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Potassium iodide КАЛІЮ ЙОДИД-16 порошок для орального розчину 16 мг

по 200 мг порошку у флаконі з маркуванням

українською мовою

Товариство з обмеженою

відповідальністю "Исток-Плюс",

Україна V03AB21 UA/19704/01/01 15.10.2023

25,20 

Potassium iodide КАЛІЮ ЙОДИД-32 порошок для орального розчину 32 мг

по 200 мг порошку у флаконі з маркуванням

українською мовою

Товариство з обмеженою

відповідальністю "Исток-Плюс",

Україна V03AB21 UA/19704/01/02 15.10.2023

26,40 

Potassium iodide КАЛІЮ ЙОДИД-62,5 порошок для орального розчину 62,5 мг

по 200 мг порошку у флаконі з маркуванням

українською мовою

Товариство з обмеженою

відповідальністю "Исток-Плюс",

Україна V03AB21 UA/19704/01/02 15.10.2023

27,60 

Клозапін Азапін таблетки 100 мг по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна N05AH02 UA/4763/01/01 необмежений

65,50 

Клозапін Азапін таблетки 25 мг по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна N05AH02 UA/4763/01/02 необмежений

25,00 

Аміодарон АМІДАРОН таблетки 200 мг

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

картону

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C01BD01 UA/4514/01/01 необмежений

52,00

Амлодипін Амлодипін-КВ таблетки 10 мг По 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД" (повний цикл 

виробництва), Україна

ПрАТ "Технолог" (виробництво, 

первинне і вторинне пакування, 

контроль серій), Україна С08СА01 UA/7831/01/02 необмежений

17,00

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД" (повний цикл 

виробництва), Україна

ПрАТ "Технолог" (виробництво, 

первинне і вторинне пакування, 

контроль серій), Україна С08СА01 UA/7831/01/01 необмежений

11,00

Клопідогрель Атерокард

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 75 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна В01АС04 UA/3926/01/01 необмежений

15,50

Клопідогрель Атерокард

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 75 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна В01АС04 UA/3926/01/01 необмежений

38,00

Клопідогрель Атерокард

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 75 мг по 10 таблеток у блістері; по 7 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна В01АС04 UA/3926/01/01 необмежений

88,50

до наказу Міністерства охорони здоров'я України

Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 22 листопада 2022 року,

що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Додаток 1

"Про декларування зміни оптово-відпускних цін на 

лікарські засоби станом на 22 листопада 2022 року та 

внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру оптово-

відпускних цін на лікарські засоби"
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Бісопролол Бісопролол-КВ таблетки 10 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна С07АВ07 UA/8672/01/02 необмежений

18,40

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна С07АВ07 UA/8672/01/01 необмежений 11,00

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

105,00

Карведилол Карведилол-КВ таблетки 12,5 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна С07АG02 UA/8685/01/01 необмежений

25,70

Карведилол Карведилол-КВ таблетки 25 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна С07АG02 UA/8685/01/02 необмежений

38,50

Кислота ацетилсаліцилова Магнікор

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 75 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна В01АС06 UA/11211/01/01 необмежений

23,80

Кислота ацетилсаліцилова Магнікор

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 75 мг по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна B01AC06 UA/11211/01/01 необмежений

73,50

Кислота ацетилсаліцилова Магнікор

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, форте 150 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна B01AC06 UA/11211/01/02 необмежений

30,50

Кислота ацетилсаліцилова Магнікор

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, форте 150 мг по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна B01AC06 UA/11211/01/02 необмежений

81,38

Метформін МЕТАФОРА®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 500 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A10BA02 UA/18164/01/01 26.06.2025

14,50

Метформін МЕТАФОРА®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 500 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A10BA02 UA/18164/01/01 26.06.2025

25,30

Метформін МЕТАФОРА®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 850 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A10BA02 UA/18164/01/02 26.06.2025

25,20

Метформін МЕТАФОРА®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 850 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A10BA02 UA/18164/01/02 26.06.2025

43,00

Метформін МЕТАФОРА®

таблетки, вкриті плівковою

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A10BA02 UA/18164/01/03 26.06.2025

29,50

Метформін МЕТАФОРА®

таблетки, вкриті плівковою 

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A10BA02 UA/18164/01/03 26.06.2025

50,59

Метформін МЕТАФОРА® - SR таблетки пролонгованої дії 1000 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A10BA02 UA/18616/01/01 16.03.2026

107,00

Метформін МЕТАФОРА® - SR таблетки пролонгованої дії 1000 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A10BA02 UA/18616/01/01 16.03.2026

214,00

Діосмектит БІОНОРМ® ДЕТОКС таблетки, що диспергуються 1,5 г по 6 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A07BC05 UA/18883/01/01 11.08.2026

76,36

Діосмектит БІОНОРМ® ДЕТОКС таблетки, що диспергуються 1,5 г по 6 таблеток у блістері, по 1 блістері у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A07BC05 UA/18883/01/01 11.08.2026

28,52

Аванафіл АВАНАЛАВ® таблетки 100 мг по 1 таблетці у блістері, по 1 блістеру в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна G04BE10 UA/17653/01/02 13.09.2024

170,20

Аванафіл АВАНАЛАВ® таблетки 50 мг по 4 таблетки у блістері, по 1 блістеру в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна G04BE10 UA/17653/01/01 13.09.2024

317,40

Кислота аскорбінова (вітамін 

C) ВІТАМІН С 500

таблетки жувальні з персиковим 

смаком

кислоти аскорбінової 

(вітаміну C) 200 мг, натрію 

аскорбату 337 мг (що 

відповідає 300 мг кислоти 

аскорбінової) по 10 таблеток у блістері

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A11GA01 UA/1861/01/01 необмежений 

12,00
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Кислота аскорбінова (вітамін 

C) ВІТАМІН С 500

таблетки жувальні з персиковим 

смаком

кислоти аскорбінової 

(вітаміну C) 200 мг, натрію 

аскорбату 337 мг (що 

відповідає 300 мг кислоти 

аскорбінової) по 30 таблеток у контейнері (баночці)

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A11GA01 UA/1861/01/01 необмежений 

34,00

Кислота аскорбінова (вітамін 

C) ВІТАМІН С 500

таблетки жувальні з персиковим 

смаком

кислоти аскорбінової 

(вітаміну C) 200 мг, натрію 

аскорбату 337 мг (що 

відповідає 300 мг кислоти 

аскорбінової) по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A11GA01 UA/1861/01/01 необмежений 

67,20

Урсодезоксихолева кислота Урсіс®

Таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 250 мг По 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна A05AA02, A05B UA/18603/01/02 18.07.2027

450,80

Пантопразол ПРАЗОФЕСТ

порошок для розчину для

ін'єкцій 40 мг по 1 флакону у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД" (контроль серії та

випуск серії), Україна

Софарімекс - Індустріа Кіміка е

Фармасеучіка С.А. (виробництво

нерозфасованої продукції,

первинна та вторинна упаковка,

контроль та випуск серії),

Португалія A02BC02 UA/18719/01/01 23.04.2026

98,45

Інозину пранобекс НОВІРИН ФОРТЕ таблетки 1000 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна J05AX05 UA/12436/01/02 необмежений

290,00

Фамцикловір ВІРОСТАТ®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 250 мг по 7 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна J05AB09 UA/19436/01/01 28.05.2027

414,00

Фамцикловір ВІРОСТАТ®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 500 мг по 7 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна J05AB09 UA/19436/01/02 28.05.2027

690,00

Фебуксостат ПОДАФЕБ

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 80 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна M04AA03 UA/19325/01/01 22.04.2027

414,00

Фебуксостат ПОДАФЕБ

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 120 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна M04AA03 UA/19325/01/02 22.04.2027

464,60

Етелкальцетид ПАРСАБІВтм розчин для ін'єкцій 5 мг/мл

по 0,5 мл (2,5 мг) у флаконі, по 6 флаконів у

картонній коробці з маркуванням українською

мовою

Амджен Європа Б.В.

(маркування, вторинне

пакування, випуск серії),

Нідерланди

Амджен Текнолоджі (Айеленд)

Анлімітед Компані (контроль

якості при випуску), Ірландія

Патеон Мануфекчурінг Сервісез

Ел.Ел.Сі. (виробництво,

первинне пакування, контроль

якості та випробування

стабільності), США

Амджен Мануфекчурінг Лтд.

(виробництво, первинне

пакування, контроль якості та

випробування стабільності),

США Н05ВХ04 UA/17068/01/01 20.11.2023

3 164,28

36,5686 грн. за 1

долар США

Timolol, combinations ДУОПРОСТ краплі очні, розчин

1 мл розчину містить

латанопросту 50 мкг;

тимололу малеату

еквівалентно тимололу 5

мг

по 2,5 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-

крапельниці у картонній коробці

К.Т. Ромфарм Компані С.Р.Л.,

Румунія S01ED51 UA/15824/01/01 необмежений 

249,89

36,7496 грн. (за 1

євро)

Біматопрост БІМОПТИК РОМФАРМ краплі очні, розчин  0,3 мг/мл

по 3 мл у флаконах, по 1 флакону у картонній

коробці

К.Т. РОМФАРМ КОМПАНІ

С.Р.Л., Румунія S01EE03 UA/16474/01/02 необмежений 
271,94

36,7496 грн. (за 1

євро)

Левофлоксацин Л-ОПТИК РОМФАРМ краплі очні, розчин 5 мг/мл

по 5 мл у флаконі, по 1 флакону у картонній

коробці

К.Т. РОМФАРМ КОМПАНІ

С.Р.Л., Румунія S01AE05 UA/16307/01/01 необмежений 
135,97

36,7496 грн. (за 1

євро)

Tigecycline ТАЙГЕЦИКЛІН РОМФАРМ

ліофілізат для розчину для

інфузій 50 мг по 10 флаконів у картонній пачці

К.Т. РОМФАРМ КОМПАНІ

С.Р.Л., Румунія J01AA12 UA/19642/01/01 29.08.2027
7 000,79

36,7496 грн. (за 1

євро)



4 Продовження додатка 1

Tenoxicam ТЕНОЛІОФ

ліофілізат для розчину для

ін'єкцій 20 мг

по 1 флакону p ліофілізатом та 1 ампулі з 2 мл

розчинника (вода для ін'єкцій) в контурній

чарунковій упаковці, по 3 контурних чарункових

упаковки в картонній пачці

К.Т. РОМФАРМ КОМПАНІ

С.Р.Л., Румунія M01AC02 UA/19388/01/01 29.08.2027

551,24

36,7496 грн. (за 1

євро)

Nebivolol НЕБІВОРЛД таблетки 5 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в

картонній коробці

УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН.

ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина C07AB12 UA/18963/01/01 21.09.2026

128,23 36,5686 грн. за 1

долар США

Ketoprofen КЕТОПРОФЕН-ВМ розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній

чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій

упаковці у картонній коробці

ФармаВіжн Сан. ве Тідж. А.Ш.,

Туреччина M01AE03 UA/18499/01/01 22.12.2025

134,92 36,5686 грн. за 1

долар США

Lornoxicam ЛОРНАДО

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 8 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у

картонній коробці

УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН.

ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина M01AC05 UA/18717/01/02 23.04.2026

114,85 36,5686 грн. за 1

долар США

Tolperisone ТОЛКІМАДО

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 150 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у

картонній коробці

УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН.

ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина M03BX04 UA/19000/01/01 13.10.2026

198,47 36,5686 грн. за 1

долар США

Аміодарону гідрохлорид Ротаритмил таблетки 200 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в

картонній коробці Ривофарм СА, Швейцарія С01BD01 UA/12887/01/01 необмежений
90,40

36,5686 грн. за 1

долар США

Spironolactone СПІЛАКТОН

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 25 мг

по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в

картонній коробці

УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН.

ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина C03DA01 UA/16425/01/01 17.11.2023

33,80 36,5686 грн. за 1

долар США

Spironolactone СПІЛАКТОН

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 50 мг

по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в

картонній коробці

УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН.

ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина C03DA01 UA/16425/01/02 17.11.2023

67,60 36,5686 грн. за 1

долар США

Spironolactone СПІЛАКТОН

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 100 мг

по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в

картонній коробці

УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН.

ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина C03DA01 UA/16425/01/03 17.11.2023

135,30 36,5686 грн. за 1

долар США

Тразодону гідрохлорид ТРАЗОДОН МС таблетки 50 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у

картонній коробці

Медокемі ЛТД (Завод AZ)

(первинне та вторинне

пакування, контроль якості,

випуск серії), Кіпр

Фармацевтіш Аналітіш

Лабораторіум Дуівен Б.В.

(виробництво, контроль якості,

випуск серії), Нідерланди N06AX05 UA/18391/01/01 15.10.2025

330,75

36,7496 грн. (за 1

євро)

Тразодону гідрохлорид ТРАЗОДОН МС таблетки 100 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у

картонній коробці

Медокемі ЛТД (Завод AZ)

(первинне та вторинне

пакування, контроль якості,

випуск серії), Кіпр

Фармацевтіш Аналітіш

Лабораторіум Дуівен Б.В.

(виробництво, контроль якості,

випуск серії), Нідерланди N06AX05 UA/18391/01/02 15.10.2025

404,25

36,7496 грн. (за 1

євро)

Мелоксикам МЕЛОКС розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл

по 5 ампул у фасонному блістері, по 1 блістеру у

картонній коробці

"Медокемі ЛТД" (Ампульний

Ін'єкційний Завод), Кіпр M01AC06 UA/15382/01/01 необмежений
146,99

36,7496 грн. (за 1

євро)

Мелоксикам МЕЛОКС таблетки 15 мг № 10 (10х1) у блістері

"Медокемі ЛТД, (Центральний

Завод)", Кіпр M01A C06 UA/7284/01/02 необмежений
73,49

36,7496 грн. (за 1

євро)

Будесонід БУДЕСОНІД АСТРАЗЕНЕКА суспензія для розпилення 0,5 мг/мл

по 2 мл у контейнері; по 5 контейнерів, у

конверті; по 4 конверти у картонній коробці

АстраЗенека АБ (виробництво,

контроль якості та випуск серії),

Швеція R03BA02 UA/19102/01/02 16.12.2026 380,00

36,5686 грн. за 1

долар США

Будесонід, Формотерол СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР

порошок для інгаляцій,

дозований 160 мкг/ 4,5 мкг/ доза  

по 60 доз у пластиковому інгаляторі; по 1

інгалятору в картонній коробці Астра Зенека АБ, Швеція RO3AK07 UA/5433/01/02 необмежений
550,03

36,5686 грн. за 1

долар США

Будесонід, Формотерол СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР

порошок для інгаляцій,

дозований 80 мкг/4,5 мкг/ доза  

по 60 доз у пластиковому інгаляторі; по 1

інгалятору в картонній коробці Астра Зенека АБ, Швеція RO3AK07 UA/5433/01/01 необмежений
550,03

36,5686 грн. за 1

долар США

Будесонід, Формотерол СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР

порошок для інгаляцій,

дозований 320 мкг/9,0 мкг/доза 

по 60 доз у пластиковому інгаляторі; по 1

інгалятору в картонній коробці з маркуванням

українською мовою Астра Зенека АБ, Швеція R03AK07 UA/5433/01/03 необмежений

800,00 36,5686 грн. за 1

долар США
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Alprostadil/алпостадил ВАЗАПРОСТАН®

порошок для розчину для

інфузій 20 мкг

10 ампул (об'ємом 5 мл) з порошком у картонній

коробці

ІДТ Біологіка ГмбХ

(виробництво нерозфасованої

продукції, первинне пакування,

візуальний контроль, контроль

стерильності/бактеріальних 

ендотоксинів нерозфасованої

продукції)), Німеччина; Ейсіка

Фармасьютикалз ГмбХ

(контроль якості нерозфасованої

продукції та відповідальний за

випуск серії, вторинне

пакування), Німеччина C01EA01 UA/4517/01/01 необмежений

4 107,25

36,3474 грн. (за 1

євро)

Alprostadil/алпостадил ВАЗАПРОСТАН®

порошок для розчину для

інфузій 60 мкг по 10 ампул з порошком у картонній коробці

Ейсіка Фармасьютикалз ГмбХ

(контроль якості нерозфасованої

продукції, відповідальний за

випуск серії; вторинне

пакування), Німеччина; ІДТ

Біологіка ГмбХ (виробництво

нерозфасованої продукції,

первинне пакування, візуальний

контроль, контроль

стерильності/бактеріальних 

ендотоксинів нерозфасованої

продукції), Німеччина C01EA01 UA/4517/01/02 необмежений

7 487,56

36,3474 грн. (за 1

євро)

Натрію хлорид, калію хлорид, 

магнію хлорид, гексагідрат; 

гістидин, гістидину 

гідрохлорид, моногідрат; 

триптофан, маніт, кальцію 

хлорид, дигідрат; альфа-

кетоглутарова кислота КУСТОДІОЛ розчин для перфузій

1000 мл розчину містять: натрію 

хлориду 0,8766 г, калію хлориду 

0,671 г, магнію хлориду, 

гексагідрату 0,8132 г; гістидину 

27,9289 г, гістидину 

гідрохлориду, моногідрату 3,7733 

г; триптофану 0,4085 г, маніту 

5,4651 г, кальцію хлориду, 

дигідрату 0,00221 г; альфа-

кетоглутарової кислоти 0,1461 г  по 1000 мл у пляшках скляних

Др. Франц Кьолер Хемі ГмбХ, 

Німеччина V07AB UA/6672/01/01 необмежений

3 343,96

36,3474 грн. (за 1

євро)

Gelatin agents ГЕЛОПЛАЗМА розчин для інфузій

100 мл розчину містить: желатину 

рідкого модифікованого у 

перерахуванні на безводний 

желатин - 3,0000 г, натрію 

хлориду - 0,5382 г, магнію 

хлориду, гексагідрат - 0,0305 г, 

калію хлориду - 0,0373 г, натрію 

лактату розчину у перерахуванні 

на натрію лактат - 0,3360 г; по 500 мл у мішку Freeflеx Фрезеніус Кабі Франс, Франція B05BA02 UA/13782/01/01 02.10.2024

179,91

35,9817 грн. (за 1

євро)
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олія соєва очищена 51 г, 

глюкози моногідрат 107 г, що 

відповідає глюкозі безводній 

97 г, аланін 4,8 г, аргінін 3,4 

г, кислота аспарагінова 1,0 г, 

валін 2,2 г, гістидин 2,0 г, 

гліцин 2,4 г, кислота 

глутамінова 1,7 г, ізолейцин 

1,7 г, лейцин 2,4 г, лізину 

гідрохлорид 3,4 г, що 

відповідає лізину 2,7 г, 

метіонін 1,7 г, пролін 2,0 г, 

серин 1,4 г, тирозин 0,069 г, 

треонін 1,7 г, триптофан 0,57 

г, фенілаланін 2,4 г, кальцію 

хлорид дигідрат 0,29 г, що 

відповідає кальцію хлориду 

0,22 г, натрію гліцерофосфат 

безводний 1,5 г, магнію 

сульфат гептагідрат 0,99 г, що 

відповідає магнію сульфату 

0,48 г, калію хлорид 1,8 г, 

натрію ацетат тригідрат 2,5 г, 

що відповідає натрію ацетату 

1,5 г КАБІВЕН ПЕРИФЕРИЧНИЙ емульсія для інфузій

1440 мл: олія соєва очищена 51 г, 

глюкози моногідрат 107 г, що 

відповідає глюкозі безводній 97 г, 

аланін 4,8 г, аргінін 3,4 г, кислота 

аспарагінова 1,0 г, валін 2,2 г, 

гістидин 2,0 г, гліцин 2,4 г, 

кислота глутамінова 1,7 г, 

ізолейцин 1,7 г, лейцин 2,4 г, 

лізину гідрохлорид 3,4 г, що 

відповідає лізину 2,7 г, метіонін 

1,7 г, пролін 2,0 г, серин 1,4 г, 

тирозин 0,069 г, треонін 1,7 г, 

триптофан 0,57 г, фенілаланін 2,4 

г, кальцію хлорид дигідрат 0,29 г, 

що відповідає кальцію хлориду 

0,22 г, натрію гліцерофосфат 

безводний 1,5 г, магнію сульфат 

гептагідрат 0,99 г, що відповідає 

магнію сульфату 0,48 г, калію 

хлорид 1,8 г, натрію ацетат 

тригідрат 2,5 г, що відповідає 

натрію ацетату 1,5 г;

по 1440 мл емульсії у трикамерному контейнері 

"Біофін"(1 камера – 885 мл 11 % розчину 

глюкози; 2 камера – 300 мл Ваміну 18 Новум; 3 

камера – 255 мл Інтраліпіду 20 %), який разом з 

антиокисником вміщують в зовнішній 

пластиковий мішок Фрезеніус Кабі АБ, Швеція B05BA10 UA/9045/01/01 необмежений 705,24

35,9817 грн. (за 1

євро)

Rocuronium kabi РОКУРОНІЙ КАБІ розчин для ін'єкцій по 10 мг/мл

по 5 мл у скланому флаконі, по 10 флаконів у 

картонній коробці

Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, 

Австрія М03АС09 UA/15270/01/01 необмежений
866,08

35,9817 грн. (за 1

євро)

Пропофол Пропофол Кабі

емульсія для ін'єкцій або 

інфузій 20 мг/мл по 50 мл у флаконі

Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, 

Австрія М01АХ10 UA/13233/01/02 30.11.2023
233,88

35,9817 грн. (за 1

євро)

Пропофол Пропофол Кабі

емульсія для ін'єкцій або 

інфузій 20 мг/мл

по 50 мл у флаконі, по 10 флаконів у картонній 

коробці

Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, 

Австрія М01АХ10 UA/13233/01/02 30.11.2023
2 338,80

35,9817 грн. (за 1

євро)

Торасемід ТОРІКАРД таблетки 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці

Артура Фармасьютікалз Пвт. 

