05A L05

UA/10209/0

1/02 необмежений
628,60

Топірамат

ТОПІРОМА

КС 25

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 25 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AX11

UA/9877/01/

02 необмежений

162,71

Топірамат

ТОПІРОМА

КС 100

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 100 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AX11

UA/9877/01/

01 необмежений

331,46

Парацетамол 

(монопрепар

ат та його 

комбінації)

Парацетамо

л таблетки по 200 мг

по 10 таблеток у блістерах з 

маркуванням українською мовою АТ "Лубнифарм", Україна N02B E01

UA/5877/01/

01 необмежений

9,00

Ambroxol

АМБРОКС

ОЛ-

ЛУБНИФА

РМ

розчин для 

інфузій 7,5 мг/мл

по 2 мл в ампулах, по 10 ампул у 

пачці з картону з картонними 

перегородками АТ "Лубнифарм", Україна R05CB06

UA/18937/0

1/01 10.09.2026

100,00

Moxifloxacin

МОКСЕТЕР

О

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 400 мг
по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у

картонній коробці Гетеро Лабз Лімітед, Індія J01MA14

UA/15685/0

1/01 необмежений

380,00
26,4427 грн. 

(за 1 дол. 

США)

ефавіренц, 

емтрицитаб

ін, 

тенофовіру 

дизопрокси

л

ТРАСТИВ

А

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою

600 мг/200 

мг/300 мг

По 30 таблеток у контейнері; 

по 1 контейнеру в картонній  

коробці Гетеро Лабз Лімітед, Індія J05AR06

UA/15606/

01/01 необмежений

492,10

26,4427 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Кислота 

ацетилсаліци

лова 

(монопрепар

ат та його

комбінації)

КОПАЦИЛ

® таблетки

кислота 

ацетилсаліци

лова 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

31,00

Левофлоксац

ин

ФЛОКСІУ

М®

розчин для

інфузій 5 мг/мл

по 100 мл у пляшці, по 1 пляшці

в пачці з маркуванням

українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна J01MA12

UA/11163/0

1/01 необмежений
121,90
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Орнідазол ОРНІЗОЛ®

розчин для

інфузій 5 мг/мл

по 100 мл у пляшці; по 1 пляшці

в пачці з маркуванням

українською мовою

ТОВ фірма "Новофарм-

Біосинтез", Україна; ПАТ

"Галичфарм", Україна J01XD03

UA/12227/0

1/01 необмежений
99,00

Кислота 

ацетилсаліци

лова

АЦЕТИЛС

АЛІЦИЛОВ

А 

КИСЛОТА таблетки 500 мг

по 10 таблеток у блістерах з 

маркуванням українською мовою

ПАТ "Галичфарм", Україна; 

ПАТ "Київмедпрепарат", 

Україна N02BA01

UA/7529/01/

01 необмежений

8,40

Фуразідін ФУРАГІН таблетки 50 мг

по 10 таблеток у блістерах; по 3 

блістери в пачці з маркуванням 

українською мовою

ПАТ "Галичфарм", Україна; 

ПАТ "Київмедпрепарат", 

Україна J01XE03

UA/5198/01/

01 необмежений

75,24

Фосфоміцин

УРОФОСЦ

ИН®

гранули для 

орального 

розчину 3,0 г

по 1 пакет-саше в пачці з 

маркуванням українською мовою

ПАТ 

«Київмедпрепарат»,Україна J01XX01

UA/15454/0

1/01 необмежений

154,40

БЕНЗАТИН 

БЕНЗИЛПЕНІЦИ

ЛІН, 

БЕНЗИЛПЕНІЦИ

ЛІН 

НОВОКАЇНОВА 

СІЛЬ

БІЦИЛІН

®-5

порошок 

для 

суспензії 

для 

ін'єкцій

1 500 000 

ОД

флакони з порошком з 

маркуванням українською 

мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна J01CE30

UA/3883/0

1/02 необмежений

78,48

БЕНЗАТИН 

БЕНЗИЛПЕНІЦИ

ЛІН, 

БЕНЗИЛПЕНІЦИ

ЛІН 

НОВОКАЇНОВА 

СІЛЬ

БІЦИЛІН®-

3

порошок 

для 

суспензії 

для ін'єкцій 600 000 ОД

флакони з порошком з 

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна J01CE30

UA/3883/01/

01 необмежений

61,05

Цитиколін

НЕЙРОКС

ОН®

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 

блістери в пачці з картону з 

маркуванння українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна N06BX06

UA/13305/0

1/01 необмежений

365,00

Кислота 

амінокапрон

ова

КИСЛОТА 

АМІНОКАПР

ОНОВА

розчин для 

інфузій 50 мг/мл

по 100 мл у пляшках. Маркування 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B02AA01

UA/2170/01/

01 необмежений
41,47
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Амінокисло

ти та їх 

комбінації АМІНОЛ®

розчин для 

інфузій

Аланін - 6,4 мг, 

аргініну гідрохлориду - 

6,4 мг, валіну - 4,9 мг, 

гістидину 

гідрохлориду  

моногідрату - 3,2 мг, 

гліцину - 8,0 мг, 

ізолейцину - 4,4 мг, 

лейцину - 9,8 мг, 

лізину гідрохлориду - 

11,5 мг, метіоніну - 

5,7 мг, проліну - 6,4 

мг, треоніну - 4,3 мг, 

триптофану - 1,44 мг, 

фенілаланіну - 7,0 мг

по 200 мл у пляшці скляній; 

по1 пляшці в пачці з 

маркуванням українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05BA01

UA/5616/0

1/01

необмежени

й

203,70

Амінокисло

ти та їх 

комбінації АМІНОЛ®

розчин для 

інфузій

Аланін - 6,4 мг, 

аргініну гідрохлориду - 

6,4 мг, валіну - 4,9 мг, 

гістидину 

гідрохлориду  

моногідрату - 3,2 мг, 

гліцину - 8,0 мг, 

ізолейцину - 4,4 мг, 

лейцину - 9,8 мг, 

лізину гідрохлориду - 

11,5 мг, метіоніну - 

5,7 мг, проліну - 6,4 

мг, треоніну - 4,3 мг, 

триптофану - 1,44 мг, 

фенілаланіну - 7,0 мг

по 400 мл у пляшці скляній; 

по

1 пляшці в пачці з 

маркуванням українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05BA01

UA/5616/0

1/01

необмежени

й

302,38

Есмололу 

гідрохлорид БІБЛОК

розчин для 

ін`єкцій 10,0 мг/мл

по 10 мл у флаконі; по 5 

флаконів у контурній 

чарунковій упаковці; по 1 

контурній чарунковій 

упаковці в пачці з картону з 

маркуванням українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна C07AB09

UA/16313/

01/01 28.09.2022

732,37

Esmolol БІБЛОК

розчин для 

інфузій 10 мг/мл

по 50 мл у контейнері 

полімерному, по 1 полімерному 

контейнеру у вакуумованому 

пакеті з фольги у пачці з картону ТОВ "Юрія-Фарм", Україна C07AB09

UA/16313/0

2/01 11.12.2024

243,50

Esmolol БІБЛОК

розчин для 

інфузій 10 мг/мл

по 250 мл у контейнері 

полімерному, по 1 полімерному 

контейнеру у вакуумованому 

пакеті з фольги у пачці з картону ТОВ "Юрія-Фарм", Україна C07AB09

UA/16313/0

2/01 11.12.2024

538,53

53



Продовження додатка 1

Вода для 

ін'єкцій

ВОДА 

ДЛЯ 

ІН'ЄКЦІЙ

розчинник 

для 

парентерал

ьного 

застосуван

ня 1000 мл

по 1000 мл у  контейнерах 

полімерних. Маркування 

українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна V07AB

UA/5625/0

1/01

необмежени

й

66,07

Вода для 

ін'єкцій

ВОДА 

ДЛЯ 

ІН'ЄКЦІЙ

розчинник 

для 

парентерал

ьного 

застосуван

ня 400 мл

по 400 мл у  пляшках 

скляних. Маркування 

українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна V07A B

UA/5625/0

1/01

необмежени

й

21,31

Желатину 

полісукцинат

, натрію 

ацетату 

тригідрат, 

натрію 

хлорид, 

калію 

хлорид, 

кальцію 

хлориду 

дигідрат, 

магнію 

хлориду 

гексагідрат, 

натрію 

гідроксид

ВОЛЮТЕН

З®

розчин для 

інфузій

Желатину 

полісукцинату 40,0 г, 

натрію ацетату 

тригідрату 3,675 г, 

натрію хлориду 4,590 

г, калію хлориду 0,403 

г, кальцію хлориду 

дигідрату 0,133 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,203 г, 

натрію гідроксиду 

0,980 г

по 500 мл у пляшках з маркуванням 

українською мовою

Серумверк Бернбург АГ, 

Німеччина B05AA06

UA/13338/0

1/01 необмежений

282,09

30,1468 грн.

