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Glutathione ГЕПАВАЛ®

порошок для розчину для 

ін'єкцій 600 мг

10 флаконів з порошком в комплекті з 10 

ампулами з розчинником (вода для ін'єкцій) по 4 

мл 

ЛАБОРАТОРІО ІТАЛЬЯНО 

БІОХІМІКО ФАРМАЦЕУТІКО 

ЛІСАФАРМА С.П.А., Італія V03AB32 UA/15587/01/01 необмежений

1 280,00
38,5232 грн. (за 1

євро)

Comb drug ГЕПАРИЗИН® розчин для ін'єкцій по 20 мл в ампулі по 10 ампул

ТОВ "Бейцзін Кевін Технолоджі 

Шейр-Холдінг Ко.", Китай A05BA UA/15589/01/01 необмежений

887,85 38,5232 грн. (за 1

євро)

Карнітин у комбінації ГЕПАДИФ®

порошок для розчину для 

ін'єкцій 942,05 мг флакон №5

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" 

(виробництво, пакування, 

контроль якості), Україна  ТОВ 

"ВАЛАРТІН ФАРМА" (випуск, 

серії), Україна А16АА UA/5324/01/01 необмежений

800,00

Комплекс гідроксиду заліза 

(ІІІ) з сахарозою ВЕНОФЕР®

розчин для внутрішньовенних 

ін'єкцій 20 мг/мл по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці

вторинна упаковка, дозвіл на 

випуск серії: Віфор (Інтернешнл) 

Інк, Швейцарія; виробництво 

нерозфасованої продукції, 

первинна та вторинна упаковка:

Такеда Австрія ГмбХ, Австрія; 

Такеда ГмбХ, Німеччина ІДТ 

Біологіка ГмбХ, Німеччина; 

вторинна упаковка:

ВАЛІДА, Навчально-виробнича 

майстерня для людей з 

обмеженими можливостями, 

Швейцарія B03AC UA/8015/01/01 21.03.2024

1 221,95

38,4866 грн. (за 1

євро)

Прокаїн НОВОКАЇН розчин для ін’єкцій   2,5 мг/мл

по 200 мл у пляшках з маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N01BA02 UA/6394/01/01 необмежений
20,11

Прокаїн НОВОКАЇН розчин для ін'єкцій  5 мг/мл

по 200 мл у пляшках з маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N01BA02 UA/6394/01/02 необмежений
26,10

Прокаїн НОВОКАЇН розчин для ін'єкцій  5 мг/мл

по 400 мл у пляшках з маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N01BA02 UA/6394/01/02 необмежений
31,27

Орнідазол ОРНІГІЛ® розчин для інфузій 5 мг/мл

по 100 мл у пляшках скляних з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01XD03 UA/10684/01/01 необмежений
126,24

Орнідазол ОРНІГІЛ® розчин для інфузій 5 мг/мл

по 200 мл у пляшках скляних з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01X D03 UA/10684/01/01 необмежений
223,51

Офлоксацин ОФЛОКСАЦИН розчин для інфузій 2 мг/ мл

по 200 мл у пляшках з маркуванням українькою 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01MA01 UA/3040/01/01 необмежений
95,16

до наказу Міністерства охорони здоров'я України

Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 11 січня 2023 року,

що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Додаток 1

"Про декларування зміни оптово-відпускних цін на 

лікарські засоби станом на 11 січня 2023 року"
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Офлоксацин ОФЛОКСАЦИН розчин для інфузій 2 мг/ мл

по 200 мл у пляшках з маркуванням українькою 

та англійською мовами, по 1 пляшці у пачці з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01MA01 UA/3040/01/01 необмежений

88,11

Сорбітол укомбінаціях з 

натрію лактату та/або 

електролітами РЕОСОРБІЛАКТ® розчин для інфузій

сорбітолу 60,0 мг, натрію 

лактату 19,0 мг, натрію 

хлориду 6,0 мг, кальцію 

хлориду дигідрату 0,1 мг, 

калію хлориду 0,3 мг, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,2 мг

по 200 мл у пляшках скляних. Маркування 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB04 UA/2399/01/01 необмежений

135,68

Сорбітол у комбінаціях з 

натрію лактату та/або 

електролітами РЕОСОРБІЛАКТ® розчин для інфузій

Сорбітолу 60,0 мг, натрію 

лактату 19,0 мг, натрію 

хлориду 6,0 мг, кальцію 

хлориду дигідрату 0,1 мг, 

калію хлориду 0,3 мг, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,2 мг

по 400 мл у пляшках скляних. Маркування 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB04 UA/2399/01/01 необмежений

177,70

Ropivacaine РОПІЛОНГ розчин для інфузій 2 мг/мл

по 100 мл у флаконах скляних, по 1 флакону у 

пачці з картону ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N01BB09 UA/19109/02/01 16.12.2026
251,72

  