Лтд., Індія C03CA04 UA/14844/01/02 необмежений
120,68

36,5686 грн. за 1

долар США

Фексофенадин ТИГОФАСТ-180

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 180 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

Фламінго Фармасьютикалс Лтд., 

Індія                                                  

Артура Фармасьютікалз 

Пвт.Лтд., Індія R06AX26 UA/2730/01/02 необмежений

217,58
36,5686 грн. за 1

долар США

Фексофенадин ТИГОФАСТ-120

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 120 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

Фламінго Фармасьютикалс Лтд., 

Індія; Артура Фаомасьютікалз 

Пвт.Лтд.Індія R06AX26 UA/2730/01/01 необмежений

153,59 36,5686 грн. за 1

долар США

Симвастатин СИМВАСТАТИН 40 АНАНТА

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою по 40 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в 

картонній коробці Марксанс Фарма Лтд., Індія  C10AA01 UA/14019/01/03 22.07.2024
61,67

36,5686 грн. за 1

долар США

Симвастатин

 СИМВАСТАТИН 20 

АНАНТА

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою по 20 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в 

картонній коробці Марксанс Фарма Лтд., Індія C10AA01 UA/14019/01/02 22.07.2024
33,93

36,5686 грн. за 1

долар США

Парацетамол (монопрепарат 

та його комбінації) СПАЗГО таблетки

парацетамолу 500 мг та 

дицикломіну гідрохлориду 

20 мг № 100 (10х10) у блістерах

Фламінго Фармасьютикалс Лтд., 

Індія N02BE51 UA/4544/01/01 необмежений

310,83 36,5686 грн. за 1

долар США

Aztreonam АЗЕОНАМ

орошок для розчину для

ін`єкцій або інфузій 1 г у флаконах № 1 "Венус Ремедіс Лімітед", Індія J01DF01 UA/18134/01/01 26.05.2025
749,66

36,5686 грн. за 1

долар США

Аторвастатин

АТОРВАСТАТИН 10 

АНАНТА

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою по 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у коробці 

з картону

Фламінго Фармасьютикалс Лтд, 

Індія; артура Фармасьютікалз 

Пвт.Лтд., Індія C10AA05 UA/0688/01/01 необмежений

73,14
36,5686 грн. за 1

долар США

Аторвастатин

АТОРВАСТАТИН 20 

АНАНТА

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 20 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у коробці 

з картону

Фламінго Фармасьютикалс Лтд., 

Індія; Артура Фаомасьютікалз 

Пвт.Лтд., Індія C10AA05 UA/0689/01/01 необмежений

91,42
36,5686 грн. за 1

долар США

Гатифлоксацин ГАТИЛИН розчин для інфузій 400 мг/100 мл по 100 мл у контейнерах №1

Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., 

Індія J01MA16 UA/8743/02/02 необмежений
237,70

36,5686 грн. за 1

долар США

Парацетамол, комбінації без 

психолептиків ГРИПФЛЮ таблетки

1 таблетка містить: 

парацетамолу – 500 мг, 

кофеїну – 30 мг, 

фенілефрину гідрохлориду 

– 10 мг, хлорфеніраміну 

малеату – 2 мг

по 4 таблетки у стрипі; по 1 стрипу у конверті; по 

50 конвертів у картонній коробці

Фламінго Фармасьютикалс Лтд., 

Індія; Артура Фармасьютікалз 

Пвт. Лтд., Індія N02BE51 UA/6965/01/01 необмежений

1 097,06

36,5686 грн. за 1

долар США
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Парацетамол, комбінації без 

психолептиків ГРИПФЛЮ таблетки

1 таблетка містить: 

парацетамолу – 500 мг, 

кофеїну – 30 мг, 

фенілефрину гідрохлориду 

– 10 мг, хлорфеніраміну 

малеату – 2 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у коробці

Фламінго Фармасьютикалс Лтд., 

Індія; Артура Фармасьютікалз 

Пвт. Лтд., Індія N02BE51 UA/6965/01/01 необмежений

54,85

36,5686 грн. за 1

долар США

Раміприл КАРДИПРИЛ 10 капсули по 10 мг №30 (10х3) у блістерах

Фламінго Фармасьютикалс Лтд., 

Індія; Артура Фармасьютікалз 

Пвт. Лтд., Індія C09AA05 UA/5200/01/04 необмежений

179,19
36,5686 грн. за 1

долар США

Раміприл КАРДИПРИЛ 2,5 Капсули по 2,5 мг №30 (10х3) у блістерах

Фламінго Фармасьютикалс Лтд., 

Індія; Артура Фармасьютікалз 

Пвт. Лтд., Індія C09AA05 UA/5200/01/02 необмежений

117,02
36,5686 грн. за 1

долар США

Раміприл КАРДИПРИЛ 5 капсули по 5 мг №30 (10х3) у блістерах

Фламінго Фармасьютикалс Лтд., 

Індія; Артура Фармасьютікалз 

Пвт. Лтд., Індія C09AA05 UA/5200/01/03 необмежений

142,62
36,5686 грн. за 1

долар США

Аторвастатин ЛІМІСТИН 20

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою по 20 мг № 30 (10х3) у блістерах

Марксанс Фарма Лтд., Індія

Артура Фармасьютікалз Пвт. 

Лтд., Індія С10АА05 UA/11037/01/02 необмежений

131,65 36,5686 грн. за 1

долар США

Аторвастатин ЛІМІСТИН 40

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою по 40 мг № 30 (10х3) у блістерах

Марксанс Фарма Лтд., Індія

Артура Фармасьютікалз Пвт. 

Лтд., Індія C10AA05 UA/11037/01/03 необмежений

164,56 36,5686 грн. за 1

долар США

Кислота мефенамова МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА капсули по 250 мг №20 (10х2) у блістерах

Фламінго Фармасьютикалс Лтд., 

Індія М01АG01 UA/4974/01/01 необмежений
43,88

36,5686 грн. за 1

долар США

Мефенаманова кислота МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА капсули по 500 мг по 10 капсул у блістері, по 2 блістери в коробці

Фламінго Фармасьютикалс Лтд.,

Індія M01AG01 UA/4974/01/02 необмежений
60,34

36,5686 грн. за 1

долар США

Domperidone НАУСИЛІУМ таблетки 10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в 

картонній пачці

Фламінго Фармасьютикалс Лтд., 

Індія A03FA03 UA/1680/01/01 необмежений
129,82

36,5686 грн. за 1

долар США

Pantoprazole ПАНОЦИД

порошок для розчину для

ін`єкцій 40 мг 1флакон з порошком у картонній коробці

ЛАБОРАТОРІО РЕЙГ ХОФРЕ,

С.А., Іспанія A02BC02 UA/17039/01/01 20.11.2023
58,51

36,5686 грн. за 1

долар США

Пантопразол ПАНОЦИД 40

таблетки, вкриті оболонкою, 

кишковорозчинні по 40 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

Фламінго Фармасьютикалс 

Лтд, Індія A02BC02 UA/2628/01/01 необмежений

171,87 36,5686 грн. за 1

долар США

Розувастатин РОМЕСТІН®10

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у 

картонній коробці

Артура Фармасьютікалз Пвт. 

Лтд., Індія C10AA07 UA/14017/01/01 30.08.2024
109,71

36,5686 грн. за 1

долар США

Розувастатин РОМЕСТІН®20

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 20 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у 

картонній коробці

Артура Фармасьютікалз Пвт. 

Лтд., Індія C10AA07 UA/14017/01/02 30.08.2024
157,24

36,5686 грн. за 1

долар США

Силденафіл СИЛДЕНАФІЛ 100 АНАНТА

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою по 100 мг по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру в пачці

Артура Фармасьютікалз 

Пвт.Лтд., Індія G04BE03 UA/15398/01/01 необмежений
191,99

36,5686 грн. за 1

долар США

Силденафіл СИЛДЕНАФІЛ 50 АНАНТА

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 50 мг по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру в пачці

Артура Фармасьютікалз 

Пвт.Лтд., Індія G04BE03 UA/15398/01/02 необмежений
128,72

36,5686 грн. за 1

долар США

Кислота ацетилсаліцилова АЦЕКОР КАРДІО таблетки кишковорозчинні 100 мг

по 100 таблеток у банці, по 1 банці у пачці з 

картону з маркуванням українською та 

російською мовами

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", 

Україна B01AC06 UA/9628/01/01 необмежений

120,00

Кислота ацетилсаліцилова АЦЕКОР КАРДІО таблетки кишковорозчинні 100 мг

по 25 таблеток у блістері, по 4 блістери у пачці з 

картону з маркуванням українською та 

російською мовами

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", 

Україна B01AC06 UA/9628/01/01 необмежений

120,00

Ampicillin and beta-lactamase 

inhibitor АМПІПЛЮС

орошок для розчину для 

ін'єкцій або інфузій

1,5 г (1000 мг ампіциліну 

(у формі ампіциліну 

натрію) та 500 мг 

сульбактаму (у формі 

сульбактаму натрію) 1 флакон   

АНТИБІОТИКИ СА (первинне 

та вторинне пакування, контроль 

якості, випуск серії), Румунія

Ауробіндо Фарма Лімітед 

(виробники стерильної суміші 

сульбактаму натрію та 

ампіциліну натрію), Індія

Жухай Юнайтед Лабораторіс Ко., 

Лтд. (виробники стерильної 

суміші сульбактаму натрію та 

ампіциліну натрію), Китай J01CR01 UA/19040/01/01 16.11.2026

117,02

36,5686 грн. за 1

долар США
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Ampicillin and beta-lactamase 

inhibitor АМПІПЛЮС

орошок для розчину для 

ін'єкцій або інфузій

1,5 г (1000 мг ампіциліну 

(у формі ампіциліну 

натрію) та 500 мг 

сульбактаму (у формі 

сульбактаму натрію) 10 флаконів

АНТИБІОТИКИ СА (первинне 

та вторинне пакування, контроль 

якості, випуск серії), Румунія

Ауробіндо Фарма Лімітед 

(виробники стерильної суміші 

сульбактаму натрію та 

ампіциліну натрію), Індія

Жухай Юнайтед Лабораторіс Ко., 

Лтд. (виробники стерильної 

суміші сульбактаму натрію та 

ампіциліну натрію), Китай J01CR01 UA/19040/01/01 16.11.2026

1 170,20

36,5686 грн. за 1

долар США

Ampicillin and beta-lactamase 

inhibitor АМПІПЛЮС

орошок для розчину для 

ін'єкцій або інфузій

1,5 г (1000 мг ампіциліну 

(у формі ампіциліну 

натрію) та 500 мг 

сульбактаму (у формі 

сульбактаму натрію) 25 флаконів

АНТИБІОТИКИ СА (первинне 

та вторинне пакування, контроль 

якості, випуск серії), Румунія

Ауробіндо Фарма Лімітед 

(виробники стерильної суміші 

сульбактаму натрію та 

ампіциліну натрію), Індія

Жухай Юнайтед Лабораторіс Ко., 

Лтд. (виробники стерильної 

суміші сульбактаму натрію та 

ампіциліну натрію), Китай J01CR01 UA/19040/01/01 16.11.2026

2 925,49

36,5686 грн. за 1

долар США

Декаметоксин Аурідексан краплі вушні 0,5 мг/мл

По 5 мл у флаконі, по 1 флакону у комплекті з 

кришкою-крапельницею у пачці  з картону

ТОВ «Дослідний завод 

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ 

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна S02AA UA/10132/01/01 необмежений

74,26

Бісакодил БІСАКОДИЛ-ФАРМЕКС супозиторії ректальні 10 мг

по 5 супозиторіїв у стрипі з маркуванням 

українською мовою; по 2 стрипи в пачці з 

картону з маркуванням українською та 

російською мовами

ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», 

Україна A06A B02 UA/11607/01/01 необмежений

20,38

Ібандронова кислота та її солі

ІБАНДРОНОВА КИСЛОТА - 

ФАРМЕКС

концентрат для розчину для 

інфузій 1 мг/мл

по 6 мл у флаконі з маркуванням українською 

мовою; по 1 флакону в пачці з картону з 

маркуванням  українською та російською мовами

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", 

Україна M05BA06 UA/15955/01/01 необмежений

1542,13

Ібандронова кислота та її солі

ІБАНДРОНОВА КИСЛОТА - 

ФАРМЕКС розчин для ін`єкцій 1 мг/мл

по 3 мл в попередньо наповненому шприці; по 1 

попередньо наповненому шприцу в комплекті з 

голкою в контурній чарунковій упаковці; по 1 

контурній чарунковій упаковці в пачці з картону з 

маркуванням українською та російською мовами

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", 

Україна M05BA06 UA/15955/02/01 необмежений

1641,25

Хлорамфенікол ЛЕВОМІЦЕТИН-ОЗ краплі очні, 2,5 мг/мл 2,5 мг/мл

по 5 мл у флаконі, по 1 флакону у комплекті з 

кришкою-крапельницею у пачці  з картону з 

маркуванням українською та російською мовами

ТОВ «Дослідний завод 

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ 

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна S01AA01 UA/13220/01/01 необмежений

16,93

Хлорамфенікол ЛЕВОМІЦЕТИН-ОЗ краплі очні, 2,5 мг/мл 2,5 мг/мл

по 10 мл у флаконі, по 1 флакону у комплекті з 

кришкою-крапельницею у пачці  з картону з 

маркуванням українською та російською мовами

ТОВ «Дослідний завод 

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ 

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна S01AA01 UA/13220/01/01 необмежений

27,70

Фенілефрин Мезатон краплі очні 25 мг/мл

по 5 мл у флаконі, по 1 флакону разом із 

кришкою-крапельницею в пачці  з картону з 

маркуванням українською та російською мовами

ТОВ «Дослідний завод 

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ 

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна S01FB01 UA/0511/01/01 необмежений

108,85

Метилурацил МЕТИЛУРАЦИЛ-ФАРМЕКС супозиторії ректальні 500 мг

по 5 супозиторіїв у стрипі з маркуванням 

українською мовою, по 2 стрипи в пачці з 

картону з маркуванням  українською та 

російською мовами

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", 

Україна А14В UA/11698/01/01 необмежений

30,39

Норфлоксавцин Норфлоксацин краплі очні та вушні 3мг/мл

По 5 мл у флаконі, по 1 флакону у комплекті з 

кришкою-крапельницею у пачці  з картону

ТОВ «Дослідний завод 

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ 

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна S03AA UA/4901/01/01 необмежений

67,86

Тетризолін ОФТАЛЬ краплі очні, розчин 0,5 мг/мл 0,5 мг/мл

По 5 мл у флаконі, по 1 флакону у комплекті з 

кришкою-крапельницею у пачці  з картону з 

маркуванням українською та російською мовами

ТОВ «Дослідний завод 

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ 

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна S01GA02 UA/13675/01/01 необмежений

48,40

Декаметоксин Офтальмодек краплі очні 0,2 мг/мл

по 5 мл у флаконі, по 1 флакону у комплекті з 

кришкою-крапельницею в пачці  з маркуванням 

українською та російською мовами

ТОВ «Дослідний завод 

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ 

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна S01АX UA/10150/01/01 необмежений

76,91
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Пантопразол ПАНТОПРАЗОЛ-ФАРМЕКС

ліофілізат для розчину для 

ін'єкцій 40 мг

1 флакон (з маркуванням українською мовою) з 

ліофілізатом в пачці з картону з маркуванням 

українською та російською мовами

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", 

Україна A02BC02 UA/14870/01/01 необмежений

119,06

Пантопразол ПАНТОПРАЗОЛ-ФАРМЕКС

ліофілізат для розчину для 

ін'єкцій 40 мг

5 флаконів з ліофілізатом (з маркуванням 

українською мовою) у контурній чарунковій 

упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в 

пачці з картону з маркуванням українською та 

російською мовами

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", 

Україна A02BC02 UA/14870/01/01 необмежений

558,05

Таурин Тауфон краплі очні, 40 мг/мл

1 мл містить: таурину 40 

мг

По 10 мл у флаконі, по 1 флакону разом з 

кришкою-крапельницею у пачці з картону

ТОВ «Дослідний завод 

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ 

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна S01XA UA/5345/01/01 необмежений

24,92

Тіотриазолін Тіотриазолін краплі очні 10 мг/мл

По 5 мл у флаконі, по 1 флакону у комплекті з 

кришкою-крапельницею у пачці  з картону

ТОВ «Дослідний завод 

«ГНЦЛС», Україна; ТОВ 

«ФАРМЕКС ГРУП», Україна S01ХA UA/8446/01/01 необмежений

119,91

Esomeprazole ЕЗОЛОНГ®

порошок для розчину для 

ін'єкцій або інфузій

езомепразолу натрію 42,60 

мг, що еквівалентно 

езомепразолу 40 мг 10 флаконів з порошком у пачці

Софарімекс – Індустріа Кіміка е 

Фармасьютіка, С.А. 

(виробництво за повним циклом), 

Португалія

ДЕВА Холдінг Ей. Ес. 