(за 1 євро)

Препарати 

крохмалю ГЕКОДЕЗ®

розчин для 

інфузій 60 мг/мл

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05AA07

UA/3672/01/

01 18.03.2025
170,38

Препарати 

крохмалю ГЕКОДЕЗ®

розчин для 

інфузій 60 мг/мл

по 400 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05AA07

UA/3672/01/

01 18.03.2025
293,81

Препарати 

крохмалю ГЕКОДЕЗ®

розчин для 

інфузій 60 мг/мл

по 500 мл у контейнерах з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна

  

B05A A07

UA/3672/01/

01 18.03.2025
304,05
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Гідроксиетилкро

хмаль, ксилітол, 

натрію лактат, 

натрію хлорид, 

калію хлорид, 

кальцію хлорид 

дигідрат, магнію 

хлорид

ГЕКОТОН

®

розчин для 

інфузій

гідроксиетилкрохмал

ю 130/04 5,0 г, 

ксилітолу 5,0 г, 

натрію лактату 1,5 г, 

натрію хлориду 0,8 г, 

калію хлориду 0,03 г, 

кальцію хлориду 

дигідрату (у 

перерахунку на 

кальцію хлорид) 0,02 

г, магнію хлориду 

0,01 г

по 200 мл у пляшках скляних 

з маркуванням українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05AA

UA/13224/

01/01

необмежени

й

173,59

Гідроксиетил

крохмаль, 

ксилітол, 

натрію 

лактат, 

натрію 

хлорид, 

калію 

хлорид, 

кальцію 

хлорид 

дигідрат, 

магнію 

хлорид ГЕКОТОН®

розчин для 

інфузій

гідроксиетилкр

охмалю 130/04 

5,0 г, ксилітолу 

5,0 г, натрію 

лактату 1,5 г, 

натрію хлориду 

0,8 г, калію 

хлориду 0,03 г, 

кальцію 

хлориду 

дигідрату (у 

перерахунку на 

кальцію 

хлорид) 0,02 г, 

магнію хлориду 

0,01 г

по 400 мл у пляшках скляних з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05AA

UA/13224/0

1/01 необмежений

286,03

Розчини для 

корекції 

електролітно

го балансу  ГІК®

розчин для 

інфузій

калію 

хлориду 5,0 

мг, глюкози 

моногідрат 

50,0 мг

по 100 мл у пляшках з маркуванням 

українською та англійською мовами ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB02

UA/2006/01/

01 необмежений

52,94

Розчини для 

корекції 

електролітно

го балансу  ГІК®

розчин для 

інфузій

калію 

хлориду 5,0 

мг, глюкози 

моногідрат 

50,0 мг

по 200 мл у пляшках з маркуванням 

українською та англійською мовами ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB02

UA/2006/01/

01 необмежений

65,25

Глюкоза

ГЛЮКОЗ

А

розчин для 

інфузій 100 мг/мл

по 200 мл у пляшках скляних. 

Маркування українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05C X01

UA/6411/0

1/02 необмежений

22,08
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Глюкоза ГЛЮКОЗА

розчин для

інфузій 50 мг/мл

по 200 мл у пляшках скляних з

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна В05СХ01

UA/6411/01/

01 необмежений
16,63

Глюкоза ГЛЮКОЗА

розчин для

інфузій 50 мг/мл

по 400 мл у пляшках скляних з

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна В05СХ01

UA/6411/01/

01 необмежений
21,18

Глюкоза

ГЛЮКОЗ

А

розчин для 

інфузій 50 мг/мл

по 200 мл у контейнерах 

полімерних з маркуванням 

українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05C X01

UA/6411/0

1/01 необмежений

15,72

Глюкоза

ГЛЮКОЗ

А

розчин для 

інфузій 50 мг/мл

по 400 мл у контейнерах 

полімерних з маркуванням 

українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05C X01

UA/6411/0

1/01 необмежений

26,57

Глюкоза

ГЛЮКОЗ

А

розчин для 

інфузій 50 мг/мл

по 500 мл у контейнерах 

полімерних з маркуванням 

українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05C X01

UA/6411/0

1/01 необмежений

29,84

Ксилітол у 

комбінації з 

натрію 

ацетатом та 

ін.

ГЛЮКСИ

Л®

розчин для 

інфузій

глюкози 75 мг, 

ксиліту 50 мг, натрію 

ацетату тригідрату 

4,98 мг, натрію 

хлориду 2,88 мг, 

кальцію хлориду 

дигідрату 0,1 мг, 

калію хлориду 0,45 

мг, магнію хлориду 

гексагідрату 0,43 мг

по 200 мл у пляшках скляних. 

Маркування українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05XA31

UA/6724/0

1/01 необмежений

70,85

Левофлокса

цин 

(монопрепа

рати та в

комбінації з

орнідазоло

м)

ГРАНДАЗ

ОЛ®

розчин для

інфузій

5 мг/2,5

мг/мл

по 200 мл у пляшці; по 1

пляшці в пачці з картону.

Маркування українською,

російською та англійською

мовами

ТОВ "Юрія-Фарм",

Україна

J01RA05

UA/11535/

02/01 необмежений

256,18

Декаметокси

н

ДЕКАСАН

® розчин 0,2 мг/мл

по 100 мл в пляшках скляних з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна D08A

UA/5364/01/

01 необмежений
92,03

Декаметокс

ин

ДЕКАСАН

® розчин 0,2 мг/мл

по 200 мл в пляшках скляних 

з маркуванням українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна D08A

UA/5364/0

1/01 необмежений

109,52
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Декаметокси

н

ДЕКАСАН

® розчин 0,2 мг/мл

по 400 мл у пляшках скляних з

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна D08A

UA/5364/01/

01 необмежений
170,30

Декаметокси

н

ДЕКАСАН

® розчин 0,2 мг/мл

по 100 мл в контейнерах

полімерних з маркуванням

українською мовою ТОВ «Юрія-Фарм», Україна D08A

UA/5364/01/

01 необмежений
74,57

Декаметокс

ин

ДЕКАСАН

® розчин 0,2 мг/мл

по 250 мл в контейнерах 

полімерних з маркуванням 

українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна D08A

UA/5364/0

1/01 необмежений

106,14

Декаметокс

ин

ДЕКАСАН

® розчин 0,2 мг/мл

по 1000 мл в контейнерах 

полімерних з маркуванням 

українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна D08A

UA/5364/0

1/01 необмежений

302,74

Декаметокси

н

ДЕКАСАН

® розчин 0,2 мг/мл

по 2 мл в контейнері 

однодозовому, по 12 контейнерів 

в пачці з картону з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна D08A

UA/5364/01/

01 необмежений

130,94

Теофіліну 

моногідрат, 

калію 

хлорид, 

магнію 

хлориду 

гексагідрат ДЕРКАСТ®

розчин для 

інфузій

теофіліну 

моногідрату (у 

перерахунку на 

теофілін) 2 мг, 

калію хлориду 0,3 

мг, магнію 

хлориду 

гексагідрату (в 

перерахунку на 

магнію хлорид) 

0,2 мг

по 100 мл у пляшці з 

маркуванням українською 

мовою, по 1 пляшці у пачці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна R03DA54

UA/15632/0

1/01 необмежений

53,74

Парацетамол ІНФУЛГАН

розчин для 

інфузій 10 мг/мл

по 20 мл в пляшці; по 1 пляшці в 

пачці з картону з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N02BE01

UA/11955/0

1/01 20.03.2022

31,89

Парацетамол ІНФУЛГАН

розчин для 

інфузій 10 мг/мл
по 100 мл в пляшці; по 1 пляшці в пачці з 

картону з маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N02BE01

UA/11955/0

1/01 20.03.2022
84,53

Електроліти 

для 

внутрішньов

енного 

введення 

(монопрепар

ати та в 

комбінаціях)

КАЛІЮ 

ХЛОРИД

концентрат 

для розчину 

для інфузій 75 мг/мл

по 10 мл  у флаконах. 

Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05ХА01

UA/11206/0

1/01 необмежений

17,37
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Електроліти 

для 

внутрішньо

венного 

введення 

(монопрепа

рати та в 

комбінаціях

)

НАТРІЮ 

ХЛОРИД

розчин для 

інфузій 9 мг/мл

по 250 мл у контейнерах 

полімерних (у вигляді 

флакона). Маркування 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна В05ХА03

UA/8331/0

1/01 необмежений

21,09

Електроліти 

для 

внутрішньо

венного 

введення 

(монопрепа

рати та в 

комбінаціях

)

НАТРІЮ 

ХЛОРИД

розчин для 

інфузій 9 мг/мл

по 400 мл у контейнерах 

полімерних (у вигляді 

флакона). Маркування 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна В05ХА03

UA/8331/0

1/01 необмежений

24,30

Електроліти 

для 

внутрішньо

венного 

введення 

(монопрепа

рати та в 

комбінаціях

)

НАТРІЮ 

ХЛОРИД

розчин для 

інфузій 9 мг/мл

по 500 мл у контейнерах 

полімерних (у вигляді 

флакона). Маркування 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна В05ХА03

UA/8331/0

1/01 необмежений

25,08

Електроліти 

для 

внутрішньов

енного 

введення 

(монопрепар

ати та в 

комбінаціях)

КАЛІЮ 

ХЛОРИД

концентрат 

для розчину 

для інфузій 75 мг/мл

по 20 мл  у флаконах. 

Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05ХА01

UA/11206/0

1/01 необмежений

32,10
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Левокарніти

н КАРНІВІТ®

розчин для 

ін'єкцій 200 мг/мл

по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у 

контурній чарунковій упаковці; по 1 

контурній чарунковій упаковці в 

пачці з маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна А16АА01

UA/14174/0

1/01 необмежений

252,03

Електроліти 

для 

внутрішньо

венного 

введення 

(монопрепа

рати та в

комбінаціях

) КСИЛАТ®

розчин для

інфузій

Ксилітолу 50

мг, натрію

ацетату 

тригідрату 2,6

мг, натрію

хлориду 6 мг,

кальцію 

хлориду 

дигідрату 0,1

мг, калію

хлориду 0,3 мг,

магнію хлориду

гексагідрату 0,1

мг

по 200 мл у пляшках з

маркуванням українською та

англійською мовами

ТОВ "Юрія-Фарм",

Україна В05ХА31

UA/1070/0

1/01 необмежений

116,13

Електроліти 

для 

внутрішньо

венного 

введення 

(монопрепа

рати та в

комбінаціях

) КСИЛАТ®

розчин для

інфузій

Ксилітолу 50

мг, натрію

ацетату 

тригідрату 2,6

мг, натрію

хлориду 6 мг,

кальцію 

хлориду 

дигідрату 0,1

мг, калію

хлориду 0,3 мг,

магнію хлориду

гексагідрату 0,1

мг

по 400 мл у пляшках з

маркуванням українською та

англійською мовами

ТОВ "Юрія-Фарм",

Україна В05ХА31

UA/1070/0

1/01 необмежений

161,58

Пентоксифі

лін Латрен®

розчин для 

інфузій 0,5 мг/мл

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською та 

англійською мовами

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна C04AD03

UA/6388/0

1/01 необмежений

86,09

Левофлокса

цину 

напівгідрат

ЛЕФЛОЦ

ИН®

розчин для 

інфузій 5 мг/мл

по 100 мл у пляшці, по 1 

пляшці в пачці. Маркування 

українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна  J01MA12

UA/8639/0

1/01 необмежений

108,42
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Левофлокса

цину 

напівгідрат

ЛЕФЛОЦ

ИН®

розчин для 

інфузій 5 мг/мл

по 150 мл у пляшці, по 1 

пляшці в пачці. Маркування 

українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна  J01MA12

UA/8639/0

1/01 необмежений

159,13

Лінезолід ЛІНЕЛІД

розчин для 

інфузій 2 мг/мл

по 300 мл у контейнері полімерному у 

вакуумній полімерній упаковці; по 1 

полімерному контейнеру у вакуумній 

полімерній упаковці у  пачці з картону з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01XX08

UA/12541/0

1/01 необмежений

822,78

Бупівакаїн

ЛОНГОКА

ЇН®

розчин для 

ін'єкцій 2,5 мг/мл

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна N01BB01

UA/12900/

01/01 необмежений

57,50

Бупівакаїн ЛОНГОКАЇН®

розчин для

ін'єкцій 5 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 10 ампул у

пачці. Маркування українською

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N01BB01

UA/12900/0

1/02 необмежений

140,24

Бупівакаїну 

гідрохлорид 

безводний

ЛОНГОКАЇ

Н® 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/12901/0

1/01 необмежений

281,27

Манітол МАНІТ

розчин для 

інфузій 150 мг/мл по 200 мл у пляшках

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05BC01

UA/8478/0

1/01 необмежений

68,90

Метронідазо

л

МЕТРОНІД

АЗОЛ

розчин для

інфузій 5 мг/мл

по 100 мл у пляшках з

маркуванням українською та

англійською мовами ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01XD01

UA/4860/01/

01 необмежений

22,08

Натрію 

гідрокарбона

т

НАТРІЮ 

ГІДРОКАР

БОНАТ

розчин для 

інфузій 40 мг/мл

по 100 мл у пляшках скляних. 

Маркування українською мовою ТОВ «Юрія-Фарм», Україна В05ХА02

UA/8602/01/

01 необмежений

24,69

Натрію 

гідрокарбон

ат

НАТРІЮ 

ГІДРОКАР

БОНАТ

розчин для 

інфузій 40 мг/мл

по 200 мл у пляшках скляних. 

Маркування українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05XA02

UA/8602/0

1/01 необмежений

36,04

Електроліти 

для 

внутрішньо

венного 

введення 

(монопрепа

рати та в 

комбінаціях

)

НАТРІЮ 

ХЛОРИД

розчин для 

інфузій 9 мг/мл

по 100 мл у пляшках скляних. 

Маркування українською 

мовою

ТОВ «Юрія-Фарм», 

Україна В05ХА03

UA/8331/0

1/01

необмежени

й

15,68
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Натрію 

хлорид

НАТРІЮ 

ХЛОРИД

розчин для 

інфузій 9 мг/мл 

по 200 мл у пляшках скляних. 

Маркування українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05XA03

UA/8331/0

1/01

необмежени

й
15,00

Електроліти 

для 

внутрішньов

енного 

введення 

(монопрепар

ати та в

комбінаціях)

НАТРІЮ 

ХЛОРИД

розчин для

інфузій 9 мг/мл

по 400 мл у пляшках скляних.

Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05XA03

UA/8331/01/

01 необмежений

19,26

Електроліти 

для 

внутрішньо

венного 

введення 

(монопрепа

рати та в 

комбінаціях

)

НАТРІЮ 

ХЛОРИД

розчин для 

інфузій 9 мг/мл

по 100 мл у контейнерах 

полімерних (у вигляді 

флакона). Маркування 

українською мовою

ТОВ «Юрія-Фарм», 

Україна В05ХА03

UA/8331/0

1/01 необмежений

15,45

Електроліти 

для 

внутрішньо

венного 

введення 

(монопрепа

рати та в 

комбінаціях

)

НАТРІЮ 

ХЛОРИД

розчин для 

інфузій 9 мг/мл

по 200 мл у контейнерах 

полімерних (у вигляді 

флакона). Маркування 

українською мовою

ТОВ «Юрія-Фарм», 

Україна В05ХА03

UA/8331/0

1/01 необмежений

15,48

Електроліти 

для 

внутрішньо

венного 

введення 

(монопрепа

рати та в 

комбінаціях

)

НАТРІЮ 

ХЛОРИД

розчин для 

інфузій 9 мг/мл

по 1000 мл у контейнерах 

полімерних (у вигляді 

пакету). Маркування 

українською мовою.

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05XA03

 

UA/8331/0

1/01 необмежений

57,19

61



Продовження додатка 1

Електроліти 

для 

внутрішньо

венного 

введення 

(монопрепа

рати та в 

комбінаціях

)

НАТРІЮ 

ХЛОРИД

розчин для 

інфузій 9 мг/мл

по 3000 мл у контейнерах 

полімерних (у вигляді 

пакету). Маркування 

українською мовою.

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05XA03

 

UA/8331/0

1/01 необмежений

94,02

Електроліти 

для 

внутрішньов

енного 

введення 

(монопрепар

ати та в 

комбінаціях)

НАТРІЮ 

ХЛОРИД

розчин для 

інфузій 9 мг/мл

по 100 мл у скляних пляшках з 

маркуванням українською мовою

ДІАКО БІОФАРМАЧЕУТІЧІ 

С.Р.Л., Італія В05ХА03

UA/17767/0

1/01 21.11.2024

16,90

30,1468 грн.

(за 1 євро) 

Електроліти 

для 

внутрішньов

енного 

введення 

(монопрепар

ати та в 

комбінаціях)

НАТРІЮ 

ХЛОРИД

розчин для 

ін'єкцій 9 мг/мл

по 2 мл у контейнерах 

однодозових; по 10 контейнерів 

у пачці. Маркування українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05XA03

UA/8331/02/

01 необмежений

39,82

Розчини для 

корекції 

електролітно

го балансу

НЕЙРОЦИТ

ИН®

розчин для 

інфузій

Цитиколіну 

натрію - 10 мг, 

натрію хлориду 

- 6 мг, калію 

хлориду - 0,4 

мг, кальцію 

хлориду 

дигідрату - 0,27 

мг, натрію 

лактату - 3,2 мг

по 100 мл у пляшці; по 1 пляшці 

в пачці. Маркування українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB04

UA/14906/0

1/01 необмежений

61,42
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Розчини 

для корекції 

електролітн

ого балансу

НЕЙРОЦИ

ТИН®

розчин для 

інфузій

Цитиколіну 

натрію - 10 мг, 

натрію хлориду 

- 6 мг, калію 

хлориду - 0,4 

мг, кальцію 

хлориду 

дигідрату - 0,27 

мг, натрію 

лактату - 3,2 мг

по 200 мл у пляшці; по 1 

пляшці в пачці. Маркування 

українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05BB04

UA/14906/

01/01 необмежений

92,69

Прокаїн НОВОКАЇН

розчин для 

ін’єкцій   2,5 мг/мл

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N01B A02

UA/6394/01/

01 необмежений
14,51

Прокаїн

НОВОКАЇ

Н

розчин для 

ін'єкцій  5 мг/мл

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна N01BA02

UA/6394/0

1/02 необмежений

19,16

Прокаїн

НОВОКАЇ

Н

розчин для 

ін'єкцій  5 мг/мл

по 400 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна N01B A02

UA/6394/0

1/02 необмежений

23,05

Орнідазол ОРНІГІЛ®

розчин для 

інфузій 5 мг/мл

по 100 мл у пляшках скляних з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01X D03