(виробництво нерозфасованого 

продукту, первинне пакування), 

Туреччина A02BC05 UA/17087/01/01 26.11.2023

1 890,00

37,76260грн. (за 1

євро)

Povidone-iodine БРАУНОДИН розчин нашкірний, 7,5 %

100 г розчину містять 

повідон-йоду 7,5 г (із 

вмістом активного йоду 10 

%), що відповідає 0,75 г 

активного йоду

по 250 мл у поліетиленових флаконах зі спрей-

насосом, по 20 флаконів у картонній коробці з 

маркуванням українською мовою

Б. Браун Мельзунген АГ (випуск 

серії), Німеччина

Б. Браун Медікал АГ 

(виробництво "in bulk", первинне 

та вторинне пакування, контроль 

серії), Швейцарія D08AG02 UA/18496/01/01 22.12.2025 5 436,00

36,5686 грн. за 1

долар США

Флурбіпрофен МАЖЕЗИК-САНОВЕЛЬ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг

по 5 таблеток у блістері; по 6 блістерів у 

картонній коробці

Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет 

А.Ш., Туреччина M01AE09 UA/10349/01/01 необмежений 329,12

36,5686 грн. за 1

долар США

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
125,00

Карведилол 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
62,00

Метопрололу тартрату МЕТОПРОЛОЛ таблетки 50 мг

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

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна C07AB02 UA/2548/01/02 необмежений
12,91

Метопрололу тартрату МЕТОПРОЛОЛ таблетки 100 мг

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

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна С07АВ02 UA/2548/01/03 необмежений
22,42

Metformin МЕТФОРМІН

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 1000 мг

таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 1000 

мг, по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у 

пачці ПАТ "Київмедпрепарат", Україна A10BA02 UA/18846/01/01 15.07.2026

50,59

Metformin МЕТФОРМІН

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 850 мг по 10 таблеток у блістері, 6 блістерів в пачці

ПАТ «Київмедпрепарат» 

(виробництво з пакування in bulk 

фірми -виробника "ІНДОКО 

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

43,00

Еналаприлу малеат ЕНАЛАПРИЛ таблетки 20 мг

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

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна C09AA02 UA/8867/01/02 необмежений
14,17

Еналаприлу малеат ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 мг

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

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна C09AA02 UA/8867/01/01 необмежений
10,65

Метформін гідрохлорид МЕТФОРМІН

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 500 мг по 10 таблеток у блістері, 6 блістерів в пачці

ПАТ «Київмедпрепарат» 

(виробництво з пакування in bulk 

фірми -виробника "ІНДОКО 

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

25,30

Fluoxetine ФЛУКСЕН® капсули 20 мг

по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в пачці з

маркуванням українською мовою ПАТ "Київмедпрепарат", Україна N06AB03 UA/1084/01/01 необмежений
79,20

Fluoxetine ФЛУКСЕН® капсули 20 мг

по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру в пачці з

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна N06AB03 UA/1084/01/01 необмежений
29,70

Амлодипіну бесилат АМЛОДИПІН таблетки 5 мг

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

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна C08CA01 UA/1586/01/01 необмежений
8,30

Фуросемід ФУРОСЕМІД таблетки 40 мг

по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці з

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна C03CA01 UA/0187/01/01 необмежений
12,22

Апоморфіну гідрохлорид 

гемігідрат ДАЦЕПТОН® розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 3 мл 5 картриджів

ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ, 

Австрія N04BC07 UA/17992/01/01 25.03.2025
5 714,03

38,0935 грн. (за 1

євро)

Церебролізин Церебролізин® розчин для ін'єкцій 2 мл (430,4 мг) 10 ампул

ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ,

Австрія N06BX UA/9989/01/01 необмежений
757,89

38,0935 грн. (за 1

євро)
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Церебролізин Церебролізин® розчин для ін'єкцій 5 мл (1076 мг) 5 ампул

ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ,

Австрія N06BX UA/9989/01/01 необмежений
746,25

38,0935 грн. (за 1

євро)

Церебролізин Церебролізин® розчин для ін'єкцій 10 мл (2152 мг) 5 ампул

ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ,

Австрія N06BX UA/9989/01/01 необмежений
1 135,19

38,0935 грн. (за 1

євро)

Церебролізин Церебролізин® розчин для ін'єкцій 20 мл (4304 мг) 5 ампул

ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ,

Австрія N06BX UA/9989/01/01 необмежений
2 270,37

38,0935 грн. (за 1

євро)

Дексмедетомідин Дексмедетомідин Евер Фарма

концентрат для розчину для

інфузій, 100 мкг/мл 2 мл (200 мкг) 5 ампул

ЕВЕР Фарма Єна ГмбХ,

Німеччина N05CM18 UA/17227/01/01 05.02.2024
952,34

38,0935 грн. (за 1

євро)

Дексмедетомідин Дексмедетомідин Евер Фарма

концентрат для розчину для

інфузій, 100 мкг/мл 4 мл (400 мкг) 5 ампул

ЕВЕР Фарма Єна ГмбХ,

Німеччина N05CM18 UA/17227/01/01 05.02.2024
1 752,30

38,0935 грн. (за 1

євро)

Тіоридазин СОНАПАКС® 10 МГ таблетки, вкриті оболонкою 10 мг 

по 30 таблеток у блістері; по 2 блістери в

картонній коробці

Фармзавод Єльфа А.Т., 

Польща  N05AC02 UA/4499/01/01 необмежений
325,00

36,5686 грн. за 1

долар США

Тіоридазин СОНАПАКС® 25 МГ таблетки, вкриті оболонкою 25 мг 

по 20 таблеток у блістері; по 3 блістери в

картонній коробці

Фармзавод Єльфа А.Т., 

Польща  N05AC02 UA/4499/01/03 необмежений
535,00

36,5686 грн. за 1

долар США

Bupivacaine

БУПІВАКАЇН АГЕТАН 2,5

МГ/МЛ, РОЗЧИН ДЛЯ

ІН'ЄКЦІЙ/ BUPIVACAINE

AGUETTANT 2,5 MG/ML,

SOLUTION INJECTABLE розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл

по 20 мл у флаконах; по 10 флаконів у картонній

коробці Лабораторія Агетан, Франція N01BB01 UA/19588/01/01 18.08.2023

600,00
37,7022 грн. (за 1

євро)

Pembrolizumab КІТРУДА®

концентрат для розчину для

інфузій 25 мг/мл

 по 4 мл концентрату у флаконі; по 1 флакону з

препаратом в картонній коробці

МСД Інтернешнл ГмбХ/МСД

Ірландія (Карлоу) (виробник

нерозфасованої продукції,

контроль якості та тестування

стабільності, первинне

пакування)/МСД Інтернешнл

ГмбХ/МСД Ірландія (Брінні)

(контроль якості та тестування

стабільності), Ірландія/Ірландія

Н.В. Органон (контроль якості та

тестування стабільності готового

лікарського засобу, виключаючи

тестування активності ELISA

(активність та

ідентифікація))/Кованс 

Лабораторіз Лімітед (Кованс)

(тестування стабільності:

активність ELISA),

Нідерланди/Велика Британія

Нувісан ГмбХ (тестування

стабільності: тестування

цілісності закриття контейнеру),

Німеччина

МСД Біотек Б.В. (контроль

якості та тестування стабільності

готового лікарського засобу,

виключаючи тестування

активності ELISA (активність та

ідентифікація)), Нідерланди

Шерінг-Плау Лабо Н.В.

(вторинне пакування та

маркування, дозвіл на випуск

серії)/Мерк Шарп і Доум Б.В.

(вторинне пакування та

маркування, дозвіл на випуск L01XC18 UA/16209/01/01 02.07.2027

87 764,64

36,5686 грн. за 1

долар США

Темозоломід ТЕМОДАЛ®

порошок для розчину для

інфузій 100 мг

1 флакон з порошком у картонній коробці з

маркуванням українською мовою

Бакстер Онколоджі ГмбХ

(виробництво нерозфасованої

продукції, первинне пакування та

контроль якості), Німеччина

Шерінг-Плау Лабо Н.В.

(вторинне пакування та дозвіл на

випуск серії), Бельгія L01AX03 UA/4893/02/01 необмежений

11 793,37

36,5686 грн. за 1

долар США

Посаконазол НОКСАФІЛ® суспензія оральна 40 мг/мл

по 105 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною 

ложечкою у картонній коробці з маркуванням 

українською мовою

Патеон Інк. (виробник 

нерозфасованої продукції, 

первинне пакування), Канада

Шерінг-Плау Лабо Н.В. 

(вторинне пакування, випуск 

серії), Бельгія

СЕНЕКСІ HSC- ЕРУВІЛЬ СЕНТ 

КЛЕР (вторинне пакування, 

випуск серії), Франція J02AC04 UA/9269/01/01 необмежений

23 061,98

36,5686 грн. за 1

долар США
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Каспофунгін КАНСИДАЗ®

ліофілізат для розчину для 

інфузій 50 мг

1 флакон з порошком у картонній коробці з 

маркуванням українською мовою

Мерк Шарп і Доум Б.В. 

(вторинна упаковка, дозвіл на 

випуск серії), Нідерланди

ФАРЕВА Мірабель (за повним 

циклом), Франція J02AX04 UA/2841/01/01 необмежений

13 530,38

36,5686 грн. за 1

долар США

Ралтегравір ІСЕНТРЕСС® таблетки жувальні 100 мг

по 60 таблеток жувальних у флаконі, по 1 

флакону в картонній коробці

Патеон Фармасьютікалз Інк. 

(виробник нерозфасованої 

продукції), США

Мерк Шарп і Доум Б.В. 

(первинне та вторинне 

пакування, дозвіл на випуск 

серії), Нідерланди J05AJ01 UA/9325/02/02 необмежений

1 755,30

36,5686 грн. за 1

долар США

Measles, combinations with 

mumps and rubella, live 

attenuated

М-М-РВАКСПРО® 

ВАКЦИНА ДЛЯ 

ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, 

ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРОТИТУ 

ТА КРАСНУХИ ЖИВА

порошок для суспензії для 

ін'єкцій 0,7 мл

1 флакон з порошком (1 доза) та 1 флакон з 

розчинником (вода для ін'єкцій) по 0,7 мл у 

картонній коробці

Мерк Шарп і Доум Б.В. 

(вторинне пакування, випуск 

серії вакцини та розчинника), 

Нідерланди

Мерк Шарп і Доум Корп. 

(виробник вакцини in bulk та 

первинне пакування), США J07BD52 UA/14950/01/01 необмежений

402,25

36,5686 грн. за 1

долар США

Ралтегравір ІСЕНТРЕСС® таблетки жувальні 25 мг

по 60 таблеток жувальних у флаконі, по 1

флакону в картонній коробці

Патеон Фармасьютікалз Інк.

(виробник нерозфасованої

продукції), США

Мерк Шарп і Доум Б.В.

(первинне та вторинне

пакування, дозвіл на випуск

серії), Нідерланди J05AJ01 UA/9325/02/01 необмежений

877,79

36,5686 грн. за 1

долар США

Ертапенем ІНВАНЗ®

ліофілізат для розчину для

ін'єкцій 1 г

1 скляний флакон у картонній коробці з

маркуванням українською мовою

ФАРЕВА Мірабель

(нерозфасована продукція,

первинне пакування, вторинне

пакування, контроль та випуск

серії), Франція

Мерк Шарп і Доум Б.В.

(вторинне пакування

(альтернативний виробник)),

Нідерланди J01DH03 UA/9179/01/01 необмежений

1 353,04

36,5686 грн. за 1

долар США

Рекомбінантні антигени: L1

білок вірусу папіломи людини

в наступних співвідношення:

тип 6 (20 мкг)

тип 11(40 мкг)

тип 16 (40 мкг)

тип 18 (20 мкг)

Гардасил/Gardasil® Вакцина

проти вірусу папіломи людини

(типів 6, 11, 16, 18)

квадривалентна рекомбінантна суспензія для ін'єкцій 0,5 мл

1 флакон (по 0,5 мл (1 доза)) у картонній коробці

з маркуванням українською мовою; 1 попередньо

наповнений шприц (по 0,5 мл (1 доза)) у

комплекті з 1 голкою у контурній комірковій

упаковці в картонній коробці з маркуванням

українською мовою

Мерк Шарп і Доум Б.В. 

(Вторинне пакування (для 

флаконів та шприців), дозвіл на 

випуск серії), Нідерланди

Мерк Шарп і Доум Корп. 

(Виробництво нерозфасованої 

продукції, контроль якості та 

первинне пакування; 

альтернативний виробник 

вторинного пакування (для 

флаконів)), США J07BM01 UA/13451/01/01 необмежений

4 022,55

36,5686 грн. за 1

долар США

Rota virus, pentavalent, live,

reassorted

РОТАТЕК ВАКЦИНА ДЛЯ

ПРОФІЛАКТИКИ 

РОТАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ,

ЖИВА, ПЕРОРАЛЬНА,

ПЕНТАВАЛЕНТНА /

ROTATEQ™ ROTAVIRUS

VACCINE, LIVE, ORAL,

PENTAVALENT розчин оральний 2 мл

по одній дозі (2 мл) у попередньо заповненій тубі,

в захисному пакеті; по 1 попередньо заповненій

тубі в картонній коробці

Мерк Шарп і Доум ЛЛС

(виробництво, первинне та

вторинне пакування, контроль

якості), США

Мерк Шарп і Доум Б.В. (дозвіл

на випуск серії), Нідерланди J07BH02 UA/18589/01/01 24.02.2026

914,21

36,5686 грн. за 1

долар США

Рокуронй бромід ЕСМЕРОН® розчин для ін'єкцій 10 мг/мл

по 5 мл (50 мг) у флаконі; по 10 флаконів у

картонній коробці з маркуванням українською

мовою

Н.В.Органон (виробництво in

bulk, первинне/вторинне

пакування, контроль якості та

випуск серії), Нідерланди

Хамельн рдс а.с.

(альтернативний контроль

якості), Словаччина

Сігфрід Хамельн ГмбХ

(виробництво in bulk, первинне

пакування та контроль якості),

Німеччина M03AC09 UA/7719/01/01 необмежений

1 072,56

36,5686 грн. за 1

долар США
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Апрепітант ЕМЕНД® капсули 125 мг+80 мг

комбі-упаковка: 1 капсула рожевого кольору по

125 мг+2 капсули білого кольору по 80 мг у

блістерах; обидва блістери в картонній обгортці;

по 1 обгортці в картонній коробці з маркуванням

українською мовою

Алкермес Фарма Айеленд Лтд

(виробництво нерозфасованої

продукції та контроль якості),

Ірландія

Мерк Шарп і Доум Б.В.

(первинне/вторинне пакування та

дозвіл на випуск серії),

Нідерланди A04AD12 UA/4525/01/01 необмежений

2 925,12

36,5686 грн. за 1

долар США

Цитиколін КВАНІЛ таблетки, вкриті оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в

картонній упаковці, по 3 упаковки у картонній

коробці, №30

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія, ТОВ "Кусум Фарм"

(альтернативний виробник, що

здійснює вторинне пакування,

контроль якості та випуск серії)

Україна N06BX06 UA/12995/01/01 необмежений

636,54

36,5686 грн. за 1

долар США

Цитиколін КВАНІЛ

розчин для орального

застосування 100 мг/1 мл

по 30 мл у флаконі, по 1 флакону разом з мірним

стаканчиком в упаковці, №1 ТОВ "Кусум Фарм", Україна N06BX06 UA/13628/01/01 необмежений
223,51

Аторвастатин ЕТСЕТ® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг

по 14 таблеток у блістері, по 6 блістерів у

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми С10АА05 UA/9658/01/02 необмежений
277,07

Аторвастатин ЕТСЕТ® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг

по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери у

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми С10АА05 UA/9658/01/02 необмежений
111,24

Натрію цитрату КАТАРІЯ гранули по 0,4 г/5,6 г по 6 саше в картонній коробці, №6

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія G04BX UA/12090/01/01 необмежений
135,96

36,5686 грн. за 1

долар США

Силденафілу цитрату МОГИНИН®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 100 мг №4 (4х1) у блістерах

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія G04BE03 UA/15520/01/02 необмежений 
300,76

36,5686 грн. за 1

долар США

Симетикон КОЛІКІД® суспензія оральна 40мг/мл

по 30 мл у банці; по 1 банці разом з мірною 

ложкою в картонній упаковці ТОВ "Кусум Фарм", Україна А03АХ13 UA/10461/02/01 необмежений
131,84

Лефлуномід ЛЕФНО® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у

картонній упаковці, №30

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія L04AA13 UA/6367/01/02 необмежений 
497,49

36,5686 грн. за 1

долар США

Силденафілу цитрату МОГИНИН®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 100 мг №1 (1х1) у блістерах

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія G04BE03 UA/7643/01/02 необмежений 
100,94

36,5686 грн. за 1

долар США

Лорноксикам ЛАРФІКС таблетки, вкриті оболонкою 8 мг

по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів у

картонній коробці, №100

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія M01AC05 UA/12330/01/02 необмежений 
827,09

36,5686 грн. за 1

долар США

Розувастатин ОЗАЛЕКС®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 10 мг

№ 28 (14х2): по 14 таблеток у блістері, по 2

блістери у картонній упаковці

ТОВ "Кумус Фарм" Україна

м.Суми C10AA07 UA/16949/01/01 01.10.2023
104,03

Прегабалін ЗОНІК капсули тверді 150 мг

по 14 капсул у блістері, по 2 блістери у картонній

упаковці, №28 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія N03AX16 UA/16350/01/01 необмежений 
283,25

36,5686 грн. за 1

долар США

Прегабалін ЗОНІК капсули тверді 150мг

по 14 капсул у блістері, по 1 блістеру у картонній

упаковці, №14

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД.

(Індія) N03AX16 UA/16350/01/01 необмежений 
113,30

36,5686 грн. за 1

долар США

Диклофенак натрію, ментолу,

метилсаліцилату, олії льняної ФАНИГАН® ФАСТ гель

1 г гелю містить

диклофенаку діетиламіну у

перерахуванні на

диклофенак натрію 10 мг,

ментолу 50 мг,

метилсаліцилату 100 мг,

олії льняної 30 мг

по 30 г у алюмінієвій або ламінованій тубі; по 1

тубі у картонній упаковці, №1 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія M02AA UA/7665/01/01 необмежений

63,86

36,5686 грн. за 1

долар США

Диклофенак натрію, ментолу,

метилсаліцилату, олії льняної ФАНИГАН® ФАСТ гель

1 г гелю містить

диклофенаку діетиламіну у

перерахуванні на

диклофенак натрію 10 мг,

ментолу 50 мг,

метилсаліцилату 100 мг,

олії льняної 30 мг

по 100 г у алюмінієвій або ламінованій тубі; по 1

тубі у картонній упаковці, №1

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія M02AA UA/7665/01/01 необмежений

147,29

36,5686 грн. за 1

долар США

Ізоксуприну гідрохлориду СУПРІЛЕКС® таблетки 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в

картонній упаковці, №30

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія С04АА01 UA/9162/01/01 необмежений
170,98

36,5686 грн. за 1

долар США

Парацетамолу, диклофенаку

натрію ФАНІГАН таблетки

парацетамолу 500 мг,

диклофенаку натрію 50 мг

по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у

картонній упаковці, №100

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія M01AB55 UA/7260/01/01 необмежений 

391,40 36,5686 грн. за 1

долар США

Сератіопептидаза СЕРРАТА®

таблетки, вкриті оболонкою,

кишковорозчинні 10 мг

по 10 таблеток у стрипі, по 3 стрипи у картонній

упаковці, №30

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія M09AB UA/7966/01/01 необмежений 
133,90

36,5686 грн. за 1

долар США

Кислота аскорбінова, цинк

оксид АСКОЦИН® таблетки жувальні

1 таблетка містить кислоти

аскорбінової 100 мг,

натрію аскорбату у

перерахуванні на кислоту

аскорбінову 400 мг, цинку

оксиду у перерахуванні на

цинк 15 мг

по 10 таблеток у стрипі, по 10 стрипів у

картонній упаковці, №100

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія A11GB UA/10673/01/01 необмежений

336,81

36,5686 грн. за 1

долар США
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Comb drug АРСТИФЕН® таблетки шипучі

1 таблетка містить:

кислоти лимонної

безводної 1197 мг, натрію

цитрату безводного 835,5

мг, калію гідрокарбонату

967,5 мг

по 20 таблеток шипучих у тубі, по 4 туби у

картонній упаковці з індикаторним папером і

контрольним календарем

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія G04BC UA/18754/01/01 25.05.2026

350,20

36,5686 грн. за 1

долар США

Монтелуксту натрію МОНТУЛАР®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 10 мг №30 (10х3) у блістерах

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія R03DC03 UA/15649/01/01 необмежений 
261,62

36,5686 грн. за 1

долар США

Німесулід НІМІД®

гель для зовнішнього

застосування 10 мг/г

100 г в алюмінієвій або ламінованій тубі, по 1

тубі в картонній упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія M02AA26 UA/7649/01/01 необмежений 
142,14

36,5686 грн. за 1

долар США

Montelukast МОНТУЛАР® КІДС таблетки жувальні 5 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у

картонній упаковці 

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія R03DC03 UA/18586/01/02 05.03.2026
182,31

36,5686 грн. за 1

долар США

Силденафілу цитрату МОГИНИН®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 50 мг №4 (4х1) у блістерах

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія G04BE03 UA/15520/01/01 необмежений 
172,01

36,5686 грн. за 1

долар США

Montelukast МОНТУЛАР® КІДС таблетки жувальні 4 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у

картонній упаковці 

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія R03DC03 UA/18586/01/01 05.03.2026
169,95

36,5686 грн. за 1

долар США

Метилкобаламін НЕЙРОКОБАЛ®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 500 мкг

по 30 таблеток у блістері; по 3 блістери у

картонній упаковці, №90

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія В03ВА05 UA/14887/01/01 необмежений
448,05

36,5686 грн. за 1

долар США

Німесулід НІМІД®

гель для зовнішнього

застосування 10 мг/г

30 г в алюмінієвій або ламінованій тубі, по 1 тубі

в картонній упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія M02AA26 UA/7649/01/01 необмежений 
54,59

36,5686 грн. за 1

долар США

Силденафілу цитрату МОГИНИН®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 50 мг №1 (1х1) у блістерах

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія G04BE03 UA/15520/01/01 необмежений 
62,83

36,5686 грн. за 1

долар США

Розувастатин ОЗАЛЕКС®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 20 мг

№ 28 (14х2): по 14 таблеток у блістері, по 2

блістери у картонній упаковці

ТОВ "Кумус Фарм" Україна

м.Суми C10AA07 UA/16949/01/02 01.10.2023
141,11

Флуконазол ФУЦИС® гель 5 мг/г по 30 г гелю у тубі; по 1 тубі у картонній упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія J02AC01 UA/7617/03/01 необмежений
147,29

36,5686 грн. за 1

долар США

аскорбінова кислота; цинку

цитрат тригідрат АСКОЦИН® МАКС таблетки шипучі

1 таблетка шипуча

містить: вітамін С (L-

аскорбінова кислота) 1000

мг; цинку цитрату

тригідрат у перерахуванні

на цинк 10 мг

по 10 шипучих таблеток у поліпропіленовій тубі,

по 1 тубі у картонній коробці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія A11GB UA/18993/01/01 13.10.2026

61,80

36,5686 грн. за 1

долар США

Zonisamide ЗОРЕСАН® капсули тверді 25 мг

по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у картонній

упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія N03AX15 UA/17907/01/01 06.02.2025
166,86

36,5686 грн. за 1

долар США

Карбамазепін МЕЗАКАР® SR таблетки пролонгованої дії 400 мг

по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у

картонній упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ.ЛТД ,

Індія. ТОВ "Кусум Фарм"

(альтернативний виробник, що

здійснює вторинне пакування,

контроль якості та випуск серії),

Україна N03AF01 UA/9832/02/01 необмежений

160,00

36,5686 грн. за 1

долар США

Леветирацетам ЛОГУФЕН®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у

картонній упаковці, №60

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія N03AX14 UA/17411/01/02 17.05.2024
776,62

36,5686 грн. за 1

долар США

Zonisamide ЗОРЕСАН® капсули тверді 100 мг

по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у картонній

упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія N03AX15 UA/17907/01/03 06.02.2025
332,69

36,5686 грн. за 1

долар США

Zonisamide ЗОРЕСАН® капсули тверді 50 мг

по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у картонній

упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія N03AX15 UA/17907/01/02 06.02.2025
225,57

36,5686 грн. за 1

долар США

Леветирацетам ЛОГУФЕН®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 250 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у

картонній упаковці, №60

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія N03AX14 UA/17411/01/01 17.05.2024
381,10

36,5686 грн. за 1

долар США

Лосартан КЛОСАРТ® таблетки, вкриті оболонкою 100 мг

по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів у

картонній упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна C09CA01 UA/8765/01/03 необмежений
147,00

Лосартан КЛОСАРТ® таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №100, 10х10 ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна С09СА01 UA/8765/01/03 необмежений
163,64

Телмісартан ХІПОТЕЛ таблетки 40 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у

картонній упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна  C09CA07 UA/13322/01/02 необмежений 
91,67

Ацеклофенак (Aceclofenac) ДІКЛОТОЛ® гранули 100мг

по 1 г гранул у саше, по 20 саше у картонній

упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія M01AB16 UA/12364/02/01 16.05.2027
164,80

36,5686 грн. за 1

долар США

Ацетилсаліцилова кислота ЛОСПИРИН®

таблетки, вкриті

кишковорозчинною оболонкою 75 мг

по 10 таблеток у стрипі, по 8 стрипів у картонній

упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна В01АС06 UA/9202/01/01 необмежений 

56,00

Лосартан калію КЛОСАРТ®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 100 мг № 30 (10х3) у блістерах ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна C09CA01 UA/8765/01/03 необмежений
62,00

Ацетилсаліцилова кислота ЛОСПИРИН®

таблетки, вкриті

кишковорозчинною оболонкою 75 мг

по 10 таблеток у стрипі, по 3 стрипи у картонній

упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна В01АС06 UA/9202/01/01 необмежений 

26,00

Ацетилсаліцилова кислота ЛОСПИРИН®

таблетки, вкриті

кишковорозчинною оболонкою 75 мг

по 30 таблеток у стрипі; по 4 стрипи в картонній

упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна В01АС06 UA/9202/01/01 необмежений 

90,00

Клотримазол (Clotrimazole) КЛОФАН крем 1% по 20 г у тубі, по 1 тубі в картонній коробці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія D01AC01 UA/19381/01/01 16.05.2027
67,98

36,5686 грн. за 1

долар США
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Клотримазол (Clotrimazole) КЛОФАН крем 2% по 20 г у тубі, по 1 тубі в картонній коробці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія D01AC01 UA/19381/01/02 16.05.2027
90,64

36,5686 грн. за 1

долар США

S (-) Амлодипін СЕМЛОПІН® таблетки 5мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми С08СА01 UA/9382/01/02 необмежений 
67,98

Ambroxol АБРОЛ®

розчин для інгаляцій та

перорального застосування 15 мг/2 мл 

по 100 мл у скляному флаконі з кришкою з

контролем першого відкриття; кожен флакон у

картонній упаковці разом зі шприцом-дозатором

об’ємом 5 мл та адаптером для шприца; ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна R05CB06 UA/9928/04/01 15.07.2026

95,17

натрію дигідрофосфату

дигідрату, натрію

гідрофосфату додекагідрату ФРІФЛО КЛІЗМА розчин ректальний

натрію дигідрофосфату

дигідрату 21,4 г, натрію

гідрофосфату 

додекагідрату 9,4 г

по 133 мл у флаконі з наконечником та

ковпачком, по 1 флакону у картонній упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія A06AG20 UA/17753/01/01 21.11.2024

116,39
36,5686 грн. за 1

долар США

Лосартан КЛОСАРТ®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 50 мг № 84 (14х6) у блістерах ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна C09CA01 UA/8765/01/02 необмежений
88,00

Лосартан КЛОСАРТ®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 50 мг № 28 (14х2) у блістерах ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна C09CA01 UA/8765/01/02 необмежений
38,00

Лосартан КЛОСАРТ®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 25 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у

картонній упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна C09CA01 UA/8765/01/01 необмежений
39,88

Прегабалін (Pregabalin) ЗОНІК капсули тверді 50 мг

по 14 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній

упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія N03AX16 UA/19526/01/02 07.07.2027
133,90

36,5686 грн. за 1

долар США

Пантопразол ЗОЛОПЕНТ®

таблетки, вкриті оболонкою,

кишковорозчинні 40 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми А02ВС02 UA/9814/01/01 необмежений
179,22

Ramipril БАРАТОН® таблетки 10 мг № 28 (14х2) у блістерах ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна C09AA05 UA/18781/01/02 16.06.2026
139,05

Пантопразол ЗОЛОПЕНТ®

таблетки, вкриті оболонкою,

кишковорозчинні 20 мг

по 14 таблеток у блістері; по 1 блістеру у

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми А02ВС02 UA/9814/01/02 необмежений
59,74

Пантопразол ЗОЛОПЕНТ®

таблетки, вкриті оболонкою,

кишковорозчинні 40 мг

по 14 таблеток у блістері; по 1 блістеру у

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми А02ВС02 UA/9814/01/01 необмежений
91,67

Прегабалін (Pregabalin) ЗОНІК капсули тверді 25 мг

по 14 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній

упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія N03AX16 UA/19526/01/01 07.07.2027
66,95

36,5686 грн. за 1

долар США

Ramipril БАРАТОН® таблетки 5 мг № 28 (14х2) у блістерах ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна C09AA05 UA/18781/01/01 16.06.2026
81,06

Рисперидон (Risperidone) РОСЕМІД® ОДТ

таблетки, що диспергуються в

ротовій порожнині 2мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у

картонній упаковці №20

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД.

(Індія) N05AX08 UA/19151/01/02 13.01.2027
38,00

36,5686 грн. за 1

долар США

Есцитолапрам оксалат

(Escitalopram) ЦИКЛОКС®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 20 мг

по 14 таблеток у блістері, по 4 блістера у

картонній упаковці №56

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія N06AB10 UA/19243/01/02 23.02.2027
545,90

36,5686 грн. за 1

долар США

Есцитолапрам оксалат

(Escitalopram) ЦИКЛОКС®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 10 мг

по 14 таблеток у блістері, по 4 блістера у

картонній упаковці №56

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія N06AB10 UA/19243/01/01 23.02.2027
453,20

36,5686 грн. за 1

долар США

Кальцитріол (Calcitriol) ФОРКАЛ® мазь 3 мкг/г по 30 г у тубах, по 1 тубі в картонній упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія D05AX03 UA/0081/02/01 необмежений
144,20

36,5686 грн. за 1

долар США

Еторикоксиб (Etoricoxib) ФОРСАНЕК®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 120 мг

по 7 таблеток у блістері, по 4 блістери у

картонній упаковці №28

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія M01AH05 UA/18626/01/03 16.03.2026
362,56

36,5686 грн. за 1

долар США

Еторикоксиб (Etoricoxib) ФОРСАНЕК®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 60 мг

по 7 таблеток у блістері, по 4 блістери у

картонній упаковці №28

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія M01AH05 UA/18626/01/01 16.03.2026
226,60

36,5686 грн. за 1

долар США

Fluoxetine ФЛУОКСЕТИН капсули тверді 20 мг

по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у картонній 

упаковці

 КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

Індія N06AB03 UA/18392/01/01 15.10.2025
50,00

36,5686 грн. за 1

долар США

Еторикоксиб (Etoricoxib) ФОРСАНЕК®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 90 мг

по 7 таблеток у блістері, по 4 блістери у 

картонній упаковці №28

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

Індія M01AH05 UA/18626/01/02 16.03.2026
294,58

36,5686 грн. за 1

долар США

Hydrochlorothiazide ТИУРЕКС® таблетки 50 мг

№90 (10х9): по 10 таблеток у блістері, по 9 

блістерів у картонній упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна C03AA03 UA/18487/01/03 10.12.2025
228,00

Hydrochlorothiazide ТИУРЕКС® таблетки 50 мг

№30 (10х3): по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери у картонній упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна C03AA03 UA/18487/01/03 10.12.2025
76,00

Hydrochlorothiazide ТИУРЕКС® таблетки 25 мг

№90 (10х9): по 10 таблеток у блістері, по 9

блістерів у картонній упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна C03AA03 UA/18487/01/02 10.12.2025
114,00

Hydrochlorothiazide ТИУРЕКС® таблетки 12,5 мг

№90 (10х9): по 10 таблеток у блістері, по 9

блістерів у картонній упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна C03AA03 UA/18487/01/01 10.12.2025
57,00

Hydrochlorothiazide ТИУРЕКС® таблетки 12,5 мг

№30 (10х3): по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери у картонній упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна C03AA03 UA/18487/01/01 10.12.2025
19,00

S (-) Амлодипін СЕМЛОПІН® таблетки 2,5мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми С08СА01 UA/9382/01/01 необмежений
47,38

Рисперидон (Risperidone) РОСЕМІД® розчин оральний 1 мг/мл

по 30 мл у скляному флаконі з кришкою з

контролем першого відкриття; по 30 мл у

скляному флаконі з кришкою недоступною для

відкриття дітьми; кожен флакон у картонній

упаковці разом з шприцем-дозатором об'ємом 3

мл та адаптером для шприца ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна N05AX08 UA/19447/01/01 28.05.2027

159,60

Hydrochlorothiazide ТИУРЕКС® таблетки 25 мг

№30 (10х3): по 10 таблеток у блістері, по 3

блістери у картонній упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна C03AA03 UA/18487/01/02 10.12.2025
30,42
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Рисперидон (Risperidone) РОСЕМІД® розчин оральний 1 мг/мл

по 100 мл у скляному флаконі з кришкою з

контролем першого відкриття; по 100 мл у

скляному флаконі з кришкою недоступною для

відкриття дітьми; кожен флакон у картонній

упаковці разом з шприцем-дозатором об'ємом 3

мл та адаптером для шприца ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна N05AX08 UA/19447/01/01 28.05.2027

532,00

Рисперидон (Risperidone) РОСЕМІД® ОДТ

таблетки, що диспергуються в

ротовій порожнині 4мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у

картонній упаковці №20

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД.

(Індія) N05AX08 UA/19151/01/03 13.01.2027
76,00

36,5686 грн. за 1

долар США

Урсодеоксихолієва кислота УКРЛІВ® суспензія оральна 250 мг/5 мл

по 200 мл у флаконі; по 1 флакону разом з

мірною ложечкою у картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм", Україна, м.

Суми A05AA02, А05В UA/11750/02/01 необмежений
698,34

Амброксол Аброл® SR таблетки пролонгованої дії 75 мг по 75 мг №10 (10х1) у блістерах

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми R05СВ06 UA/9928/03/01 необмежений
90,43

Левоцетиризин дигідрохлорид L-ЦЕТ® таблетка, вкрита оболонкою 5мг

по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів у

картонній упаковці, №100

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД,

(Індія) R06AE09 UA/8612/01/01 необмежений 
466,59

36,5686 грн. за 1

долар США

Урсодеоксихолієва кислота УКРЛІВ® суспензія оральна 250 мг/5 мл

по 40 мл у банках; по 1 банці разом з мірною

ложечкою у картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми A05AA02,   A05B UA/11750/02/01 необмежений
212,18

Левоцетиризин дигідрохлорид L-Цет сироп 2,5 мг/ 5 мл

по 60 мл у флаконах із поліетилену або скла.

Кожен флакон у картонній упаковці з мірною

ложкою

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми R06АЕ09 UA/8612/02/01 необмежений

65,92

Мемантин гідрохлорид ДЕНІГМА® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг

по 14 таблеток у блістері; по 1 блістеру в

картонній упаковці; по 10 картонних упаковок у

картонній коробці, №140

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД.

(Індія), ТОВ "Кусум Фарм"

(Україна) N06D X01 UA/13254/01/02 необмежений

1 011,46 36,5686 грн. за 1

долар США

Натрію алендронат АЛЄНДРА® таблетка 70 мг

по 4 таблетки у блістері, по 1 блістеру у картонній 

упаковці, №4

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД,

(Індія) M05BA04 UA/7210/01/02 необмежений 
261,62

36,5686 грн. за 1

долар США

Карбамазепін МЕЗАКАР® суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1

ТОВ "Кусум Фарм" Україна

м.Суми N03AF01 UA/9832/03/01 необмежений
49,50

Pramipexole ПІРИТАН таблетки 0,25 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у

картонній упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія N04BC05 UA/18620/01/01 16.03.2026
166,86

36,5686 грн. за 1

долар США

Левоцетиризин дигідрохлорид L-ЦЕТ® сироп  2,5 мг/5 мл

по 100 мл у флаконах із поліетилену або скла.

Кожен флакон у картонній упаковці з мірною

ложкою

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми R06AE09 UA/8612/02/01 необмежений

84,46

Диклофенаку діетиламіну у

перерахуванні на диклофенак

натрію ДІКЛОСЕЙФ®

емульсійний гель для

зовнішнього застосування 1,16%

по 100 г у тубі, по 1 тубі у картонній упаковці,

№1 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія М02АА15 UA/16445/02/01 07.11.2023

173,04 36,5686 грн. за 1

долар США

Pramipexole ПІРИТАН таблетки 1 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у

картонній упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія N04BC05 UA/18620/01/02 16.03.2026
546,93

36,5686 грн. за 1

долар США

Амброксол Аброл® сироп 15мг/5мл

по 100 мл у флаконах із поліетилену або скла; по

1 флакону з мірною скляночкою в картонній

упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми R05C B06 UA/9928/02/01 необмежений

60,05

Урсодеоксихолієва кислота УКРЛІВ® таблетки 250 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна,

м.Суми A05AA02,   A05B UA/11750/01/01 необмежений
357,41

Урсодеоксихолієва кислота УКРЛІВ® таблетки 500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми A05AA02, A05BA UA/11750/01/02 необмежений
2 132,10

Амброксол Аброл® SR таблетки пролонгованої дії 75 мг по 75 мг №20 (10х2) у блістерах

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми R05СВ06 UA/9928/03/01 необмежений
113,30

Амброксол Аброл® сироп 30 мг/5мл
по 100 мл у флаконах із поліетилену або скла; по 1 флакону з 

мірною скляночкою в картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми R05СВ06 UA/9928/02/02 необмежений
79,21

Прохлорперазину малеату ВЕРТИНЕКС® таблетки 5 мг
по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці;

по 10 картонних упаковок у картонній коробці, №100

Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, 

Індія N05AB04 UA/13352/01/01 необмежений 
473,80 36,5686 грн. за 1

долар США

Диклофенаку діетиламіну у

перерахуванні на диклофенак

натрію ДІКЛОСЕЙФ® ФОРТЕ

емульсійний гель для

зовнішнього застосування 2,32% по 100 г у тубі, по 1 тубі у картонній упаковці, №1

Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, 

Індія М02АА15 UA/16445/02/02 07.11.2023

222,48 36,5686 грн. за 1

долар США

Амброксол Аброл® таблетки 30 мг

по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в

упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми R05СВ06 UA/9928/01/01 необмежений 
40,17

Урсодеоксихолієва кислота УКРЛІВ® таблетки  250 мг

по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна,

м.Суми A05AA02, A05B UA/11750/01/01 необмежений
1 096,95

Метронідазол, Міконазол

нітрат ГАЙНЕКС® ФОРТЕ супозиторії вагінальні

метронідазолу 750 мг,

міконазолу нітрату 200 мг

7 супозиторіїв у стрипі; по 1 стрипу у картонній

упаковці, №7 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія G01AF20 UA/16292/01/01 необмежений

235,87 36,5686 грн. за 1

долар США

Симетикон, дицикловерину

гідрохлорид ГАЗОСПАЗАМ® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг, 20 мг

по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у

картонній упаковці, №30

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми А03ED UA/10661/01/01 необмежений
182,31

Глімепірид ГЛИМАКС® таблетки 2 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми А10ВВ12 UA/11974/01/01 необмежений
69,74

Глімепірид ГЛИМАКС® таблетки 3 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми А10ВВ12 UA/11974/01/02 необмежений
80,96

Ламотриджину ЛАНІСТОР таблетки 100 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у

картонній упаковці, №60

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,

Індія N03AX09 UA/17444/01/03 29.05.2024
290,00

36,5686 грн. за 1

долар США
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Парацетамол, кофеїну

безводного, фенілефрину

гідрохлориду, хлорфеніраміну

малеату ГРИПГО® таблетки

парацетамолу 500 мг,

кофеїну безводного 30 мг,

фенілефрину гідрохлориду

10 мг, хлорфеніраміну

малеату 2 мг №200 (4х50) Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія N02BE51 UA/7630/01/01 необмежений

1 133,00

36,5686 грн. за 1

долар США

Біотин (Biotin) ВОЛВІТ® таблетки, вкриті оболонкою 5 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у

картонній упаковці, №30 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія А11НА05 UA/9290/01/01 необмежений
189,52

36,5686 грн. за 1

долар США

Метронідазол, Міконазол

нітрат ГАЙНЕКС® супозиторії вагінальні

метронідазолу 500 мг,

міконазолу нітрату 100 мг

7 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у картонній

упаковці, №14 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія G01AF20 UA/16291/01/01 необмежений

317,24 36,5686 грн. за 1

долар США

Воглібоз ВОКСИД® таблетки 0,3 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в

картонній  упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м.