UA/10684/0

1/01 необмежений
93,35

Орнідазол ОРНІГІЛ®

розчин для 

інфузій 5 мг/мл

по 200 мл у пляшках скляних з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01X D03

UA/10684/0

1/01 необмежений
168,02

Офлоксацин

ОФЛОКСА

ЦИН

розчин для 

інфузій 2 мг/ мл

по 100 мл у пляшках з 

маркуванням українькою мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01MA01

UA/3040/01/

01 необмежений
52,43

Офлоксацин

ОФЛОКСА

ЦИН

розчин для 

інфузій 2 мг/ мл

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українькою мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01MA01

UA/3040/01/

01 необмежений
69,92

Офлоксацин

ОФЛОКСА

ЦИН

розчин для 

інфузій 2 мг/ мл

по 100 мл у пляшках з 

маркуванням українькою та 

англійською мовами, по 1 пляшці 

у пачці з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01MA01

UA/3040/01/

01 необмежений

52,43
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Офлоксацин

ОФЛОКСА

ЦИН

розчин для 

інфузій 2 мг/ мл

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українькою та 

англійською мовами, по 1 пляшці 

у пачці з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01MA01

UA/3040/01/

01 необмежений

69,92

Декстран, 

натрію 

хлорид

РЕОПОЛІ

ГЛЮКІН

розчин для 

інфузій

Декстрану 

40 100,0 

мг, натрію 

хлориду 

9,0 мг

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05AA05

UA/8337/0

1/01

необмежени

й

86,43

Декстран, 

натрію 

хлорид

РЕОПОЛІ

ГЛЮКІН

розчин для 

інфузій

Декстрану 

40 100,0 

мг, натрію 

хлориду 

9,0 мг

по 400 мл у пляшках з 

маркуванням українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B05AA05

UA/8337/0

1/01

необмежени

й

130,96

Сорбітол 

укомбінаціях 

з натрію

лактату 

та/або 

електролітам

и

РЕОСОРБІ

ЛАКТ®

розчин для

інфузій

сорбітолу 60,0 мг,

натрію лактату

19,0 мг, натрію

хлориду 6,0 мг,

кальцію хлориду

дигідрату 0,1 мг,

калію хлориду 0,3

мг, магнію

хлориду 

гексагідрату 0,2 мг

по 200 мл у пляшках скляних.

Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB04

UA/2399/01/

01 необмежений

100,52

Сорбітол у 

комбінаціях з 

натрію 

лактату 

та/або 

електролітам

и

РЕОСОРБІ

ЛАКТ®

розчин для 

інфузій

Сорбітолу 60,0 мг, 

натрію лактату 19,0 

мг, натрію хлориду 

6,0 мг, кальцію 

хлориду дигідрату 0,1 

мг, калію хлориду 0,3 

мг, магнію хлориду 

гексагідрату 0,2 мг

по 400 мл у пляшках скляних. 

Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB04

UA/2399/01/

01 необмежений

131,45

Розчин для

корекції 

електролітн

ого балансу

РОЗЧИН 

РІНГЕР-

ЛАКТАТН

ИЙ

розчин для

інфузій

Натрію хлориду - 6

мг; калію хлориду -

0,4 мг; кальцію

хлориду дигідрату

0,203 мг; натрію

лактату - 3,2 мг

по 200 мл у пляшках з

маркуванням українською та

англійською мовами

ТОВ "Юрія-Фарм",

Україна В05ВВ01

UA/0872/0

1/01

необмежени

й

33,78
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Розчин для

корекції 

електролітн

ого балансу

РОЗЧИН 

РІНГЕР-

ЛАКТАТН

ИЙ

розчин для 

інфузій

натрію хлориду - 6 мг; 

калію хлориду - 0,4 

мг; кальцію хлориду 

дигідрату - 0,203 мг; 

натрію лактату - 3,2 

мг

по 400 мл у пляшках.

Маркування українською та

англійською мовами

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна В05ВВ01

UA/0872/01/

01 необмежений

37,20

Розчин для

корекції 

електролітно

го балансу

РОЗЧИН 

РІНГЕРА

розчин для

інфузій

натрію хлориду

8,6 мг; калію

хлориду 0,3 мг;

кальцію 

хлориду 

дигідрату 0,24

мг

по 200 мл у пляшках.

Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна В05ВВ01

UA/2400/01/

01 необмежений

21,26

Розчин для

корекції 

електролітно

го балансу

РОЗЧИН 

РІНГЕРА

розчин для

інфузій

натрію хлориду

8,6 мг; калію

хлориду 0,3 мг;

кальцію 

хлориду 

дигідрату 0,24

мг

по 400 мл у пляшках.

Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна В05ВВ01

UA/2400/01/

01 необмежений

28,38

Розчини для 

корекції 

електролітно

го балансу

СОДА-

БУФЕР®

розчин для 

інфузій 42 мг/мл

по 20 мл в пляшках скляних з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05XA02

UA/5656/01/

01 необмежений

23,12

Розчини для 

корекції 

електролітно

го балансу

СОДА-

БУФЕР®

розчин для 

інфузій 42 мг/мл

по 100 мл в пляшках скляних з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05XA02

UA/5656/01/

01 необмежений

56,42

Розчини для 

корекції 

електролітно

го балансу

СОДА-

БУФЕР®

розчин для 

інфузій 42 мг/мл

по 200 мл в пляшках скляних з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна В05ХА02

UA/5656/01/

01 необмежений

84,65
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Сорбітол у 

комбінації з 

натрію 

лактатом 

та/або 

електролітам

и

СОРБІЛАК

Т®

розчин для 

інфузій

сорбітолу 200 мг; 

натрію лактату 19 мг; 

натрію хлориду 6 мг; 

кальцію хлориду 

дигідрату 0,1 мг; 

калію хлориду 0,3 мг; 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,2 мг

по 200 мл у пляшках. 

Маркування українською та 

англійською мовами ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB04

UA/2401/01/

01 необмежений

124,52

Сорбітол у 

комбінації з 

натрію 

лактатом 

та/або 

електролітам

и

СОРБІЛАК

Т®

розчин для 

інфузій

Сорбітолу 200 мг; 

натрію лактату 19 мг; 

натрію хлориду 6 мг; 

кальцію хлориду 

дигідрату 0,1 мг; 

калію хлориду 0,3 мг; 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,2 мг

по 400 мл у пляшках. 

Маркування українською та 

англійською мовами ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB04

UA/2401/01/

01 необмежений

150,47

Заліза (ІІІ) 

гідроксид 

сахарозний  

комплекс,щ

о 

еквівалентн

о вмісту 

заліза 20 мг

СУФЕР®

розчин для 

внутрішнь

овенних 

ін’єкцій 20 мг/мл

по 10 мл у флаконі скляному; по 1 флакону 

в комплекті з 1 контейнером по 100 мл з 

розчинником (розчин Натрію 

хлориду–Солювен, 9 мг/мл) у контурній 

чарунковій упаковці; по 1 контурній 

чарунковій упаковці у пачці. Маркування 

українською та англійською мовами

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B03AC02

UA/13269/

01/01 необмежений

475,08

Заліза (ІІІ) 

гідроксид 

сахарозний  

комплекс,щ

о 

еквівалентн

о вмісту 

заліза 20 мг

СУФЕР®

розчин для 

внутрішнь

овенних 

ін’єкцій 20 мг/мл

по 5 мл в ампулі скляні; по 5 ампул у 

контурній чарунковій упаковці; по 1 

контурній чарунковій упаковці у пачці з 

картону з маркуванням українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна B03AC02

UA/13269/

01/01 необмежений

856,33

66



Продовження додатка 1

Аргініну 

гідрохлорид, 

левокарнітин ТІВОРЕЛЬ

розчин для 

інфузій

Аргініну 

гілрохлорид

у 42 мг, 

левокарніти

ну 20 мг

по 100 мл у пляшці з 

маркуванням українською та 

англійською мовами; по 1 

пляшці в пачці маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05XB

UA/15067/0

1/01 необмежений

168,31

L-аргініну 

аспартат

ТІВОРТІН® 

АСПАРТАТ

розчин 

оральний 200 мг/мл

по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з 

мірною ложкою в пачці з картону  з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна С01Е

UA/9941/01/

01 необмежений

219,54

L-аргініну 

аспартат

ТІВОРТІН® 

АСПАРТАТ

розчин 

оральний 200 мг/мл

по 200 мл у флаконі; по 1 флакону з 

мірною ложкою в пачці з картону  з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна С01Е

UA/9941/01/

01 необмежений

324,41

Розчини для 

корекції 

електролітно

го балансу ТРИСОЛЬ

розчин для 

інфузій

натрію 

хлориду 5 

мг, калію 

хлориду 1 

мг, натрію 

гідрокарбон

ату 4 мг

по 200 мл у пляшках з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна В05ВВ01