Суми A10BF03 UA/13543/01/02 необмежений
219,39

Парацетамолу, фенілефрину 

гідрохлориду, кислоту 

аскорбінову покриту у 

перерахуванні на кислоту 

аскорбінову ГРИПГО ХОТМІКС®

гранули для орального розчину 

зі смаком лимона

1 саше містить 

парацетамолу 750 мг, 

фенілефрину гідрохлориду 

10 мг, кислоту аскорбінову 

покриту у перерахуванні на 

кислоту аскорбінову 60 мг 10 саше у картонній упаковці, №10 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія N02BE51 UA/16502/01/01 необмежений

162,74

36,5686 грн. за 1

долар США

Глімепірид ГЛИМАКС® таблетки 4 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у 

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми А10ВВ12 UA/11974/01/03 необмежений
209,00

Парацетамолу, фенілефрину 

гідрохлориду, кислоту 

аскорбінову покриту у 

перерахуванні на кислоту 

аскорбінову ГРИПГО ХОТМІКС®

гранули для орального розчину 

зі смаком смородини

1 саше містить 

парацетамолу 750 мг, 

фенілефрину гідрохлориду 

10 мг, кислоту аскорбінову 

покриту у перерахуванні на 

кислоту аскорбінову 60 мг 10 саше у картонній упаковці, №10 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія N02BE51 UA/17055/01/01 26.11.2023

162,74

36,5686 грн. за 1

долар США

Парацетамолу, фенілефрину 

гідрохлориду, кислоту 

аскорбінову покриту у 

перерахуванні на кислоту 

аскорбінову ГРИПГО ХОТМІКС®

гранули для орального розчину 

зі смаком полуниці

1 саше містить 

парацетамолу 750 мг, 

фенілефрину гідрохлориду 

10 мг, кислоту аскорбінову 

покриту у перерахуванні на 

кислоту аскорбінову 60 мг 10 саше у картонній упаковці, №10 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія N02BE51 UA/16501/01/01 необмежений

162,74

36,5686 грн. за 1

долар США

Lisinopril and diuretics СТАТОРЕМ®-Н таблетки 

лізиноприлу дигідрату у 

перерахуванні на 

лізиноприл 20 мг та 

гідрохлортіазиду 12,5 мг

по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери у 

картонній упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна C09BA03 UA/18211/01/01 20.07.2025

77,25

 

Ламотриджину ЛАНІСТОР таблетки 50 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у 

картонній упаковці, №60

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

Індія N03AX09 UA/17444/01/02 29.05.2024
160,00

36,5686 грн. за 1

долар США

Глімепірид ГЛИМАКС® таблетки 3 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у 

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми А10ВВ12 UA/11974/01/02 необмежений
139,70

Глімепірид ГЛИМАКС® таблетки 4 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми А10ВВ12 UA/11974/01/03 необмежений
112,42

Ламотриджину ЛАНІСТОР таблетки 25 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у 

картонній упаковці, №60

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

Індія N03AX09 UA/17444/01/01 29.05.2024
90,00

36,5686 грн. за 1

долар США

Мемантин гідрохлорид ДЕНІГМА®

розчин для орального 

застосування 2 мг/мл

по 100 мл розчину у флаконі, по 1 флакону у 

картонній упаковці разом із мірною ложкою ТОВ "Кусум Фарм", Україна N06DX01 UA/17456/01/01 30.05.2024
192,61

Піоглітазон ГЛЮТАЗОН® таблетки 15 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми А10ВG03 UA/11871/01/01 необмежений 
179,30

Воглібоз ВОКСИД® таблетки 0,2 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в 

картонній  упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми A10BF03 UA/13543/01/01 необмежений
146,26

Парацетамол, кофеїну 

безводного, фенілефрину 

гідрохлориду, хлорфеніраміну 

малеату ГРИПГО® таблетки

парацетамолу 500 мг, 

кофеїну безводного 30 мг, 

фенілефрину гідрохлориду 

10 мг, хлорфеніраміну 

малеату 2 мг №100 (10х10), №100 (10х1х10) Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія N02BE51 UA/7630/01/01 необмежений

623,15

36,5686 грн. за 1

долар США
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Кетоконазол, суспензія цинку 

піритіону у воді у 

перерахуванні на цинку 

піритіон ДЕРМАЗОЛ® ПЛЮС шампунь

1 мл шампуню містить 

кетоконазолу 20 мг, 48% 

суспензія цинку піритіону 

у воді у перерахуванні на 

цинку піритіон 10 мг

50 мл у флаконі; кришечка якого обтягнута 

плівковою оболонкою; по 1 флакону в картонній 

упаковці, №1 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія D01AC UA/7632/01/01 необмежений

146,26

36,5686 грн. за 1

долар США

Кетоконазол ДЕРМАЗОЛ® крем 20 мг/г 30 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці №1 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія D01AC08 UA/6725/02/01 необмежений
153,47

36,5686 грн. за 1

долар США

Піоглітазон ГЛЮТАЗОН® таблетки 45 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми А10ВG03 UA/11871/01/03 необмежений 
412,50

Піоглітазон ГЛЮТАЗОН® таблетки 30 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми А10ВG03 UA/11871/01/02 необмежений 
286,00

Кетоконазол ДЕРМАЗОЛ® крем 20 мг/г 15 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці №1 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія D01AC08 UA/6725/02/01 необмежений
90,64

36,5686 грн. за 1

долар США

Метилкобаламін ДІАКОБАЛ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 500 мкг

№30: по 10 таблеток у блістері; по 3 блістера у 

картонній упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

Індія, ТОВ "Кусум Фарм" 

Україна, м. Суми B03BA05 UA/16294/01/01 необмежений

149,35

Кетоконазол ДЕРМАЗОЛ супозиторії вагінальні 400 мг

по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у 

картонній упаковці №10 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія G01AF11 UA/16144/01/01 необмежений
237,93

36,5686 грн. за 1

долар США

Кетоконазол ДЕРМАЗОЛ® шампунь 20 мг/мл

по 8 мл у саше; по 20 саше в картонній упаковці, 

№20 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія D01AC08 UA/6725/01/01 необмежений
350,20

36,5686 грн. за 1

долар США

Домперидон ДОМРИД® SR таблетки, пролонгованої дії 30 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми А03FА03 UA/8976/03/01 необмежений 
199,82

Аторвастатин ЕТСЕТ® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №84, 14х6

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми С10АА05 UA/9658/01/01 необмежений
232,78

Прегабалін ЗОНІК капсули тверді 75 мг

по 14 капсул у блістері, по 2 блістери у картонній 

упаковці, №28 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія N03AX16 UA/16350/01/02 07.11.2023
181,28

36,5686 грн. за 1

долар США

Карбамазепін МЕЗАКАР® таблетки 200 мг

по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у 

картонній упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ.ЛТД 

(Індія), ТОВ "КУСУМ ФАРМ", 

Україна N03AF01 UA/9832/01/01 необмежений

49,00 36,5686 грн. за 1

долар США

Кетоконазол, суспензія цинку 

піритіону у воді у 

перерахуванні на цинку 

піритіон ДЕРМАЗОЛ® ПЛЮС шампунь

1 мл шампуню містить 

кетоконазолу 20 мг, 48% 

суспензія цинку піритіону 

у воді у перерахуванні на 

цинку піритіон 10 мг

100 мл у флаконі; кришечка якого обтягнута 

плівковою оболонкою; по 1 флакону в картонній 

упаковці, №1 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія D01AC UA/7632/01/01 необмежений

218,36

36,5686 грн. за 1

долар США

Домперидон ДОМРИД® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у 

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми А03FА03 UA/8976/01/01 необмежений
43,26

Метформін МЕТАМІН® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній упаковці

ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна 

м.Суми А10ВА02 UA/11506/02/01 необмежений
21,60

Диклофенак натрію ДІКЛОСЕЙФ® супозиторії 50 мг

по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у 

картонній упаковці №10 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія М01АВ05 UA/16445/01/02 26.11.2023
72,10

36,5686 грн. за 1

долар США

Ацеклофенак ДІКЛОТОЛ® таблетки, вкриті оболонкою 100 мг

по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів в 

упаковці, №100 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія M01AB16 UA/12364/01/01 необмежений 
501,61

36,5686 грн. за 1

долар США

Диклофенаку діетиламіну у 

перерахуванні на диклофенак 

натрію ДІКЛОСЕЙФ®

емульсійний гель для 

зовнішнього застосування 0,0116 по 30 г у тубі, по 1 тубі у картонній упаковці, №1 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія М02АА15 UA/16445/02/01 07.11.2023

73,13 36,5686 грн. за 1

долар США

Домперидон ДОМРИД® таблетки, вкриті оболонкою 10мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми А03FА03 UA/8976/01/01 необмежений 
94,76

Метформін МЕТАМІН® таблетки, вкриті оболонкою 850 мг

по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у 

картонній упаковці

ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна 

м.Суми А10ВА02 UA/11506/02/02 необмежений
79,30

Метформін МЕТАМІН® таблетки, вкриті оболонкою 1000 мг

по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній упаковці

ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна 

м.Суми А10ВА02 UA/11506/02/03 необмежений
40,00

Диклофенаку діетиламіну у 

перерахуванні на диклофенак 

натрію ДІКЛОСЕЙФ® ФОРТЕ

емульсійний гель для 

зовнішнього застосування 2,32% по 30 г у тубі, по 1 тубі у картонній упаковці, №1 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія М02АА15 UA/16445/02/02 07.11.2023

91,67 36,5686 грн. за 1

долар США

Метформін МЕТАМІН® таблетки, вкриті оболонкою 850 мг блістер №30, 10х3

ТОВ "Кусум Фарм" Україна 

м.Суми А10ВА02 UA/11506/02/02 необмежений
31,20

Метформіну гідрохлориду 

(пролонгованої дії) 500 мг та 

глімепіриду 1 мг ДУГЛИМАКС® таблетки 500 мг/1мг

по 15 таблеток у блістері; по 4 блістери у 

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми А10ВD02 UA/12474/01/01 необмежений 

171,60

Метформін МЕТАМІН® таблетки, вкриті оболонкою 1000 мг

по 15 таблеток у блістері; по 4 блістери у 

картонній упаковці

ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна 

м.Суми А10ВА02 UA/11506/02/03 необмежений
70,00

Метформін МЕТАМІН® таблетки, вкриті оболонкою 1000 мг блістер № 90, 15х6

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми A10BA02 UA/11506/02/03 необмежений
105,00

Метформіну гідрохлориду 

(пролонгованої дії) 500 мг та 

глімепіриду 2 мг ДУГЛИМАКС® таблетки 500 мг/2 мг

по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми А10ВD02 UA/12474/01/02 необмежений 

140,80

Метформіну гідрохлориду 

(пролонгованої дії) 500 мг та 

глімепіриду 2 мг ДУГЛИМАКС® таблетки 500 мг/2 мг

по 15 таблеток у блістері; по 4 блістери у 

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми А10ВD02 UA/12474/01/02 необмежений 

260,70
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Аторвастатин ЕТСЕТ® таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер №28 (14х2)

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми С10АА05 UA/9658/01/03 необмежений
167,89

Aторвастатин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ЕТСЕТ® таблетки, вкриті оболонкою 80мг блістер №28, 14х2

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми С10А А05  UA/9658/01/04 необмежений 
283,25

Метформін МЕТАМІН® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у 

картонній упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна А10ВА02 UA/11506/02/01 необмежений
29,00

Метформін МЕТАМІН® таблетки, вкриті оболонкою 850 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у 

картонній упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна А10ВА02 UA/11506/02/02 необмежений
49,20

Аторвастатин ЕТСЕТ® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28, 14х2

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми С10АА05 UA/9658/01/01 необмежений
89,61

Симетикон КОЛІКІД® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №30 (15х2)

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми A03AX13 UA/10461/01/01 необмежений
78,28

Кетоконазол ДЕРМАЗОЛ® шампунь 20 мг/мл

по 100 мл у флаконі, кришечка якого обтягнута 

плівковою оболонкою; по 1 флакону в картонній 

упаковці, №1 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія D01AC08 UA/6725/01/01 необмежений

189,52 36,5686 грн. за 1

долар США

Гатифлоксацин ОЗЕРЛІК® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг

по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у 

картонній упаковці, № 10 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія J01MA16 UA/7652/01/02 необмежений
265,74

36,5686 грн. за 1

долар США

Метформін МЕТАМІН® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №100, 10х10 ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна А10ВА02 UA/11506/02/01 необмежений
46,60

Кетоконазол ДЕРМАЗОЛ® шампунь 20 мг/мл

по 50 мл у флаконі, кришечка якого обтягнута 

плівковою оболонкою; по 1 флакону в картонній 

упаковці, №1 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія D01AC08 UA/6725/01/01 необмежений

126,69 36,5686 грн. за 1

долар США

Клопідогрель ПЛАТОГРІЛ® таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №84, 14х6

ТОВ "Кусум Фарм" Україна 

м.Суми В01АС04 UA/11433/01/01 необмежений
110,00

Домперидон ДОМРИД® суспензія  оральна 1 мг/мл

по 100 мл у флаконі, по 1 флакону з мірною 

ложкою у картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми А03FА03 UA/8976/02/01 необмежений
146,26

Клопідогрель ПЛАТОГРІЛ® таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер № 14х2

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми В01А С04 UA/11433/01/01 необмежений
55,00

Домперидон ДОМРИД® суспензія оральна 1 мг/мл

по 60 мл у флаконі, по 1 флакону з мірною 

ложкою у картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми А03FА03 UA/8976/02/01 необмежений
112,27

Диклофенак натрію ДІКЛОСЕЙФ® супозиторії 100 мг

по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у 

картонній упаковці №10 Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія М01АВ05 UA/16445/01/01 необмежений
109,18

36,5686 грн. за 1

долар США

Німесулід НІМІД® таблетки 100 мг

для виробника КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

Індія по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в 

картонній упаковці; по 10 упаковок у картонній 

коробці; №100 для виробника ТОВ "КУСУМ 

ФАРМ", Україна по 10 таблеток у блістері; по 1 

блістеру в картонній упаковці; по 10 таблеток у 

блістері; по 10 блістерів у картонній коробці, 

№100

Кусум Хелтхкер Пвт Лтд, Індія, 

ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна М01АХ17 UA/7649/02/01 необмежений

229,69

Телмісартан ХІПОТЕЛ таблетки 80 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній упаковці ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна C09CA07 UA/13322/01/03 необмежений 
114,33

Секнідазол САМІТОЛ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 500 мг

по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру у 

картонній коробці, №4

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

Індія P01AB07 UA/16969/01/01 08.10.2023
173,04

36,5686 грн. за 1

долар США

Метформін МЕТАМІН® SR таблетки пролонгованої дії 500 мг

по 15 таблеток у блістері; по 6 блістерів у 

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. 

Суми А10ВА02 UA/11506/01/01 необмежений 
234,30

Донепезилу гідрохлорид СЕРВОНЕКС® таблетки, вкриті оболонкою 10мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в 

картонній упаковці, №28

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

Індія N06D A02 UA/13114/01/02 необмежений 
242,05

36,5686 грн. за 1

долар США

Сератіопептидаза СЕРРАТА®

таблетки, вкриті оболонкою, 

кишковорозчинні 10 мг

по 30 таблеток у стрипі, по 5 стрипів у картонній 

упаковці, №150

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

Індія M09AB UA/7966/01/01 необмежений 
618,00

36,5686 грн. за 1

долар США

Донепезилу гідрохлорид СЕРВОНЕКС® таблетки, вкриті оболонкою 5 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в 

картонній упаковці, №28

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

Індія N06D A02 UA/13114/01/01 необмежений 
164,80

36,5686 грн. за 1

долар США

Німесулід, тизанідин НІМІД® ФОРТЕ таблетки

німесуліду 100 мг, 

тизанідину гідрохлориду у 

перерахуванні на 

тизанідин 2 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в 

картонній упаковці; по 10 упаковок у картонній 

коробці, №100

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

Індія M01A UA/4240/01/02 необмежений 

552,08

36,5686 грн. за 1

долар США

Габапентин НЬЮРОПЕНТИН® капсули тверді 300 мг

по 10 капсул у блістері; по 10 блістерів у 

картонній упаковці, №100

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

Індія

ТОВ "КУСУМ ФАРМ" 

(Альтернативний виробник, що 

здійснює вторинне пакування, 

контроль якості та випуск серії), 

Україна N03AX12 UA/14034/01/01 необмежений

527,36

36,5686 грн. за 1

долар США

Окскарбазепін ОКСАПІН®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 300 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у 

картонній упаковці

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД. 