UA/13806/0

1/01 необмежений

17,77

Розчини для

корекції 

електролітно

го балансу ТРИСОЛЬ

розчин для

інфузій

натрію 

хлориду 5

мг, калію

хлориду 1

мг, натрію

гідрокарбон

ату 4 мг

по 400 мл у пляшках з

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB01

UA/13806/0

1/01 необмежений

28,40

Розчини 

іригаційні,

що містят 

сорбіт і 

маніт

ТУРУСОЛ

®

розчин для 

іригацій

сорбіту 27 

мг, маніту 

5,4 мг

по 1000 мл у контейнерах 

полімерних з маркуванням 

українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна V07AB

UA/8783/0

1/01 необмежений

119,50

Розчини 

іригаційні,

що містят 

сорбіт і 

маніт

ТУРУСОЛ

®

розчин для 

іригацій

сорбіту 27 

мг, маніту 

5,4 мг

по 3000 мл у контейнерах 

полімерних з маркуванням 

українською мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна V07AB

UA/8783/0

1/01

необмежени

й

207,02

Флуконазол

ФЛУКОНА

ЗОЛ

розчин для 

інфузій 2 мг/мл

по 50 мл у пляшках з маркуванням 

укранською та англійською мовами або з 

маркуванням українською мовою ТОВ «Юрія-Фарм», Україна J02АC01

UA/3041/01/

01 необмежений
54,17
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Флуконазол

ФЛУКОНА

ЗОЛ

розчин для 

інфузій 2 мг/мл

по 100 мл у пляшках з маркуванням 

укранською та англійською мовами або з 

маркуванням українською мовою ТОВ «Юрія-Фарм», Україна J02АC01

UA/3041/01/

01 необмежений
100,94

Ципрофлокса

цин

Ципрофл

оксацин

розчин для

інфузій 2 мг/мл

по 100 мл у пляшках з

маркуванням українською та

англійською мовами ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01MA02

UA/3643/01/

01 необмежений

32,58

Ципрофлокса

цин

ЦИПРОФ

ЛОКСАЦ

ИН

розчин для 

інфузій 2 мг/мл

по 200 мл у пляшках  з 

маркування українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна J01M A02

UA/3643/0

1/01 необмежений

49,71

Декаметокси

н

ГОРОСТЕН

®

розчин для 

зовнішнього 

застосуванн

я 0,25 мг/мл

по 100 мл у банках. Маркування 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна D08AJ10

UA/2048/01/

01 необмежений

117,21

Декаметокси

н

ГОРОСТЕН

®

розчин для 

зовнішнього 

застосуванн

я 0,25 мг/мл

по 400 мл у банках. Маркування 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна D08AJ10

UA/2048/01/

01 необмежений

329,06

Метамізолу 

натрій АНАЛЬГІН

розчин для 

ін’єкцій 500 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні 

чарункові упаковки в пачці з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N02ВВ02

UA/14166/0

1/01 необмежений

38,41

Тобраміцин БРАКСОН

розчин для 

ін'єкцій 40 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні 

чарункові упаковки в пачці з картону з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01GB01

UA/14026/0

1/01 необмежений

254,16

Тобраміцин БРАКСОН

розчин для 

ін'єкцій 40 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні 

чарункові упаковки в пачці з картону з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01GB01

UA/14026/0

1/01 необмежений

380,42

Ацетилцистеї

н ІНГАМІСТ

розчин для

ін'єкцій 100 мг/мл

по 3 мл в ампулі з темного скла; по 5

ампул в контурній чарунковій упаковці; по

2 контурні чарункові упаковки в пачці з

маркуванням українською мовою ТОВ «Юрія-Фарм», Україна R05CB01

UA/14062/0

1/01 необмежений

192,40

Кальцію 

глюконат

КАЛЬЦІЮ 

ГЛЮКОНА

Т

розчин для 

ін'єкцій 100 мг/мл 

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні 

чарункові упаковки у пачці з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна A12AA03

UA/14306/0

1/01 необмежений

38,43
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Кальцію 

глюконат

КАЛЬЦІЮ 

ГЛЮКОНА

Т

розчин для

ін'єкцій 100 мг/мл 

по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній

чарунковій упаковці; по 2 контурні

чарункові упаковки у пачці. Маркування

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна A12AA03

UA/14306/0

1/01 необмежений

63,68

Етилметилг

ідроксипіри

дину 

сукцинат

ЛОДИКСЕ

М

розчин для 

ін`єкцій 50 мг/мл

по 5 мл по 5 ампул в 

контурній чарунковій 

упаковці, по 1 контурній 

чарунковій упаковці в пачці

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна N07XX

UA/16708/

01/01 11.05.2023

435,86

Мельдоній 

(3-(2,2,2,-

триметилгід

разиній) 

пропіонату 

дигідрат) Мельдоній 

розчин для 

ін'єкцій 100 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампулу 

контурній чарунковій 

упаковці; по 2 контурні 

чарункові упаковки в пачці з 

маркуванням українською 

мовою

ТОВ "Юрія-Фарм", 

Україна C01EB22

UA/14638/

01/01 необмежений

322,14

Налбуфіну 

гідрохлорид Налбуфін

розчин для 

ін`єкцій 10 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в 

контурній чарунковій упаковці; по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці. 

Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N02A F02

UA/14429/0

1/01 необмежений

296,57

Налбуфіну 

гідрохлорид Налбуфін

розчин для 

ін`єкцій 10 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул в 

контурній чарунковій упаковці; по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці. 

Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N02A F02

UA/14429/0

1/01 необмежений

548,08

Пентоксифілі

н

ПЕНТОКС

ИФІЛІН

Розчин для 

ін'єкцій 20 мг/мл

по 5 мл в ампулах, по 5 ампул 

розчину в контурній чарунковій 

упаковці; по 2 контурні 

чарункові упаковки в пачці з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна C04AD03

UA/16196/0

1/01 01.08.2022

45,73

Цитиколіну 

натрій Цитокон®

розчин для 

ін’єкцій 125 мг/мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по1 

контурнійчарунковій упаковці в пачці з 

картону з маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N06ВX06

UA/13685/0

1/01 необмежений

211,05

Цитиколіну 

натрій Цитокон®

розчин для 

ін’єкцій 250 мг/мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по1 контурній 

чарунковій упаковці в пачці з картону з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N06ВX06

UA/13685/0

1/02 необмежений

291,47
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Ондансетрон

у 

гідрохлориду 

дигідрат ЮНОРМ®

розчин для

ін'єкцій 2,0 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній

чарунковій упаковці; по 1 контурній

чарункові упаковки у пачці з картону.

Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна A04AA01

UA/13974/0

1/01 необмежений

118,89

Ондансетрон

у 

гідрохлориду 

дигідрат ЮНОРМ®

розчин для

ін'єкцій 2,0 мг/мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній

чарунковій упаковці; по 1 контурній

чарункові упаковки у пачці з картону.

Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна A04AA01

UA/13974/0

1/01 необмежений

202,00

Ондансетрон

у 

гідрохлориду 

дигідрат Юнорм® сироп 4,0 мг/5 мл

по 50 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним 

пристроєм у пачці з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна A04AA01

UA/14069/0

1/01 необмежений

243,31

Кислота 

амінокапрон

ова АКК® розчин 50 мг/мл 

по 2 мл у контейнері; по 10 контейнерів у 

пачці з картону з маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна В02АА01

UA/11103/0

1/01 необмежений
79,23

Сальбутамол

у сульфат

НЕБУТАМ

ОЛ®

розчин для 

інгаляцій 1 мг/мл

по 2 мл в контейнерах 

однодозових; по 10 контейнерів 

у пакеті з полімерної плівки; по 1 

пакету у пачці з картону з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна R03AC02

UA/12488/0

1/01 необмежений

63,70

Сальбутамо

лу сульфат

НЕБУТА

МОЛ®

розчин для 

інгаляцій 1 мг/мл

по 2 мл в контейнерах 

однодозових; по 40 

контейнерів у пакеті з 

полімерної плівки; по 1 

пакету у пачці з картону з 

маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна R03AC02

UA/12488/

01/01

необмежени

й

216,19

Ізоніазид БІТУБ®

Розчин для

ін'єкцій 100 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у

контурній чарунковій упаковці; по 2

контурні чарункові упаковки в пачці

з маркуванням українською мовою
ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J04AC01

UA/13377/0

1/01 необмежений

71,41

Ізоніазид Ізоніазид сироп

100 мг/5 

мл 

по 200 мл у флаконі; по 1 

флакону в пачці з картону. 

Маркування українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J04A C01

UA/4567/0

1/01 необмежений 

126,50
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Етамбутолу 

гідроохлорид ІНБУТОЛ®

розчин для 

ін'єкцій 100 мг/мл

по 10 мл у флаконах з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J04AK02

UA/4798/01/

01

необмежени

й
68,53

Етамбутолу 

гідроохлори

д

ІНБУТОЛ

®

розчин для 

ін'єкцій 100 мг/мл

по 20 мл у флаконах з 

маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J04AK02

UA/4798/0

1/01

необмежени

й

103,25

Етамбутолу 

гідроохлори

д

ІНБУТОЛ

®

розчин для 

ін'єкцій 100 мг/мл

по 10 мл у флаконах скляних 

з маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J04AK02

UA/4798/0

2/01

необмежени

й

68,53

Етамбутолу 

гідроохлори

д

ІНБУТОЛ

®

розчин для 

ін'єкцій 100 мг/мл

по 20 мл у флаконах скляних 

з маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J04AK02

UA/4798/0

2/01

необмежени

й

103,25

Aciclovir

ГЕРПЕВІР

® мазь 2,50% по 5 г у тубі; по 1 тубі в пачці

ПАТ "Київмедпрепарат",

Україна D06BB03

UA/2466/0

2/01

необмежени

й
66,00

Макрогол 

(монопрепар

ат та його

комбінації)

ЛЕГКОЛАК

С

порошок для

орального 

розчину 10,0 г

по 4 пакета-саше в пачці з

маркуванням українською мовою

ПАТ 

«Київмедпрепарат»,Україна A06AD15

UA/15646/0

1/02

необмежени

й

50,00

Макрогол 

(монопрепар

ат та його

комбінації)

ЛЕГКОЛАК

С

порошок 

для 

орального 

розчину 10,0 г

по 10 пакетів-саше в пачці з

маркуванням українською мовою

ПАТ 

«Київмедпрепарат»,Україна A06AD15

UA/15646/0

1/02

необмежени

й

117,00

Макрогол 

(монопрепар

ат та його

комбінації)

ЛЕГКОЛАК

С

порошок 

для 

орального 

розчину 4,0 г

по 10 пакетів-саше в пачці з

маркуванням українською мовою

ПАТ 

«Київмедпрепарат»,Україна A06AD15

UA/15646/0

1/01

необмежени

й

87,00

ФЛУКОНАЗ

ОЛ

ДИФЛЮЗО

Л® капсули 150 мг

по 1 капсулі у блістері, по 1

блістеру в пачці з маркуванням

українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна J02AC01

UA/5156/01/

03 необмежений

33,85

ОМЕПРАЗО

Л

ОМЕПРАЗ

ОЛ капсули 20 мг

10 капсул у блістері; по 3 блістери в

пачці з маркуванням українською

мовою

ПАТ 

«Київмедпрепарат»,Україна А02ВС01

UA/0966/01/

01 необмежений
58,96

Ambroxol

АМБРОКС

ОЛ таблетки 30 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2

блістери у пачці

ПАТ 

«Київмедпрепарат»,Україна R05CB06

UA/2084/01/

01 необмежений
15,40
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Irinotecan

ОНІВАЙД® 

ПЕГИЛЬОВ

АНИЙ 

ЛІПОСОМ

АЛЬНИЙ

концентрат 

для 

дисперсії 

для інфузій 4,3 мг/мл

по 10 мл у флаконі; по 1 флакону 

в коробці з картону

 Авіста Фарма Солюшнс (відповідальний за контроль вихідних матеріалів та 

нерозфасованого продукту)/ Аджиномото Алтеа, Інк. (відповідальний за укупорку та 

візуальний контроль)/ Ассошиейтс оф Кейп Код (відповідальний за контроль 

нерозфасованого продукту), США/США/США

Бакстер Онколоджі ГмбХ (відповідальний за маркування та вторинне пакування)/ Бостон 

Аналітикал (відповідальний за контроль вихідних матеріалів), Німеччина/США

ЕсДжіЕс Інститут Фрезеніус ГмбХ (відповідальний за контроль якості готового лікарського 

засобу: ендотоксин, стерильність, тверді частки; відповідальний за контроль якості готового 

лікарського засобу: кількісне визначення, ідентифікація, домішки, фізико-хімічні показники)/ 

Іпсен Біосайнс, Інк. (відповідальний за виробництво та контроль нерозфасованого продукту, 

контроль вихідних матеріалів), Німеччина/США

Іпсен Фарма Біотек (відповідальний за укупорку та візуальний контроль; за контроль якості 

готового лікарського засобу: кількісне визначення, ідентифікація, домішки, фізико-хімічні 

показники; за контроль якості готового лікарського засобу: ендотоксин, стерильність, тверді 

частки; за маркування та вторинне пакування)/Лабораторії Серв`є Індастрі (відповідальний 

за маркування, вторинне пакування та випуск серії готового лікарського засобу)/Дере 

Ложістік (відповідальний за маркування та вторинне пакування), Франція/Франція/Франція

Кволіті Кемікал Лабораторіз (відповідальний за контроль вихідних матеріалів та 

нерозфасованого продукту)/ ПРОКСІ Лабораторіз БВ Сіненсіс Лайф Сайнсіс БВ 

(відповідальний за контроль вихідних матеріалів), США/Нідерланди L01XX19

UA/18775/0

1/01 20.08.2026

25110,00

30,7698 грн.

(за 1 євро) 

Cefdinir РОДИНІР

капсули 

тверді 300 мг

по 10 капсул у блістері, по 1 

блістеру у картонній коробці

ФармаВіжн Сан. ве Тідж. 

А.Ш., Туреччина J01DD15

UA/17831/0

1/01 17.12.2024
286,33

27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Cefdinir РОДИНІР

порошок 

для 

оральної 

суспензії 50 мг/мл
100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною

ложкою в коробці

ФармаВіжн Сан. ве Тідж. 

А.Ш., Туреччина J01DD15

UA/18546/0

1/01 03.02.2026

262,47
27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Тадалафіл Ариста

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 20 мг № 4 (4х1)

УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН.

ВЕ ТІДЖ. A.Ш., Туреччина G04BE08

UA/17241/0

1/01 22.02.2024

715,83
27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Lactic acid

producing 

organisms

ЛАЦИДОФІ

Л капсули

1 капсула

містить: не

менше 2 х 109

КУО 

ліофілізованих 

бактерій 

Lactobacillus 

rhamnosus 

R0011 (95 %) та

Lactobacillus 

helveticus R0052 

(5 %)

по 10 капсул в алюмієвій блістерній

упаковці; по 2 блістери в картонній коробці

Ляльман Хелс Солюшинз Інк.

(виробництво in bulk), Канада

Такеда Фарма Сп. з о.о. (первинна та

вторинна упаковка, дозвіл на випуск

серії), Польща A07FA01

UA/15132/0

1/01 необмежений

210,90

27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Celecoxib ЛЕКОКСА

капсули 

тверді 200 мг

по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у

картонній коробці

УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ

ТІДЖ. А.Ш., Туреччина M01AH01

UA/18644/0

1/02 23.03.2026
238,61

27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Dexamethaso

ne

МЕДЕКСО

Л

краплі очні,

розчин 1 мг/мл

по 5 мл у флаконі-крапельниці, по 1

флакону в картонній коробці

УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ

ТІДЖ. А.Ш., Туреччина S01BA01

UA/18505/0

1/01 22.12.2025
54,88

27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)
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Мельдоній

РИПРОНА

Т

розчин для 

ін'єкцій 100 мг/мл

по 5 мл в ампулі, по 5 ампул в 

контурній чарунковій 

упаковці, по 2 контурні 

чарункові упаковки в 

картонній коробці

Мефар Ілач Сан. А.Ш., 

Туреччина C01EB22

UA/18186/

01/01 08.07.2025

477,22
27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Dexketoprof

en

РОТАЛФЕ

Н

розчин для 

ін`єкцій 50 мг/2 мл 

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у 

контурній чарунковій 

упаковці; по 1 контурній 

чарунковій упаковці в 

картонній коробці

ФармаВіжн Сан. ве Тідж. 

А.Ш., Туреччина M01AE17

UA/17988/

01/01 18.03.2025

169,89
27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Dexketoprof

en

РОТАЛФЕ

Н

розчин для 

ін`єкцій 50 мг/2 мл 

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у 

контурній чарунковій 

упаковці; по 1 контурній 

чарунковій упаковці в 

картонній коробці

К.О. "РОМФАРМ 

КОМПАНІ С.Р.Л.", 

Румунія M01AE17

UA/15527/

01/01 необмежений

169,89
27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Clobetasol

ДЕРИЛАЙ

Ф крем 0,5 мг/г

по 50 г в тубі; по 1 тубі в 

картонній коробці

УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ 

САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., 

Туреччина D07AD01

UA/18398/

01/01 23.10.2025

137,20

27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Montelukast КУЛЕНТО гранули 4 мг
по 0,5 г гранул у саше; по 28 саше у

картонній коробці

УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ 

САН. ВЕ ТІДЖ. A.Ш., 

Туреччина R03DC03

UA/18437/0

1/01 11.11.2025
214,75

27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Лактулоза Медулак сироп 667 мг/мл

по 180 мл у флаконі, по 1 

флакону у картонній коробці

"АВС Фармачеутічі С.п.А.", 

Італія A06AD11

UA/17234/0

1/01 05.02.2024
125,56

27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Мельдоній

РИПРОНА

Т

розчин для 

ін'єкцій 100 мг/мл

по 5 мл в ампулі, по 5 ампул в 

контурній чарунковій 

упаковці, по 2 контурні 

чарункові упаковки в 

картонній коробці

К.О. Ромфарм Компані 

С.Р.Л., Румунія C01EB22

UA/16424/

01/01 17.11.2022

477,22
27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Citicoline РОНОЦИТ

розчин для 

ін'єкцій

1000 мг/4 

мл 

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул в 

контурній чарунковій 

упаковці; по 1 контурній 

чарунковій упаковці у 

картонній коробці

ФармаВіжн Сан. ве Тідж. 

А.Ш., Туреччина N06BX06

UA/18484/

01/02 10.12.2025

429,50
27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)
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Цитиколін 

(у формі 

цитиколіну 

натрію) РОНОЦИТ

розчин для 

ін`єкцій

1000 мг/4 

мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у 

контурній чарунковій 

упаковці

К.О. Ромфарм Компані 

С.Р.Л., Румунія N06BX06

UA/16012/

01/01 19.05.2022

429,50
27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Декскетопро

фен Сертофен

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою по 25 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2

блістери в коробці

УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН.