(Індія), ТОВ "КУСУМ ФАРМ", 

Україна N03A F02 UA/11096/01/01 необмежений

215,27 36,5686 грн. за 1

долар США

Орнідазол ОРГІЛ® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг № 10 (10х1) у блістерах

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

Індія P01AB03 UA/7654/01/01 необмежений
106,09

36,5686 грн. за 1

долар США
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Metformin МЕТАМІН®SR таблетки пролонгованої дії 500 мг

по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній упаковці

ТОВ "Кусум Фарм" Україна 

м.Суми А10ВА02 UA/11506/01/01 необмежений
80,52

Офлоксацин; орнідазол ПОЛІМІК® таблетки, вкриті оболонкою

офлоксацину 200 мг та 

орнідазолу 500 мг № 10 у блістерах

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

Індія J01RA UA/7657/01/01 необмежений
201,88

36,5686 грн. за 1

долар США

Лоперамід гідрохлорид, 

симетикон ЛОФЛАТІЛ® таблетки, вкриті оболонкою

лопераміду гідрохлориду 2 

мг, симетикону 125 мг

№ 100 (10х1х10) у блістерах або стрипах, №100 

(10х10) у блістерах

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

Індія A07DA53 UA/7643/01/01 необмежений

403,76 36,5686 грн. за 1

долар США

Алое екстракту сухого

АЛОЕ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ-

ДАРНИЦЯ екстракт рідкий для ін'єкцій

1 мл екстракту містить 

алое екстракту сухого 

(aloes extractum siccum) у 

перерахуванні на 100 % 

вміст солей кальцію та 

магнію органічних кислот 

у сухій речовині – 2,25 мг

по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові 

упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна А16АХ UA/6565/01/01 необмежений

126,96

Холіну альфосцерат АЛЬФАХОЛІН® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій 

упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N07AX02 UA/17917/02/01 06.02.2025

503,66

Холіну альфосцерат АЛЬФАХОЛІН® розчин оральний 600 мг/7 мл

по 7 мл у флаконі з кришкою з контролем 

першого відкриття; по 10 флаконів у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N07AX02 UA/17917/01/01 06.02.2025
481,94

Амброксол АМБРОКСОЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 30 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R05CВ06 UA/5703/01/01 необмежений

26,64

Метамізол натрію АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ таблетки 500 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці; по 10 

таблеток у контурних чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N02BB02 UA/3222/01/01 необмежений

15,60

Аргініна глутамат АРГІТЕК розчин для інфузій 8 мг/мл по 250 мл у флаконі; по 1 флаконі в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна А05ВА01 UA/16986/01/01 23.10.2023
99,27

Ксислота аскорбінова

АСКОРБІНОВА КИСЛОТА-

ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 100 мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 5 ампул в контурній 

чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна А11GА01 UA/2991/01/02 необмежений

53,04

Аскорбінова кислота (Vit C)

АСКОРБІНОВА КИСЛОТА-

ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 50 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна А11GА01 UA/2991/01/01 необмежений

47,16

Ацетилсаліцилова кислота, 

комбінації, окрім 

психолептики АСКОФЕН-ДАРНИЦЯ таблетки

1 таблетка містить 

ацетилсаліцилової кислоти 

200 мг; парацетамолу 200 

мг; кофеїну 40 мг

по 6 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці; по 6 

таблеток у контурних чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N02ВА51 UA/7528/01/01 необмежений

13,20

Ацетилсаліцилова кислота, 

комбінації, окрім 

психолептики АСКОФЕН-ДАРНИЦЯ таблетки

1 таблетка містить 

ацетилсаліцилової кислоти 

200 мг; парацетамолу 200 

мг; кофеїну 40 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці; по 10 

таблеток у контурних чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N02ВА51 UA/7528/01/01 необмежений

22,44

Rosuvastatin and acetylsalicylic 

acid АСПІРОЗА® капсули тверді 10 мг/100 мг по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в пачці Адамед Фарма С.А., Польща C10BX05 UA/18799/01/02 28.06.2026
203,58

36,5686 грн. за 1

долар США

Rosuvastatin and acetylsalicylic 

acid АСПІРОЗА® капсули тверді 20 мг/100 мг по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в пачці Адамед Фарма С.А., Польща C10BX05 UA/18799/01/03 28.06.2026
288,33

36,5686 грн. за 1

долар США

Ацетилсаліцилова кислота

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА 

КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ таблетки 500 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1  чарунковій  упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N02ВА01 UA/2992/01/02 необмежений

14,28

Бісакодил БІСАКОДИЛ-ДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті оболонкою, 

кишковорозчинні 5 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 

по 3 контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна А06АВ02 UA/2575/01/01 необмежений

77,88

Бромгексин БРОМГЕКСИН-ДАРНИЦЯ таблетки 8 мг по 20 таблеток у контурній чарунковій упаковці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R05CB02 UA/5902/01/01 необмежений
17,64

Бромгексин БРОМГЕКСИН-ДАРНИЦЯ таблетки 8 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 5 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R05CB02 UA/5902/01/01 необмежений

39,48

Аторвастатин ВАЗОКЛІН-ДАРНИЦЯ таблетки, вкриті оболонкою

аторвастатину кальцію, в 

перерахуванні на 

аторвастатин 10 мг

по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C10AA05 UA/15437/01/01 необмежений

81,60

Аторвастатин ВАЗОКЛІН-ДАРНИЦЯ таблетки, вкриті оболонкою

аторвастатину кальцію, в 

перерахуванні на 

аторвастатин 20 мг

по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С10АА05 UA/15437/01/02 необмежений

105,60

Розчин ментолу в 

ментиловому ефірі 

ізовалеріанової кислоти ВАЛІДОЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 60 мг по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C01EX UA/2993/01/01 необмежений

13,56

Myramistin ВЕРОМІСТИН®

розчин для зовнішнього 

застосування 0,1 мг/мл по 100 мл у флаконах

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D08AJ UA/18640/01/01 23.03.2026
131,48
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Myramistin ВЕРОМІСТИН®

розчин для зовнішнього 

застосування 0,1 мг/мл по 200 мл у флаконах

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D08AJ UA/18640/01/01 23.03.2026
171,69

Myramistin ВЕРОМІСТИН®

розчин для зовнішнього 

застосування 0,1 мг/мл по 400 мл у флаконах

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D08AJ UA/18640/01/01 23.03.2026
223,20

Вінпоцетин ВІНПОЦЕТИН-ДАРНИЦЯ

концентрат для приготування 

розчину для інфузій 5 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці; по 2 мл в ампулі; по 10 ампул в 

контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній 

чарунковій упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N06ВХ18 UA/2576/01/01 необмежений

75,96

Вінпоцетин ВІНПОЦЕТИН-ДАРНИЦЯ таблетки 5 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N06ВХ18 UA/2576/02/01 необмежений

59,28

Гепарин ГЕПАРИН-ДАРНИЦЯ гель 600 МО/г по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С05ВА03 UA/2577/01/02 необмежений
142,80

Доксиламіну сукцинат ГІПНОС® таблетки, вкриті оболонкою 15 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 

по 1 контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R06AA09, N05CM UA/17957/01/01 27.02.2025

40,86

Доксиламіну сукцинат ГІПНОС® таблетки, вкриті оболонкою 15 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 

по 2 контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R06AA09, N05CM UA/17957/01/01 27.02.2025

80,38

Doxylamine ГІПНОС® краплі оральні, розчин 15 мг/0,6 мл

по 50 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону у 

пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N05CM, R06AA09 UA/17957/02/01 10.09.2026
148,17

Doxylamine ГІПНОС® краплі оральні, розчин 15 мг/0,6 мл

по 20 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону у 

пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N05CM, R06AA09 UA/17957/02/01 10.09.2026
74,08

Глюкоза ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 400 мг/мл по 20 мл в ампулі; по 10 ампул в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна В05СХ01 UA/2349/01/01 необмежений
142,80

Glycine ГЛІЦИН-ДАРНИЦЯ таблетки сублінгвальні 100 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 6 контурних чарункових упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N07XX UA/18282/01/01 04.09.2025

47,74

Силімарин ДАРСІЛ® таблетки вкриті оболонкою 22,5 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 10 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна А05ВА03 UA/2473/01/01 необмежений

194,13

Силімарин ДАРСІЛ® таблетки вкриті оболонкою 22,5 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 5 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна А05ВА03 UA/2473/01/01 необмежений

99,20

Силімарин ДАРСІЛ® таблетки вкриті оболонкою 22,5 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна А05ВА03 UA/2473/01/01 необмежений

61,65

Comb drug ДАРФЕН® ГЕЛЬ гель 100 г по 100 г у тубі, по 1 тубі в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна M02AX10 UA/18641/01/01 23.03.2026
280,05

Comb drug ДАРФЕН® ГЕЛЬ гель 100 г по 15 г у тубі, по 1 тубі в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна M02AX10 UA/18641/01/01 23.03.2026
97,65

Comb drug ДАРФЕН® ГЕЛЬ гель 100 г по 50 г у тубі, по 1 тубі в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна M02AX10 UA/18641/01/01 23.03.2026
192,54

Ibuprofen ДАРФЕН® КІДС ФОРТЕ суспензія оральна 200 мг/5 мл

по 100 мл у флаконі; по 1 флакону у комплекті зі 

шприцом-дозатором в пачці

Фамар Недерленд Б.В. 

(виробництво, первинне та 

вторинне пакування, контроль 

якості, випуск серії готового 

продукту), Нідерланди

Едефарм, С.Л. (виробництво, 

первинне та вторинне пакування, 

випуск серії готового продукту), 

Іспанія

Фармалідер, С.А. (контроль 

якості (за винятком 

мікробіологічного контролю), 

випуск серії готового продукту), 

Іспанія

Біолаб, С.Л. (мікробіологічний 

контроль (субпідрядник компанії 

Farmalider, S.A.)), Іспанія M01AE01 UA/18550/01/01 11.02.2026

172,78

36,5686 грн. за 1

долар США

Ibuprofen, combinations ДАРФЕН® ЛОНГ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 200 мг/500 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці

Ронтіс Хеллас Медікал енд 

Фармасьютікал Продактс С.А., 

Греція M01AE51 UA/18537/01/01 26.01.2026

109,47 36,5686 грн. за 1

долар США

Ацетилцистеїн ДВАЦЕ 200 таблетки шипучі 200 мг по 20 таблеток у тубі; по 1 тубі в пачці Е-Фарма Тренто С.п.А., Італія R05CB01 UA/18138/01/01 15.06.2025
151,94

36,5686 грн. за 1

долар США

Ацетилцистеїн ДВАЦЕ ЛОНГ таблетки шипучі 600 мг по 10 таблеток у тубі, по 1 тубі в пачці Е-Фарма Тренто С.п.А., Італія R05CB01 UA/18139/01/01 15.06.2025
177,15

36,5686 грн. за 1

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R05CB01 UA/19247/01/01 15.03.2027 111,10

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R05CB01 UA/19247/01/02 15.03.2027 124,98

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R05CB01 UA/19310/01/01 22.04.2027 138,87

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R05CB01 UA/19261/01/01 15.03.2027 145,48

Ацетилцистеїн

ДВАЦЕ ЛОНГ ГАРЯЧИЙ 

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R05CB01 UA/19262/01/01 15.03.2027 132,26

Дексаметазон Дексаметазон-Дарниця краплі очні, розчин 1 мг/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна S01BA01 UA/0992/01/01 необмежений
38,88

Декскетопрофен ДЕКСПРО гранули для орального розчину 25 мг по 10 однодозових пакетів у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна M01AE17 UA/17373/02/01 13.01.2027
103,20

Декскетопрофен ДЕКСПРО 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 у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна M01AE17 UA/17373/01/01 26.04.2024

198,09

Levetiracetam ДЕСЕЙЗ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 250 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

Ронтіс Хеллас Медікал енд 

Фармасьютікал Продактс С.А., 

Греція  N03AX14 UA/18839/01/01 08.07.2026

262,55 36,5686 грн. за 1

долар США

Levetiracetam ДЕСЕЙЗ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 500 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

Ронтіс Хеллас Медікал енд 

Фармасьютікал Продактс С.А., 

Греція  N03AX14 UA/18839/01/02 08.07.2026

457,86 36,5686 грн. за 1

долар США

Levetiracetam ДЕСЕЙЗ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 1000 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

Ронтіс Хеллас Медікал енд 

Фармасьютікал Продактс С.А., 

Греція  N03AX14 UA/18839/01/03 08.07.2026

715,42 36,5686 грн. за 1

долар США

Бендазол ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки у пачці; по 1 мл в ампулі по 10 ампул у 

коробці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С04АХ UA/4780/01/01 необмежений

67,56

Бендазол ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки у пачці; 

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С04АХ UA/4780/01/01 необмежений

142,80

Бендазол ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 20 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 

по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці; по 10 

таблеток у контурних чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С04АХ UA/4780/02/01 необмежений

32,52

Диклофенак ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті оболонкою, 

кишковорозчинні 25 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна М01АВ05 UA/4060/02/01 необмежений

30,36

Дифенгідрамін ДИМЕДРОЛ-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл

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

ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 

контурні чарункові упаковки у пачці; 

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R06АА02 UA/4851/01/01 необмежений

45,48

Дифенгідраміну гідрохлорид ДИМЕДРОЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 50 мг по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R06АА02 UA/4851/02/03 необмежений
65,04

Атенолол, хлорталідон ДИНОРИК®-ДАРНИЦЯ таблетки, вкрриті оболонкою

атенолу 100 мг, 

хлорталідону 25 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 

по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С07СВ03 UA/6496/01/01 необмежений

58,68

Мебгідролін ДІАЗОЛІН-ДАРНИЦЯ таблетки 100 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R06АХ15 UA/0278/01/01 необмежений

20,16

Діоксидин; лідокаїн ДІОКСИЗОЛЬ®-ДАРНИЦЯ розчин

1 г розчину містить: 

діоксидину 12 мг; 

лідокаїну гідрохлориду 60 

мг по 100 г у флаконах; по 1 флакону в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна J01ХХ UA/8021/01/01 необмежений

327,47

Діоксидин; лідокаїн ДІОКСИЗОЛЬ®-ДАРНИЦЯ розчин

1 г розчину містить: 

діоксидину 12 мг; 

лідокаїну гідрохлориду 60 

мг по 50 г у флаконах; по 1 флакону в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна J01ХХ UA/8021/01/01 необмежений

162,06

Діоксидин; лідокаїн ДІОКСИЗОЛЬ®-ДАРНИЦЯ розчин

1 г розчину містить: 

діоксидину 12 мг; 

лідокаїну гідрохлориду 60 

мг по 500 г у флаконах

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна J01ХХ UA/8021/01/01 необмежений 1 417,60

Дротаверин ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ таблетки 40 мг

10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 2 

контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна А03АD02 UA/7468/01/01 необмежений

41,40

Дротаверин ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ таблетки 40 мг

10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 3 

контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна А03АD02 UA/7468/01/01 необмежений

57,48

Еторикоксиб ЕКСІБ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 60 мг

10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 3 

контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна M01AH05 UA/19245/01/01 16.08.2027

631,90
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Еторикоксиб ЕКСІБ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 90 мг

10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 3 

контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна M01AH05 UA/19245/01/02 16.08.2027

780,75

Еторикоксиб ЕКСІБ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 120 мг

10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 1 

контурній чарунковій упаковкці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна M01AH05 UA/19245/01/03 16.08.2027

342,40

Eletriptan ЕЛЬПТАН

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 20 мг по 3 таблетки у блістері; по 1 блістеру в пачці Рафарм СА, Греція N02CC06 UA/18414/01/01 30.10.2025
278,06

36,5686 грн. за 1

долар США

Eletriptan ЕЛЬПТАН

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 40 мг по 3 таблетки у блістері; по 1 блістеру в пачці Рафарм СА, Греція N02CC06 UA/18414/01/02 30.10.2025
385,83

36,5686 грн. за 1

долар США

Eletriptan ЕЛЬПТАН

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 80 мг по 3 таблетки у блістері; по 1 блістеру в пачці Рафарм СА, Греція N02CC06 UA/18414/01/03 30.10.2025
784,97

36,5686 грн. за 1

долар США

Дезлоратадин ЕРІДЕЗ-ДАРНИЦЯ таблетки, вкриті оболонкою 5 мг

10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 1 

контурній чарунковій упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R06AX27 UA/12919/01/01 необмежений

67,35

Desloratadine ЕРІДЕЗ®

таблетки, що диспергуються у 

ротовій порожнині 5 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці ДЖЕНЕФАРМ СА, Греція  R06AX27 UA/18434/01/01 11.11.2025
132,15

36,5686 грн. за 1

долар США

Теофілін ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 20 мг/мл

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

ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R03DA04 UA/3894/01/01 необмежений

60,72

Еплеренон ЕФЕЗ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 25 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C03DA04 UA/19629/01/01 29.08.2027
363,00

Еплеренон ЕФЕЗ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 50 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C03DA04 UA/19629/01/02 29.08.2027
522,72

Фебуксостат ЕФСТАТ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 80 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в 

картонній пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна M04AA03 UA/17530/01/01 22.07.2024
611,76

Фебуксостат ЕФСТАТ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 120 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в 

картонній пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна M04AA03 UA/17530/01/02 22.07.2024
742,43

Уміфеновір ІМУСТАТ таблетки, вкриті оболонкою 100 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна J05АХ13 UA/9052/01/02 необмежений

142,80

Potassium iodide

КАЛІЮ ЙОДИД-125-

ДАРНИЦЯ таблетки 125 мг

по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у 

блістері

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна V03AB21 UA/19348/01/01 26.04.2023
150,00

Кальцію глюконат

КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ-

ДАРНИЦЯ таблетки 500 мг по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна А12АА03 UA/6589/01/01 необмежений
13,56

Кальцій хлорид

КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД-

ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 50,7 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна B05XA07 UA/6822/01/01 необмежений

53,04

Кальцій хлорид

КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД-

ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 50,7 мг/мл

по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна В05ХА07 UA/6822/01/01 необмежений

68,28

Гідрохлоротіазид; каптоприл КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ таблетки

каптоприлу 50 мг; 

гідрохлоротіазиду 25 мг

по 10 таблеток у контурних чарункових 

упаковках; по 2 контурні чарункові упаковки в 

пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С09ВА01 UA/8156/01/02 необмежений

78,35

Гідрохлоротіазид; каптоприл КАПТОПРЕС-12,5 ДАРНИЦЯ таблетки

каптоприлу 50 мг; 

гідрохлоротіазиду 12,5 мг

по 10 таблеток у контурних чарункових 

упаковках; по 2 контурні чарункові упаковки в 

пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С09ВА01 UA/8156/01/01 необмежений

72,12

Кветіапін КВЕТІАПІН-ДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 25 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці Дженефарм СА, Греція N05AH04 UA/19202/01/01 10.02.2027 148,24

36,5686 грн. за 1

долар США

Кветіапін КВЕТІАПІН-ДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці Дженефарм СА, Греція N05AH04 UA/19202/01/02 10.02.2027 322,30

36,5686 грн. за 1

долар США

Кветіапін КВЕТІАПІН-ДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 200 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці Дженефарм СА, Греція N05AH04 UA/19202/01/03 10.02.2027 406,48

36,5686 грн. за 1

долар США

Кетоконазол КЕТОЗОРАЛ®-ДАРНИЦЯ шампунь 20 мг/г по 60 г у флаконі; по 1 флакону у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D01AС08 UA/8226/02/01 необмежений
132,17

Кеторолак КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ® розчин для ін'єкцій 30 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці; по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у 

контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній 

чарунковій упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна М01АВ15 UA/2190/01/01 необмежений

208,30

Кеторолак КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ® таблетки 10 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 

по 1 контурній чарунковій упаковці ц пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна М01АВ15 UA/2190/02/01 необмежений

60,46
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Cilostazol КЛАУДІЕКС таблетки 100 мг по 28 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці

ДЖ. УРІАЧ І КОМПАНЬЯ, С.А. 

(повний цикл виробництва 

готового лікарського засобу, 

контроль та випуск серії), Іспанія

ГАЛЕНІКУМ ХЕЛС, С.Л. 

(контроль якості (фізико-хімічне 

тестування) та випуск серії), 

Іспанія B01AC23 UA/18418/01/01 30.10.2025

306,60

36,5686 грн. за 1

долар США

Cilostazol КЛАУДІЕКС таблетки 100 мг по 28 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці

ДЖ. УРІАЧ І КОМПАНЬЯ, С.А. 

(повний цикл виробництва 

готового лікарського засобу, 

контроль та випуск серії), Іспанія

ГАЛЕНІКУМ ХЕЛС, С.Л. 

(контроль якості (фізико-хімічне 

тестування) та випуск серії), 

Іспанія B01AC23 UA/18418/01/01 30.10.2025

610,49

36,5686 грн. за 1

долар США

етиловий ефір α-

бромізовалеріанової кислоти, 

фенобарбітал, олія м'яти 

перцевої КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ® краплі оральні, розчин

1 мл препарату містить 

етилового ефіру α-

бромізовалеріанової 

кислоти, у перерахуванні 

на 100 % речовину 20,0 мг, 

фенобарбіталу 18,26 мг, 

олії м'яти перцевої 1,42 мг по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N05CB02 UA/14817/01/01 необмежений

28,56

етиловий ефір α-

бромізовалеріанової кислоти, 

фенобарбітал, олія м'яти 

перцевої КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ® краплі оральні, розчин

1 мл препарату містить 

етилового ефіру α-

бромізовалеріанової 

кислоти, у перерахуванні 

на 100 % речовину 20,0 мг, 

фенобарбіталу 18,26 мг, 

олії м'яти перцевої 1,42 мг по 40 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N05CB02 UA/14817/01/01 необмежений

36,24

Нікетамід КОРДІАМІН®-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 250 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R07AB02 UA/3469/01/01 необмежений

142,80

Кофеїн-бензоат натрію

КОФЕЇН-БЕНЗОАТ НАТРІЮ-

ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 100 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній 

чарунковій упаковці (касеті); по 2 контурні 

чарункові упаковки (касети) в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N06BC01 UA/7534/01/01 необмежений

48,48

Лінкоміцин ЛІНКОМІЦИН -ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 300 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній 

чарунковій упаковці ; по 2 контурні чарункові 

упаковки  в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна J01FF02 UA/4582/01/01 необмежений

78,84

Лінкоміцин ЛІНКОМІЦИН -ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 300 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній 

чарунковій упаковці ; по 2 контурні чарункові 

упаковки  в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна J01FF02 UA/4582/01/01 необмежений

116,88

Гліцин комбінації МЕДИХРОНАЛ®-ДАРНИЦЯ гранули

пакет №1 містить: глюкози 

моногідрату 17,5 г; пакет 

№2 містить: гліцину 7 г, 

натрію форміату 3,5 г пакет №1 та пакет №2 у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N07BB UA/6504/01/01 необмежений

75,08

Гліцин комбінації МЕДИХРОНАЛ®-ДАРНИЦЯ гранули

пакет №1 містить: глюкози 

моногідрату 17,5 г; пакет 

№2 містить: гліцину 7 г, 

натрію форміату 3,5 г 21 пакет №1 та 21 пакет №2 у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N07BB UA/6504/01/01 необмежений

1 488,09

Гліцин комбінації МЕДИХРОНАЛ®-ДАРНИЦЯ гранули

пакет №1 містить: глюкози 

моногідрату 17,5 г; пакет 

№2 містить: гліцину 7 г, 

натрію форміату 3,5 г 7 пакетів №1 та 7 пакет №2 у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N07BB UA/6504/01/01 необмежений

505,66

Мемантин МЕМТЕК®

таблетки, що диспергуються в 

ротовій порожнині 10 мг по 15 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N06DX01 UA/17981/01/01 18.03.2025
248,46

Арипіпразол МІНТЕГРА

таблетки, що диспергуються в 

ротовій порожнині 10 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N05AX12 UA/18061/01/01 23.04.2025
273,39

Арипіпразол МІНТЕГРА

таблетки, що диспергуються в 

ротовій порожнині 15 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N05AX12 UA/18061/01/02 23.04.2025
385,96

Арипіпразол МІНТЕГРА

таблетки, що диспергуються в 

ротовій порожнині 30 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N05AX12 UA/18061/01/03 23.04.2025
597,30
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Мелдоній МЕТАМАКС капсули 250 мг

по 10 капсул у контурній чарунковій упаковці; по 

4 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С01ЕВ22 UA/3572/01/01 необмежений

287,99

Мелдоній МЕТАМАКС розчин для ін'єкцій 100 мг/мл

по 5 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці, по 2 контурній чарунковій 

упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С01ЕВ UA/3572/02/01 необмежений

766,82

Метилурацил у комбінації 

мірамістином

МЕТИЛУРАЦИЛ З 

МІРАМІСТИНОМ мазь

1 г мазі містить: 

метилурацилу 50 мг, 

мірамістину 5 мг по 15 г у тубі; по 1 тубі в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D03АХ UA/1750/01/01 необмежений

75,39

Метилурацил у комбінації 

мірамістином

МЕТИЛУРАЦИЛ З 

МІРАМІСТИНОМ мазь

1 г мазі містить: 

метилурацилу 50 мг, 

мірамістину 5 мг по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D03АХ UA/1750/01/01 необмежений

142,12

Мефенамінова кислота МЕФЕНАМІНКА® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна М01АG01 UA/14487/01/01 необмежений

122,58

Мефенамінова кислота МЕФЕНАМІНКА® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна М01АG01 UA/14487/01/01 необмежений

62,10

Мефенамінова кислота

МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА-

ДАРНИЦЯ таблетки 500 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна М01АG01 UA/7015/01/01 необмежений

82,62

Мірамістин МІРАМІСТИН®

розчин для зовнішнього 

застосування

1 мл розчину містить: 

мірамістину 0,1 мг

по 50 мл у флаконі, по 1 флакону з уретральною 

насадкою в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D08AJ10 UA/1804/02/01 необмежений
145,78

Мірамістин Мірамістин®-Дарниця мазь 5 мг/г по 1000 г у банках

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D08AJ UA/1804/01/01 необмежений
652,24

Мірамістин Мірамістин®-Дарниця мазь 5 мг/г по 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D08AJ UA/1804/01/01 необмежений
101,42

Мірамістин Мірамістин®-Дарниця мазь 5 мг/г по 15 г у тубі; по 1 тубі у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D08AJ UA/1804/01/01 необмежений
54,33

Аденозин

НАТРІЮ 

АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ-

ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С01ЕВ10 UA/2998/01/01 необмежений

65,28

Небіволол НЕБІВОЛОЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 5 мг

по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 

по 2 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С07АВ12 UA/17005/01/01 31.10.2023

120,33

Пірацетам; цинаризин НЕЙРО-НОРМ капсули

пірацетаму 400 мг, 

цинаризину 25 мг

по 10 капсул у контурній чарунковій упаковці; по 

6 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N06BX UA/3685/01/01 необмежений

198,81

Кеторолаку трометаміну, 

пітофенону гідрохлориду, 

фенпіверинію броміду НЕОСПАСТИЛ® розчин для ін'єкцій

1 мл розчину містить: 

кеторолаку трометаміну 15 

мг, пітофенону 

гідрохлориду 5 мг, 

фенпіверинію броміду 0,05 

мг

по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна A03DA02 UA/18292/01/01 25.08.2025

308,81

Теофілін НЕОФІЛІН таблетки пролонгованої дії 100 мг

по 10 капсул у контурній чарунковій упаковці; по 

5 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R03DA04 UA/3793/01/01 необмежений

51,72

Теофілін НЕОФІЛІН таблетки пролонгованої дії 300 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 5 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R03DA04 UA/3793/01/02 необмежений

78,84

Нікотинова кислота

НІКОТИНОВА КИСЛОТА-

ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкціцій 10 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С04АС01 UA/3224/01/01 необмежений

85,32

Німесулід НІМЕДАР гель

1 г гелю містить 

німесуліду 10 мг по 30 г у тубі, по 1 тубі в пачці 

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна М02АА26 UA/15433/02/01 необмежений
99,94

Німесулід НІМЕДАР гранули для оральної суспензії

1 однодозовий пакет по 2 г 

гранул містить німесуліду 

100 мг

по 2 г гранул в однодозовому пакеті; по 15 

пакетів у коробці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна М01АХ17 UA/15433/01/01 необмежений

150,24

Німесулід НІМЕДАР гранули для оральної суспензії

1 однодозовий пакет по 2 г 

гранул містить німесуліду 

100 мг

по 2 г гранул в однодозовому пакеті; по 30 

пакетів у коробці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна М01АХ17 UA/15433/01/01 необмежений

303,57

Німесулід НІМЕДАР® таблетки 100 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна M01AX17 UA/9104/01/01 необмежений

85,82

Прокаїн НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 20 мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці; по 5 

ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N01BA02 UA/3972/01/02 необмежений

50,40
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Прокаїн НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 5 мг/мл

по 2 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці; по 5 

ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N01BA02 UA/3972/01/01 необмежений

33,60

Прокаїн НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 5 мг/мл

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

ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N01BA02 UA/3972/01/01 необмежений

57,60

Оксолін ОКСОЛІН-ДАРНИЦЯ мазь 2,5 мг/г по 10 г у тубі; по 1 тубі у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна S01AD UA/6926/01/01 необмежений
53,16

Орнідазол ОРНІДАЗОЛ-ДАРНИЦЯ розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна J01XD03 UA/17007/01/01 31.10.2023
137,03

Офлоксацин в комбінації з  

лідокаїном гідрохлоридом ОФЛОКАЇН-ДАРНИЦЯ® мазь

1 г мазі містить 

офлоксацину 1 мг, 

лідокаїну гідрохлориду 30 

мг по 1000 г у банках

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D06BX UA/7088/01/01 необмежений

713,10

Офлоксацин в комбінації з 

лідокаїном гідрохлоридом ОФЛОКАЇН-ДАРНИЦЯ® мазь

1 г мазі містить: 

офлоксацину 1 мг, 

лідокаїну гідрохлориду 30 

мг по 15 г у тубі; по 1 тубі у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D06BX UA/7088/01/01 необмежений

81,50

Офлоксацин в комбінації з 

лідокаїном гідрохлоридом ОФЛОКАЇН-ДАРНИЦЯ® мазь

1 г мазі містить: 

офлоксацину 1 мг, 

лідокаїну гідрохлориду 30 

мг по 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D06BX UA/7088/01/01 необмежений

157,08

Мірамістин ОФТАМІРИН

краплі очні/вушні/назальні, 

розчин 0,1 мг/мл по 5 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна S03D, R01A UA/12521/01/01 необмежений

77,88

Мірамістин; пантенол ПАНТЕСТИН-ДАРНИЦЯ® гель

1 г гелю містить: 

дексапантенолу - 50 мг, 

мірамістину (у 

перерахуванні на безводну 

речовину) - 5 мг по 15 г у тубі; по 1 тубі в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D03AX50 UA/1602/01/01 необмежений

94,92

Мірамістин; пантенол ПАНТЕСТИН-ДАРНИЦЯ® гель

1 г гелю містить: 

дексапантенолу - 50 мг, 

мірамістину (у 

перерахуванні на безводну 

речовину) - 5 мг по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D03AX50 UA/1602/01/01 необмежений

158,96

Папаверин ПАПАВЕРИН-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 20 мг/мл 

по 2 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці; по 5 

ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна A03AD01 UA/3112/01/01 необмежений

100,20

Бендазол, папаверин ПАПАЗОЛ-ДАРНИЦЯ таблетки

бендазолу гідрохлориду 30 

мг; папаверину 

гідрохлориду 30 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C04AX UA/6207/01/01 необмежений

40,92

Пентоксифілін ПЕНТОКСИФІЛІН-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 20 мг/мл

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

ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C04AD03 UA/4041/02/01 необмежений

100,20

Пентоксифілін ПЕНТОКСИФІЛІН-ДАРНИЦЯ таблетки 200 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 

по 2 контурні чарункові упаковки в пачках

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C04AD03 UA/4041/01/01 необмежений

53,04

Пентоксифілін ПЕНТОТРЕН розчин для інфузій 0,5 мг/мл по 200 мл у флаконах

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C04AD03 UA/15146/01/01 необмежений
131,40

Perindopril ПЕРИНДОПРИЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 4 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 

по 3 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09AA04 UA/18525/01/01 16.01.2026

95,64

Perindopril ПЕРИНДОПРИЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 8 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 

по 3 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09AA04 UA/18525/01/02 16.01.2026

127,56

Периндоприл ПЕРІНДОПРЕС® таблетки 4 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09AA04 UA/16982/01/02 22.10.2023

112,18

Периндоприл ПЕРІНДОПРЕС® таблетки 8 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09AA04 UA/16982/01/01 22.10.2023

150,46

Периндоприл і Амлодипін ПЕРІНДОПРЕС® А таблетки 4 мг/5 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09BB04 UA/17768/01/01 21.11.2024

132,65
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Периндоприл і Амлодипін ПЕРІНДОПРЕС® А таблетки 8 мг/10 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09BB04 UA/17768/01/02 21.11.2024

204,06

Perindopril and diuretics ПЕРІНДОПРЕС® ДУО таблетки 4 мг/1,25 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09BA04 UA/19069/01/01 16.11.2026
145,01

Perindopril and diuretics ПЕРІНДОПРЕС® ДУО таблетки 8 мг/2,5 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09BA04 UA/19069/01/02 16.11.2026

162,09

Периндоприл, амлодипін і 

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09BX01 UA/19239/01/01 23.02.2027 136,16

Периндоприл, амлодипін і 

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09BX01 UA/19239/01/02 23.02.2027 159,70

Периндоприл, амлодипін і 

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09BX01 UA/19239/01/03 23.02.2027 173,14

Периндоприл, амлодипін і 

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09BX01 UA/19239/01/04 23.02.2022 186,58

Пірацетам ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 200 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N06BX03 UA/3225/02/01 необмежений

71,40

Пірацетам ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ таблетки 400 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N06BX03 UA/3225/01/02 необмежений

40,92

Пірацетам ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ таблетки, вкриті оболонкою 200 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 6 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N06BX03 UA/3225/01/01 необмежений

43,92

Піридоксин

ПІРИДОКСИН-ДАРНИЦЯ 

(ВІТАМІН В6-ДАРНИЦЯ) розчин для ін'єкцій 50 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна A11HA02 UA/5420/01/01 необмежений

62,28

Платифіліну гідротартрат ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 2 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковці в пачці; по 10 ампул у коробці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна A03AX UA/4042/01/01 необмежений

113,76

Розувастатин ПРЕВЕНТОР

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурних чарункових упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C10AA07 UA/17500/01/01 05.07.2024

144,18

Розувастатин ПРЕВЕНТОР

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 9 контурних чарункових упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C10AA07 UA/17500/01/01 05.07.2024

405,47

Розувастатин ПРЕВЕНТОР

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 20 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурних чарункових упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C10AA07 UA/17500/01/02 05.07.2024

208,55

Розувастатин ПРЕВЕНТОР

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 20 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 9 контурних чарункових упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C10AA07 UA/17500/01/02 05.07.2024

595,66

Прегабалін ПРЕГАБАЛІН-ДАРНИЦЯ капсули 150 мг

по 7 капсул у контурній чарунковій упаковці; по 2 

контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N03AX16 UA/16414/01/02 необмежений

230,02

Прегабалін ПРЕГАБАЛІН-ДАРНИЦЯ капсули 150 мг

по 7 капсул у контурній чарунковій упаковці; по 3 

контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N03AX16 UA/16414/01/02 необмежений

327,81

Pregabalin ПРЕГАБАЛІН-ДАРНИЦЯ капсули 300 мг

по 7 капсул у контурній чарунковій упаковці, по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N03AX16 UA/16414/01/03 необмежений

337,17

Pregabalin ПРЕГАБАЛІН-ДАРНИЦЯ капсули 300 мг

по 7 капсул у контурній чарунковій упаковці, по 3 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N03AX16 UA/16414/01/03 необмежений

461,08

Прегабалін ПРЕГАБАЛІН-ДАРНИЦЯ капсули 75 мг

по 7 капсул у контурній чарунковій упаковці; по 2 

контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N03AX16 UA/16414/01/01 необмежений

175,18

Прегабалін ПРЕГАБАЛІН-ДАРНИЦЯ капсули 75 мг

по 7 капсул у контурній чарунковій упаковці; по 3 

контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N03AX16 UA/16414/01/01 необмежений

255,05

Comb drug ПРЕДНІКАРБ-ДАРНИЦЯ мазь 15 г по 15 г у тубі; по 1 тубі в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D07XA02 UA/6024/01/01 необмежений
73,44
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Ramipril and amlodipine РАМІТОН А капсули тверді 10 мг/10 мг по 6 капсул у блістері; по 5 блістерів в пачці

Адамед Фарма С.А. 

(виробництво, первинне та 

вторинне пакування, випуск серії 

готового продукту; контроль 

якості), Польща C09BB07 UA/18731/01/04 28.04.2026

207,60

36,5686 грн. за 1

долар США

Ramipril and amlodipine РАМІТОН А капсули тверді 10 мг/5 мг по 6 капсул у блістері; по 5 блістерів в пачці

Адамед Фарма С.А. 

(виробництво, первинне та 

вторинне пакування, випуск серії 

готового продукту; контроль 

якості), Польща C09BB07 UA/18731/01/03 28.04.2026

183,80

36,5686 грн. за 1

долар США

Ramipril and amlodipine РАМІТОН А капсули тверді 5 мг/10 мг по 6 капсул у блістері; по 5 блістерів в пачці

Адамед Фарма С.А. 

(виробництво, первинне та 

вторинне пакування, випуск серії 

готового продукту; контроль 

якості), Польща C09BB07 UA/18731/01/02 28.04.2026

185,98

36,5686 грн. за 1

долар США

Ramipril and amlodipine РАМІТОН А капсули тверді 5 мг/5 мг по 6 капсул у блістері; по 5 блістерів в пачці

Адамед Фарма С.А. 