ВЕ ТІДЖ. A.Ш., Туреччина M01AE17

UA/17608/0

1/01 21.08.2024

68,00
27,2167 грн. 

(за 1 дол. 

США)

Жовч суха,

порошок 

часнику 

сушеного, 

листя 

кропиви 

подрібнене, 

вугілля 

активоване АЛОХОЛ

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою

жовч суха - 80

мг, порошок

часнику 

сушеного - 40

мг, листя

кропиви 

подрібненого -

5 мг, вугілля

активованого -

25 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5

блістерів у пачці з картону

Публічне акціонерне товариство 

"Науково-виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна

ТОВ "Агрофарм" (фасування та 

пакування), Україна A05AX

UA/2355/01/

01 необмежений

84,10

Амброксол

АМБРОКС

ОЛУ 

ГІДРОХЛО

РИД таблетки 30 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2

блістери у пачці з картону

Виробництво за повним циклом: Публічне

акціонерне товариство "Науково-виробничий

центр "Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна;

виробництво, пакування, випуск серії:

Товариство з обмеженою відповідальністю

"Агрофарм", Україна; контроль серій:

Товариство з обмеженою відповідальністю

"Натур+", Україна R05CB06

UA/1437/01/

01 необмежений

15,00

Вісмут 

трибромфено

ляту, дьоготь

березовий

БАЛЬЗАМІ

ЧНИЙ 

ЛІНІМЕНТ 

(ЗА 

ВИШНЕВС

ЬКИМ) лінімент

вісмуту 

трибромфен

оляту 30 мг,

дьогтю 

березового 

30 мг

по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з

картону

Публічне акціонерне 

товариство "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна D08AX

UA/6273/01/

01 необмежений

29,10

Ібупрофен БОФЕН

суспензія 

оральна 100 мг/ 5 мл
по 100 мл у банці полімерній; по 1 банці

разом з ложкою дозувальною в пачці

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна М01АЕ01

UA/10184/0

1/01 необмежений

48,00

Буторфанол Бутолар®

розчин для

ін'єкцій 2 мг/мл

по 1 мл розчину в ампулі; по 5

ампул у касеті; по 1 касеті у

пачці

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна N02AF01

UA/15461/0

1/01 необмежений

132,35
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Венорутинол

, гепарину

натрій, 

декспантенол

Веногепано

л 1000 гель

венорутино

лу - 20 мг,

гепарину 

натрію 1000

МО, 

декспантено

лу - 30 мг по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна C05BA53

UA/16813/0

1/01 необмежений

195,00

Венорутинол

ВЕНОРУТИ

НОЛ гель 2%

по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з

картону

Публічне акціонерне 

товариство "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна C05CA01

UA/2354/02/

01 необмежений

56,00

Венорутинол

ВЕНОРУТИ

НОЛ капсули 300 мг

по 10 капсул у блістері; по 2

блістери в пачці з картону

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна C05CA01

UA/2354/01/

01 необмежений

84,00

Диклофенак 

(монопрепар

ат та його

комбінації)

Диклофен-

гель гель

диклофенаку 

натрію - 30 

мг, 

левоментолу - 

5 мг

по 25 г у тубі; по 1 тубі у пачці з

картону

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна M02AA

UA/1384/01/

01 необмежений

28,00

Еритроміци

н

ЕРИТРОМ

ІЦИН таблетки 100 мг

по 20 таблеток у блістері; по 1 

блістери у пачці з картону

Публічне акціонерне 

товариство "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна J01FA01

UA/3701/0

1/01 необмежений

28,00

Ібупрофен

ІБУПРОФЕ

Н

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 200 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5

блістерів у пачці

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна М01АЕ01

UA/3304/01/

01 необмежений

51,10
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Калію 

оротат

КАЛІЮ 

ОРОТАТ таблетки 500 мг по 10 таблеток у блістері

Публічне акціонерне 

товариство "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Агрофарм", Україна A14B

UA/7308/0

1/01

необмежени

й

22,70

Клотримазол

, гентаміцину

сульфат, 

нагідок 

екстракт 

густий, 

деревію 

екстракт 

густий Клотрекс мазь

гентаміцину 

сульфат - 1 мг,

клотримазол -

10 мг, нагідок

екстракт густий

- 50 мг, деревію

екстракт густий

- 20 мг

по 25 г у тубі; по 1 тубі у

пачці

Публічне акціонерне 

товариство "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна D01AC

UA/3473/01/

01 необмежений

63,00

Клотримазол

Клотримазо

л мазь 1%

по 25 г у тубі; по 1 тубі у пачці з

картону

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна D01AC01

UA/1645/02/

01 необмежений

24,20

Клотримазол

Клотримазо

л

розчин для

зовнішнього 

застосуванн

я 1% по 25 мл у флаконах

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна D01AC01

UA/1645/03/

01 необмежений

25,05

Клотримазол

Клотримазо

л

таблетки 

вагінальні 100 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1

блістеру у пачці з картону

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна G01AF02

UA/1645/04/

01 необмежений

25,60

Таурин 

(монопрепар

ат та його

комбінації) Кратал таблетки

глоду плодів

екстракту 

густого - 43,0

мг, собачої

кропиви 

екстракту 

густого - 87,0

мг, таурину -

867,0 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2

блістери в пачці

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна C01EX

UA/3866/01/

01 необмежений

83,00
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Глоду плодів

екстракт 

густий, 

собачої 

кропиви 

екстракт 

густий, 

таурин Кратал таблетки  

глоду плодів

екстракту 

густого - 43,0

мг, собачої

кропиви 

екстракту 

густого - 87,0

мг, таурину -

867,0 мг

по 60 таблеток у контейнері; по 1

контейнеру в пачці

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна C01EX

UA/3866/01/

01 необмежений

212,00

Таурин 

(монопрепар

ат та його

комбінації)

КРАТАЛ 

ДЛЯ ДІТЕЙ

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 

глоду плодів

екстракту 

густого - 21,5

мг, собачої

кропиви 

екстракту 

густого - 43,5

мг, таурину -

433,5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2

блістери в пачці з картону

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна C01EX

UA/12660/0

1/01 необмежений

61,00

Хлорамфенік

ол, 6-

метилурацил Левомеколь мазь

хлорамфені

кол - 7,5 мг,

6-

метилураци

л - 40 мг

по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з

картону

Публічне акціонерне 

товариство "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна D03AX

UA/8367/01/

01 необмежений

31,50

Метоклопра

мід

Метоклопра

міду 

гідрохлорид

розчин для

ін’єкцій 5 мг/мл 

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у

касеті; по 2 касети в пачці з

картону

Публічне акціонерне товариство 

"Науково-виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна A03FA01

UA/3802/01/

01 необмежений

48,00

Монтелукас

т МОНТЕЛ

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 10 мг 

по 7 таблеток у блістері; по 4 

блістери в пачці

Публічне акціонерне 

товариство "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна R03DC03

UA/16297/

01/01 20.09.2022

249,00

Монтелукас

т МОНТЕЛ

таблетки 

жувальні 5 мг

по 7 таблеток у блістері; по 4 

блістери в пачці

Публічне акціонерне 

товариство "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна R03DC03

UA/16297/

02/01 28.09.2022

185,00
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Монтелукаст Монтел

таблетки 

жувальні 4 мг

по 7 таблеток у блістері; по 4

блістери у пачці з картону

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна R03DС03

UA/16297/0

2/02 28.09.2022

162,00

Нітроксолін

Нітроксолі

н

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 50 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5 

блістерів у пачці

Публічне акціонерне товариство "Науково-

виробничий центр "Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Натур+" (вторинне пакування), Україна J01X X07

UA/3518/0

1/01 необмежений

55,00

Пірацетам Пірацетам

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 200 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6

блістерів у пачці з картону

Публічне акціонерне товариство 

"Науково-виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна N06BX03

UA/3622/01/

01 необмежений

30,90

Прегабалін Прегадол капсули 75 мг

по 10 капсул у блістері; по 3

блістери у пачці

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна N03AX16

UA/16387/0

1/01 25.10.2022

220,00

Прегабалін Прегадол капсули 150 мг

по 10 капсул у блістері; по 3

блістери у пачці

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна N03AX16

UA/16387/0

1/02 25.10.2022

299,00

Прегабалін Прегадол капсули 300 мг

по 10 капсул у блістері; по 3

блістери у пачці

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна N03AX16

UA/16387/0

1/03 25.10.2022

430,00

Інозин

Рибоксин-

БХФЗ

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 200 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5

блістерів у пачці з картону

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна C01EB

UA/0118/01/

01 необмежений

23,30

Рифампіцин

РИФАМПІ

ЦИН капсули 150 мг

по 10 капсул у блістері, по 2 

блістери у пачці з картону

Публічне акціонерне 

товариство "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна J04AB02

UA/5525/0

1/01

необмежени

й

43,30

Декаметокси

н

СЕПТЕФРИ

Л таблетки 0,2 мг по 10 таблеток у блістерах

Публічне акціонерне товариство 

"Науково-виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна

ТОВ "Агрофарм", Україна R02AA20

UA/7930/01/

01 необмежений

16,90
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Тамсулозин Тамсулід

капсули з

модифіков

аним 

вивільненн

ям 0,4 мг

по 10 капсул в блістері, по 3

блістери в пачці

Публічне акціонерне 

товариство "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна G04CA02 UA/16198/01/0101.08.2022