(виробництво, первинне та 

вторинне пакування, випуск серії 

готового продукту; контроль 

якості), Польща C09BB07 UA/18731/01/01 28.04.2026

148,78

36,5686 грн. за 1

долар США

Електроліти у комбінації з 

іншими препаратами РЕОДАР® розчин для інфузій

сорбітолу 60,0 мг, натрію 

(S)-лактату розчину (у 

перерахунку на 100 % 

речовину) 19,0 мг, натрію 

хлориду 6,0 мг, кальцію 

хлориду дигідрату (у 

перерахунку на кальцію 

хлорид) 0,1 мг, калію 

хлориду 0,3 мг, магнію 

хлориду гексагідрату (у 

перерахунку на магнію 

хлорид) 0,2 мг по 200 мл у флаконі

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна B05BB04 UA/19444/01/01 28.05.2027 105,26

Інозин РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 20 мг/мл

по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C01EB UA/6209/01/01 необмежений

75,96

Інозин РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 20 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C01EB UA/6209/01/01 необмежений

53,04

Інозин РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ таблетки, вкриті оболонкою 200 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 5 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C01EB UA/6209/02/01 необмежений

45,48

Римантадин РИМАНТАДИН-ДАРНИЦЯ таблетки 50 мг 

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна J05AC02 UA/7736/01/01 необмежений

87,00

Ксилометазолін РІНАЗАЛ® спрей назальний, дозований 1,0 мг/мл

по 10 мл у флаконі, по 1 флакону з дозуючим 

насосом у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R01AA07 UA/1751/02/02 23.10.2023
70,80

Оксиметазолін РІНАЗАЛ® ЕКСТРА спрей назальний, дозований 0,5 мг/мл

по 10 мл у флаконі з дозувальним насосом, по 1 

флакону у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R01AA05 UA/17751/01/01 21.11.2024
76,04

Подорожника ланцетолистого 

листя екстракту рідкого РІТОССЕ ПОДОРОЖНИК сироп 200 мл по 1 флакону з мірним стаканчиком в пачці Фітофарм Кленка С. А., Польща R05CA UA/17402/01/01 08.05.2024

166,62 36,5686 грн. за 1

долар США

Hederae helicis folium РІТОССЕ® ПЛЮЩ сироп 7 мг/мл

по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною 

ложкою в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R05CA12 UA/18588/01/01 05.03.2026
129,77

Rosuvastatin РОЗУВАСТАТИН-ДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурних чарункових упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C10AA07 UA/18441/01/01 11.11.2025

109,20

Rosuvastatin РОЗУВАСТАТИН-ДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 20 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурних чарункових упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C10AA07 UA/18441/01/02 11.11.2025

157,80

Флуоцинолону ацетонід

СИНАФЛАН ФОРТЕ-

ДАРНИЦЯ крем 1 мг/г по 15 г у тубі; по 1 тубі в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D07AC04 UA/6215/01/01 необмежений
66,00

Comb drug (гексетидину; 

холіну саліцилату; 

хлорбутанолу гемігідрату) САНГІВА® розчин для ротової порожнини

гексетидину 1,0 мг; холіну 

саліцилату 5,0 мг; 

хлорбутанолу гемігідрату, 

у перерахуванні на 

хлорбутанол 2,5 мг

по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним 

стаканчиком у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R02AA20 UA/16981/01/01 22.10.2023

150,36



28 Продовження додатка 1

Comb drug (гексетидину; 

холіну саліцилату; 

хлорбутанолу гемігідрату) САНГІВА® 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; по 1 флакону з насадкою-

розпилювачем у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R02AA20 UA/16981/02/01 22.10.2023

135,12

Decamethoxine  САНІДАР®

розчин для зовнішнього 

застосування 0,2 мг/мл по 100 мл у флаконах

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D08AJ10 UA/18909/01/01 18.08.2026
129,17

Decamethoxine  САНІДАР®

розчин для зовнішнього 

застосування 0,2 мг/мл по 200 мл у флаконах

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D08AJ10 UA/18909/01/01 18.08.2026
147,16

Decamethoxine  САНІДАР®

розчин для зовнішнього 

застосування 0,2 мг/мл по 400 мл у флаконах

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D08AJ10 UA/18909/01/01 18.08.2026
200,56

Силденафіл СИЛАГРА

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 50 мг по 1 таблетки у блістері, по 1 блістеру в пачці Актавіс Лтд., Мальта G04BE03 UA/17197/01/01 11.01.2024
82,84

36,5686 грн. за 1

долар США

Силденафіл СИЛАГРА

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 50 мг по 4 таблетки у блістері, по 1 блістеру в пачці Актавіс Лтд., Мальта G04BE03 UA/17197/01/01 11.01.2024
313,29

36,5686 грн. за 1

долар США

Силденафіл СИЛАГРА

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг по 1 таблетки у блістері, по 1 блістеру в пачці Актавіс Лтд., Мальта G04BE03 UA/17197/01/02 11.01.2024
161,63

36,5686 грн. за 1

долар США

Силденафіл СИЛАГРА

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг по 4 таблетки у блістері, по 1 блістеру в пачці Актавіс Лтд., Мальта G04BE03 UA/17197/01/02 11.01.2024
474,93

36,5686 грн. за 1

долар США

Duloxetine СИМБІЯ® капсули кишковорозчині тверді 30 мг по 7 капсул у блістері, по 4 блістери в пачці

Балканфарма-Дупниця АД, 

Болгарія N06AX21 UA/18442/01/01 11.11.2025
335,61

36,5686 грн. за 1

долар США

Duloxetine СИМБІЯ® капсули кишковорозчині тверді 60 мг по 7 капсул у блістері, по 4 блістери в пачці

Балканфарма-Дупниця АД, 

Болгарія N06AX21 UA/18442/01/02 11.11.2025
460,91

36,5686 грн. за 1

долар США

Декаметоксин СЕПТЕФРИЛ®-ДАРНИЦЯ таблетки 0,2 мг по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R02AA20 UA/6210/01/01 необмежений
26,26

Декаметоксин СЕПТЕФРИЛ®-ДАРНИЦЯ таблетки 0,2 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R02AA20 UA/6210/01/01 необмежений

31,35

Декаметоксин СЕПТЕФРИЛ®-ДАРНИЦЯ таблетки 0,2 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R02AA20 UA/6210/01/01 необмежений

62,76

Декаметоксин СЕПТЕФРИЛ®-ДАРНИЦЯ таблетки 0,2 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 4 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R02AA20 UA/6210/01/01 необмежений

125,94

Сульфаніламід СТРЕПТОЦИД-ДАРНИЦЯ таблетки 300 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці; по 10 

таблеток у контурних чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна J01EB06 UA/5949/01/01 необмежений

15,24

Сульфокамфокаїн

СУЛЬФОКАМФОКАЇН-

ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 100 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C01EB UA/7392/01/01 необмежений

307,44

Тіотриазолін Т-ТРІОМАКС розчин для ін'єкцій 25 мг/мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C01EB UA/13848/01/01 необмежений

358,94

Тіотриазолін Т-ТРІОМАКС розчин для ін'єкцій 25 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C01EB UA/13848/01/01 необмежений

199,41

Таурин ТАУФОН-ДАРНИЦЯ краплі очні, розчин 40 мг/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна S01XA UA/1894/01/01 необмежений
32,52

Тіамін

ТІАМІНУ ХЛОРИД-

ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В1-

ДАРНИЦЯ) розчин для ін'єкцій 50 мг/мл 

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна A11DA01 UA/5489/01/01 необмежений

56,16

Валсартан ТІАРА СОЛО

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 160 мг

по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурних чарункових упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09CA03 UA/18327/01/02 17.09.2025

177,34

Валсартан ТІАРА СОЛО

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 160 мг

по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 6 контурних чарункових упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09CA03 UA/18327/01/02 17.09.2025

443,34

Валсартан ТІАРА СОЛО

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 80 мг

по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурних чарункових упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09CA03 UA/18327/01/01 17.09.2025

128,08

Valsartan and diuretics ТІАРА ДУО

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 160 мг/12,5 мг

по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурній чарунковій упаковці в пачціпо; по 

7 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 4 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна A11DA01 UA/16280/01/02 необмежений

148,13

Valsartan and diuretics ТІАРА ДУО

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 160 мг/25 мг

по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурній чарунковій упаковці в пачціпо; по 

7 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 4 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна A11DA01 UA/16280/01/01 необмежений

165,32
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Valsartan and diuretics ТІАРА ДУО

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 80 мг/12,5 мг

по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурній чарунковій упаковці в пачціпо; по 

7 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 4 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна A11DA01 UA/16280/01/03 необмежений

122,15

Валсартан; амлодипін; 

гідрохлортіазид ТІАРА ТРІО®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

амлодипінубесилату в 

перерахуванні на 

амлодипін10 мг, 

гідрохлортіазиду 12,5 мг, 

валсартану 160 мг

по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1 контурній чарунковій упаковці в пачціпо; по 

7 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09DX01 UA/15069/01/01 необмежений

113,88

Валсартан; амлодипін; 

гідрохлортіазид ТІАРА ТРІО®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

амлодипінубесилату в 

перерахуванні на 

амлодипін10 мг, 

гідрохлортіазиду 12,5 мг, 

валсартану 160 мг

по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурній чарунковій упаковці в пачціпо; по 

7 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 4 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09DX01 UA/15069/01/01 необмежений

185,55

Валсартан; амлодипін; 

гідрохлортіазид ТІАРА ТРІО®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

амлодипінубесилату в 

перерахуванні на 

амлодипін 5 мг, 

гідрохлортіазиду 12,5 мг, 

валсартану 160 мг

по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1 контурній чарунковій упаковці в пачціпо; по 

7 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09DX01 UA/15070/01/01 необмежений

105,26

Валсартан; амлодипін; 

гідрохлортіазид ТІАРА ТРІО®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

амлодипінубесилату в 

перерахуванні на 

амлодипін 5 мг, 

гідрохлортіазиду 12,5 мг, 

валсартану 160 мг

по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурній чарунковій упаковці в пачціпо; по 

7 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 4 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C09DX01 UA/15070/01/01 необмежений

168,77

Аргініну гідрохлорид ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ розчин для інфузій 42 мг/мл

по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 100 

мл у флаконах

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна B05XB01 UA/13827/01/01 необмежений
151,67

Аргініна аспартат ТІВОМАКС® А розчин оральний 200 мг/мл

по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною 

ложкою або мірним стаканчиком у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C01E UA/16994/01/01 23.10.2023
258,46

Аргініна аспартат ТІВОМАКС® А розчин оральний 200 мг/мл

по 200 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною 

ложкою або мірним стаканчиком у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C01E UA/16994/01/01 23.10.2023
413,76

Атенолол, ніфедипін, 

хлорталідон ТОНОРМА® таблетки вкриті оболонкою

1 таблетка містить: 

атенололу 100 мг; 

хлорталідону 25 мг; 

ніфедипіну 10 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C07FB03 UA/0516/01/01 необмежений

173,85

Атенолол, ніфедипін, 

хлорталідон ТОНОРМА® таблетки вкриті оболонкою

1 таблетка містить: 

атенололу 100 мг; 

хлорталідону 25 мг; 

ніфедипіну 10 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C07FB03 UA/0516/01/01 необмежений

66,50

Торасемід ТОРАСЕМІД-ДАРНИЦЯ розчин для ін`єкцій 20 мг/4 мл

по 4 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій 

упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C03CA04 UA/16245/01/01 необмежений

225,69

Торасемід ТОРАСЕМІД-ДАРНИЦЯ таблетки 10 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурних чарункових упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C03CA04 UA/16245/02/02 05.12.2023

136,65

Торасемід ТОРАСЕМІД-ДАРНИЦЯ таблетки 10 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 10 контурних чарункових упаковок в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C03CA04 UA/16245/02/02 05.12.2023

334,35

Торасемід ТОРАСЕМІД-ДАРНИЦЯ таблетки 5 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C03CA04 UA/16245/02/01 05.12.2023

134,28

Мірамістин, триамцинолон ТРИМІСТИН®-ДАРНИЦЯ мазь

1 г мазі містить: 

триамцинолону ацетоніду 

мікронізованого 0,25 мг, 

мірамістину 5 мг по 14 г у тубі; по 1 тубі у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D07BB03 UA/6123/01/01 необмежений

132,21

Трифлуоперазин ТРИФТАЗИН-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 2 мг/мл

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

ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N05AB06 UA/3001/01/01 необмежений

129,96

Троксерутин ТРОКСЕРУТИН-ДАРНИЦЯ гель 20 мг/г по 30 г у тубі, по 1 тубі у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C05CA04 UA/4933/01/01 необмежений
87,96

Урсодеоксихолієва кислота УРСОХОЛ® капсули 250 мг

по 10 капсул у контурній чарунковій упаковці; по 

10 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна A05AA02, A05B UA/9018/01/01 необмежений

1 517,75

Урсодеоксихолієва кислота УРСОХОЛ® капсули 250 мг

по 10 капсул у контурній чарунковій упаковці; по 

5 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна A05AA02, A05B UA/9018/01/01 необмежений

733,55

Кетопрофен Ф-ГЕЛЬ® гель 25 мг/г по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці

 ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна M02AA10 UA/8589/01/01 необмежений
95,64

Фамотидин ФАМОТИДИН-ДАРНИЦЯ таблетки, вкриті оболонкою 20 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 

по 2 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна A02BA03 UA/8956/01/01 необмежений

25,80
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Тріамцинолон ФОКОРТ®-ДАРНИЦЯ крем 1 мг/г по 15 г у тубі; по 1 тубі в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D07AB09 UA/4936/01/01 необмежений
75,84

Фталілсульфатіазол ФТАЛАЗОЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 500 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна A07AB02 UA/6133/01/01 необмежений

46,92

Мірамістин ЦЕЛІСТА® розчин для ротової порожнини 0,1 мг/мл

по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним 

стаканчиком у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D08AJ UA/16403/01/01 необмежений

143,96

Мірамістин ЦЕЛІСТА® спрей для ротової порожнини 0,1 мг/мл 

по 50 мл у флаконі; по 1 флакону з насадкою-

розпилювачем у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна D08AJ UA/16494/01/01 13.12.2022
143,96

Флурбіпрофен

ЦЕЛІСТА® ВІД БОЛЮ В 

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

ЛОЗІ'С ФАРМАСЬЮТІКАЛС 

С.Л., Іспанiя R02AX01 UA/18966/01/01 21.09.2026 69,99

36,5686 грн. за 1

долар США

Деквалінію хлориду та 

цинхокаїну гідрохлориду 

(дибукаїну гідрохлориду) ЦЕЛІСТА® ДУО таблетки для розсмоктування

деквалінію хлориду 0,25 

мг, цинхокаїну 

гідрохлориду (дибукаїну 

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R02A UA/19330/01/01 22.04.2027 45,74

Деквалінію хлориду та 

цинхокаїну гідрохлориду 

(дибукаїну гідрохлориду) ЦЕЛІСТА® ДУО таблетки для розсмоктування

деквалінію хлориду 0,25 

мг, цинхокаїну 

гідрохлориду (дибукаїну 

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

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна R02A UA/19330/01/01 22.04.2027 143,44

Цефуроксим ЦЕФУРОКСИМ-ДАРНИЦЯ

порошок для приготуваня 

розчину для ін'єкцій 0,75 г  1 флакон з порошком у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна J01DC02 UA/2585/01/02 необмежений
43,92

Цефуроксим ЦЕФУРОКСИМ-ДАРНИЦЯ

порошок для приготуваня 

розчину для ін'єкцій 1,5 г 1 флакон з порошком у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна J01DC02 UA/2585/01/03 необмежений
75,96

Цитиколін ЦИТІМАКС-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 250 мг/мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій 

упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N06BX06 UA/13737/01/01 необмежений

384,47

Цитиколін ЦИТІМАКС-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 250 мг/мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові 

упаковци в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N06BX06 UA/13737/01/01 необмежений

768,93

Цитиколін ЦИТІМАКС-ДАРНИЦЯ® розчин для інфузій 10 мг/мл по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N06BX06 UA/13737/02/01 26.11.2023
96,76

Кислота ацетилсаліцилова 

(монопрепарат та його 

комбінації) ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ таблетки

ацетилсаліцилової кислоти 

240 мг; парацетамолу 180 

мг; кофеїну 30 мг по 6 таблеток у контурних чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N02BA51 UA/6550/01/01 необмежений

14,18

Кислота ацетилсаліцилова 

(монопрепарат та його 

комбінації) ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ таблетки

ацетилсаліцилової кислоти 

240 мг; парацетамолу 180 

мг; кофеїну 30 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 

по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N02BA51 UA/6550/01/01 необмежений

28,37

Парацетамол, кофеїн ЦИТРАМОН ЕКСТРА таблетки

1 таблетка містить: 

парацетамолу 500 мг, 

кофеїну 50 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N02BE51 UA/3984/01/01 необмежений

59,79

Ацетилсаліцилова кислота, 

комбінації, окрім 

психолептики ЦИТРАМОН МАКСІ® таблетки 

парацетамолу 250 мг, 

кофеїну 65 мг, 

ацетилсаліцилової кислоти 

250 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 

по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N02BA51 UA/17370/01/01 26.04.2024

54,68

Ацетилсаліцилова кислота, 

комбінації, окрім 

психолептики ЦИТРАМОН МАКСІ® таблетки 

парацетамолу 250 мг, 

кофеїну 65 мг, 

ацетилсаліцилової кислоти 

250 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 

по 2 контурній чарунковій упаковці у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N02BA51 UA/17370/01/01 26.04.2024

99,54

Ацетилсаліцилова кислота, 

комбінації, окрім 

психолептики ЦИТРАМОН МАКСІ® таблетки 

парацетамолу 250 мг, 

кофеїну 65 мг, 

ацетилсаліцилової кислоти 

250 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 

по 5 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N02BA51 UA/17370/01/01 26.04.2024

229,65

Ацетилсаліцилова кислота, 

комбінації, окрім 

психолептики ЦИТРОПАК® - ДАРНИЦЯ таблетки 

ацетилсаліцилової кислоти 

– 240 мг; парацетамолу – 

180 мг; кофеїну – 30 мг по 6 таблеток у контурних чарункових упаковках

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N02BA51 UA/3002/01/01 необмежений

16,06
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Ацетилсаліцилова кислота, 

комбінації, окрім 

психолептики ЦИТРОПАК® - ДАРНИЦЯ таблетки 

ацетилсаліцилової кислоти 

– 240 мг; парацетамолу – 

180 мг; кофеїну – 30 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна N02BA51 UA/3002/01/01 необмежений

32,07

Rosuvastatin and acetylsalicylic 

acid АСПІРОЗА® капсули тверді 5 мг/100 мг по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в пачці Адамед Фарма С.А., Польща C10BX05 UA/18799/01/01 28.06.2026
84,00

36,5686 грн. за 1

долар США

Флурбіпрофен

ЦЕЛІСТА® ВІД БОЛЮ В 

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

ЛОЗІ'С ФАРМАСЬЮТІКАЛС 

С.Л., Іспанiя R02AX01 UA/19483/01/01 09.06.2027 69,99

36,5686 грн. за 1

долар США

Етилметилпіридонол 

(емоксипін) ЕМОКСИПІН® розчин для ін'єкцій 1% по 1 мл в ампулі, по 10 ампул в пачці АТ "Лекхім-Харків", Україна C05CX UA/15047/01/01 необмежений
120,32

Фактори згортання крові БІОКЛОТ А®

Ліофілізат для розчину для 

ін’єкцій по 250 МО по 250 МО у флаконі

флакона №1 у комплекті з розчинником: 

вода для ін’єкцій по 5 мл у флаконах №1 та 

засобами для розчинення та введення (1 

фільтр, 1 шприц одноразовий з голкою для 

ін’єкцій, 1 крильчата інфузійна система)

ТОВ "БІОФАРМА 

ПЛАЗМА", Україна B02BD06 UA/16249/01/01 необмежений

2100,00

Фактори згортання крові БІОКЛОТ А®

Ліофілізат для розчину для 

ін’єкцій по 500 МО по 500 МО у флаконі

флакона №1 у комплекті з розчинником: 

вода для ін’єкцій по 10 мл у флаконах №1 та 

засобами для розчинення та введення (1 

фільтр, 1 шприц одноразовий з голкою для 

ін’єкцій, 1 крильчата інфузійна система)

ТОВ "БІОФАРМА 

ПЛАЗМА", Україна B02BD06 UA/16249/01/02 необмежений

4200,00

Фактори згортання крові БІОКЛОТ А®

Ліофілізат для розчину для 

ін’єкцій по 1000 МО по 1000 МО у флаконі

флакона №1 у комплекті з розчинником: 

вода для ін’єкцій по 10 мл у флаконах №1 та 

засобами для розчинення та введення (1 

фільтр, 1 шприц одноразовий з голкою для 

ін’єкцій, 1 крильчата інфузійна система)

ТОВ "БІОФАРМА 

ПЛАЗМА", Україна B02BD06 UA/16249/01/03 необмежений

7380,00

В.о. генерального директора 

Фармацевтичного директорату                             Іван ЗАДВОРНИХ