165,00

Теофілін Теопек

таблетки 

пролонгов

аної дії 300 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5

блістерів у пачці з картону

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна R03DA04

UA/7387/0

1/01 необмежений

49,80

Цефтріаксон

Цефтріаксо

н-БХФЗ

порошок  

для   

розчину для

ін’єкцій 1000 мг 1 флакон з  порошком в пачці

ПАТ "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна J01DD04

UA/4174/01/

02 необмежений

22,10

Цефтріаксо

н

ЦЕФТРІА

КСОН-

БХФЗ

порошок 

для 

розчину 

для 

ін'єкцій 500 мг 1 флакон з порошком в пачці 

ПАТ "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна J01DD04

UA/4174/0

1/01 необмежений

15,00

Цефуроксим

ЦЕФУРОК

СИМ-БХФЗ

порошок 

для розчину

для ін’єкцій 750 мг

1 флакон з порошком у пачці з

картону

Публічне акціонерне товариство

"Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", Україна J01DC02

UA/0565/01/

02 необмежений

31,40

Цефурокси

м

ЦЕФУРОК

СИМ-

БХФЗ

порошок 

для 

розчину 

для 

ін'єкцій 1,5 г

по 1 флакону з порошком в 

пачці з картону

Публічне акціонерне 

товариство "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна J01DC02

UA/0565/0

1/03 необмежений

53,40

Анатоксин 

правцевий

АП-

БІОЛІК

суспензія 

для 

ін'єкцій 2 дози по 1 мл в ампулах №10 АТ "БІОЛІК", Україна J07AM01

UA/13091/

01/01 необмежений

1575,00

Гідрокортиз

ону ацетат

ГІДРОКОР

ТИЗОНУ 

АЦЕТАТ

суспензія 

для 

ін'єкцій 25 мг/мл по 2 мл в ампулі №10 АТ "БІОЛІК", Україна Н02АВ09 UA/5626/01/01необмежений

128,40
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Натрію 

тіосульфат

НАТРІЮ 

ТІОСУЛЬ

ФАТ-

БІОЛІК

розчин для 

ін'єкцій 300 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10 АТ "БІОЛІК", Україна V03AB06

UA/11142/

01/01 необмежений

49,50

Диметилсуль

фоксид

ДИМЕКСИ

Д®

розчин 

нашкірний

1 флакон 

містить: 

диметилсул

ьфоксиду 

50 мл

по 50 мл у флаконі; по 1 флакону 

в пачці з маркуванням 

українською мовою ПАТ «Галичфарм», Україна M02AX03

UA/4522/01/

01 необмежений

25,30

Карведилол

КОРВАЗАН

®

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 25 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 

блістери у пачці з маркуванням 

українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна C07AG02

UA/1371/01/

01 необмежений

78,00

Carvedilol

КОРВАЗАН

®

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою 12,5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 

блістери в пачці з маркуванням 

українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна C07AG02

UA/1371/01/

02 необмежений

55,00

Chloramphe

nicol

СИНТОМІ

ЦИН лінімент 100 мг/г

по 25 г у тубах; по 1 тубі у 

пачці з картону АТ "Лубнифарм", Україна D06AX02

UA/4683/0

1/02 23.03.2026
75,00

Ротокан Ротокан

екстракт 

рідкий

екстракт рідкий 

(1:1) із 

лікарської 

рослинної 

сировини: 

ромашки 

квіток, нагідок 

квіток; деревію 

(2:1:1)

по 55 мл у флаконі; по 1 флакону 

в пачці з маркуванням 

українською та російською 

мовами АТ "Лубнифарм", Україна А01АD11

UA/4607/01/

01 необмежений

77,00

Ротокан Ротокан

екстракт 

рідкий

екстракт рідкий 

(1:1) із 

лікарської 

рослинної 

сировини: 

ромашки 

квіток, нагідок 

квіток; деревію 

(2:1:1)

по 110 мл у флаконі; по 1 

флакону в пачці з маркуванням 

українською та російською 

мовами АТ "Лубнифарм", Україна А01АD11

UA/4607/01/

01 необмежений

110,00
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Продовження додатка 1

Диклофенак 

(монопрепар

ат та його 

комбінації)

Диклофенак 

натрію

розчин для 

ін'єкцій 2,5%

по 3 мл в ампулі; по 5 ампул у 

блістері; по 1 блістеру у пачці з 

картону; у пачці з картону з 

перегородками. з маркуванням 

українською та російською мовами АТ "Лубнифарм", Україна М01АВ05

UA/5713/01/

01 необмежений

24,00

Диклофенак 

(монопрепар

ат та його 

комбінації)

Диклофенак 

натрію

розчин для 

ін'єкцій 2,5%

по 3 мл в ампулі; по 5 ампул у 

блістері; по 2 блістери у пачці з 

картон; у пачці з картону з 

перегородками з маркуванням 

українською та російською 

мовами АТ "Лубнифарм", Україна М01АВ05

UA/5713/01/

01 необмежений

47,00

Comb drug

Бальзамічни

й лінімент 

(за 

Вишневськи

м) лінімент

ксероформу 

30 мг, 

дьогтю 

березового 

30 мг

по 40 г у тубі; по 1 тубі у пачці з 

картону  з маркуванням 

українською  та російською 

мовами АТ "Лубнифарм", Україна D08A X

UA/6659/01/

01 необмежений

28,78

Comb drug

Бальзамічни

й лінімент 

(за 

Вишневськи

м) лінімент

ксероформу 

30 мг, 

дьогтю 

березового 

30 мг

по 40 г у тубах з маркуванням 

українською  та російською 

мовами АТ "Лубнифарм", Україна D08A X

UA/6659/01/

01 необмежений

28,78

Comb drug

Бальзамічни

й лінімент 

(за 

Вишневськи

м) лінімент

ксероформу 

30 мг, 

дьогтю 

березового 

30 мг

по 40 г у банках з маркуванням 

українською  та російською 

мовами АТ "Лубнифарм", Україна D08A X

UA/6659/01/

01 необмежений

28,78

Тразодону 

гідрохлорид

ТРИТТІКО 

XR

таблетки, 

вкриті 

плівковою 

оболонкою, 

пролонговано

ї дії по 300 мг 300 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 

блістери в картонній упаковці

Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні 

Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., 

Італія N06AX05

UA/15577/0

1/01 необмежений

748,00

30,5774 грн.

(за 1 євро)

Тразодону 

гідрохлорид ТРИТТІКО

таблетки 

пролонговано

ї дії по 75 мг 75 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 

блістери в картонній упаковці

Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні 

Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., 

Італія N06AX05

UA/9939/01/

01 необмежений

316,80 30,5774 грн.

(за 1 євро)

Тразодону 

гідрохлорид ТРИТТІКО

таблетки 

пролонговано

ї дії по 150 мг 150 мг 

по 10 таблеток у блістері; по 2 

блістери у картонній коробці

Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні 

Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., 

Італія N06AX05

UA/9939/01/

02 необмежений

399,30 30,5774 грн.

(за 1 євро)

81



Продовження додатка 1

50% розчин

глюкози - 155 мл;

5,9 % розчин

амінокислот з

електролітами - 221

мл; 12,5% ліпідна

емульсія - 124 мл

Нумета 

G16E

емульсія 

для інфузій 500 мл

по 500 мл у трикамерному пластиковому пакеті.

Трикамерний пластиковий пакет упакований у захисну

плівкову оболонку, що містить поглинач кисню та індикатор

кисню; по 6 пакетів у картонній коробці з маркуванням

українською та англійською мовами Бакстер С.А., Бельгія В05ВА10

UA/17605/0

1/01 21.08.2024

10055,50 26,3509 грн.

(за 1 дол.

США)

50% розчин

глюкози - 383 мл;

5,9 % розчин

амінокислот з

електролітами - 392

мл; 12,5% ліпідна

емульсія - 225 мл

Нумета 

G19E

емульсія 

для інфузій 1000 мл

по 1000 мл у трикамерному пластиковому пакеті.

Трикамерний пластиковий пакет упакований у захисну

плівкову оболонку, що містить поглинач кисню та індикатор

кисню; по 6 пакетів у картонній коробці з маркуванням

українською та англійською мовами Бакстер С.А., Бельгія В05ВА10

UA/17606/0

1/01 21.08.2024

11061,05 26,3509 грн.

(за 1 дол.

США)

50% розчин

глюкози - 80 мл; 5,9

% розчин

амінокислот з

електролітами - 160

мл; 12,5% ліпідна

емульсія - 60 мл

Нумета 

G13E

емульсія 

для інфузій 300 мл

по 300 мл у трикамерному пластиковому пакеті.

Трикамерний пластиковий пакет упакований у захисну

плівкову оболонку, що містить поглинач кисню та індикатор

кисню; по 10 пакетів у картонній коробці з маркуванням

українською та англійською мовами Бакстер С.А., Бельгія В05ВА10

UA/17633/0

1/01 30.08.2024

15236,09 26,3509 грн.

(за 1 дол.

США)

В.о. генерального директора 

Директорату фармацевтичного 

забезпечення                                                    Іван ЗАДВОРНИХ
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