Сорбітол у комбінації з 

натрію лактатом та/або 

електролітами СОРБІЛАКТ® розчин для інфузій

сорбітолу 200 мг; натрію 

лактату 19 мг; натрію 

хлориду 6 мг; кальцію 

хлориду дигідрату 0,1 мг; 

калію хлориду 0,3 мг; 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,2 мг

по 200 мл у пляшках. Маркування українською та 

англійською мовами ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB04 UA/2401/01/01 необмежений

167,75

Сорбітол у комбінації з 

натрію лактатом та/або 

електролітами СОРБІЛАКТ® розчин для інфузій

Сорбітолу 200 мг; натрію 

лактату 19 мг; натрію 

хлориду 6 мг; кальцію 

хлориду дигідрату 0,1 мг; 

калію хлориду 0,3 мг; 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,2 мг

по 400 мл у пляшках. Маркування українською та 

англійською мовами ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB04 UA/2401/01/01 необмежений

201,66

Заліза (ІІІ) гідроксид 

сахарозний  комплекс,що 

еквівалентно вмісту заліза 20 

мг

СУФЕР®

розчин для внутрішньовенних 

ін’єкцій 20 мг/мл

по 10 мл у флаконі скляному; по 1 флакону в 

комплекті з 1 контейнером по 100 мл з 

розчинником (розчин Натрію хлориду–Солювен, 

9 мг/мл) у контурній чарунковій упаковці; по 1 

контурній чарунковій упаковці у пачці. 

Маркування українською та англійською мовами ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B03AC02 UA/13269/01/01 необмежений

642,36

Заліза (ІІІ) гідроксид 

сахарозний  комплекс,що 

еквівалентно вмісту заліза 20 

мг

СУФЕР®

розчин для внутрішньовенних 

ін’єкцій 20 мг/мл

по 5 мл в ампулі скляні; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій 

упаковці у пачці з картону з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B03AC02 UA/13269/01/01 необмежений

1 187,36

Аргініну гідрохлорид, 

левокарнітин ТІВОРЕЛЬ розчин для інфузій

Аргініну гілрохлориду 42 

мг, левокарнітину 20 мг

по 100 мл у пляшці з маркуванням українською 

та англійською мовами; по 1 пляшці в пачці 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05XB UA/15067/01/01 необмежений

226,21

L-аргініну аспартат ТІВОРТІН® АСПАРТАТ розчин оральний 200 мг/мл

по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною 

ложкою в пачці з картону  з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна С01Е UA/9941/01/01 необмежений

295,53

L-аргініну аспартат ТІВОРТІН® АСПАРТАТ розчин оральний 200 мг/мл

по 200 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною 

ложкою в пачці з картону  з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна С01Е UA/9941/01/01 необмежений

438,59

Аргініну гідрохлорид ТІВОРТІН® розчин для інфузій 42 мг/мл

по 100 мл у пляшці; по 1 пляшці у пачці з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05XB01 UA/8954/01/01 необмежений
130,42

Аргініну гідрохлорид ТІВОРТІН® розчин для інфузій 42 мг/мл

по 200 мл у пляшці; по 1 пляшці у пачці з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05XB01 UA/8954/01/01 необмежений
166,63

Розчини для корекції 

електролітного балансу ТРИСОЛЬ розчин для інфузій

натрію хлориду 5 мг, 

калію хлориду 1 мг, 

натрію гідрокарбонату 4 

мг

по 200 мл у пляшках з маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна В05ВВ01 UA/13806/01/01 необмежений

24,32
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Розчини для корекції 

електролітного балансу ТРИСОЛЬ розчин для інфузій

натрію хлориду 5 мг, 

калію хлориду 1 мг, 

натрію гідрокарбонату 4 

мг

по 400 мл у пляшках з маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB01 UA/13806/01/01 необмежений

38,32

Розчини іригаційні,що містят 

сорбіт і маніт ТУРУСОЛ® розчин для іригацій

сорбіту 27 мг, маніту 5,4 

мг

по 1000 мл у контейнерах полімерних з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна V07AB UA/8783/01/01 необмежений
165,45

Розчини іригаційні,що містят 

сорбіт і маніт ТУРУСОЛ® розчин для іригацій

сорбіту 27 мг, маніту 5,4 

мг

по 3000 мл у контейнерах полімерних з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна V07AB UA/8783/01/01 необмежений
287,12

Флуконазол ФЛУКОНАЗОЛ розчин для інфузій 2 мг/мл

по 200 мл у пляшках з маркуванням укранською 

та англійською мовами або з маркуванням 

українською мовою ТОВ «Юрія-Фарм», Україна J02АC01 UA/3041/01/01 необмежений

135,07

Декаметоксин ДЕКАСАН® розчин 0,2 мг/мл

по 2 мл в контейнері однодозовому, по 12 

контейнерів в пачці з картону з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна D08A UA/5364/01/01 необмежений

172,86

Сальбутамолу сульфат НЕБУТАМОЛ® розчин для інгаляцій 1 мг/мл

по 2 мл у контейнерах однодозових; по 10 

контейнерів у пакеті з полімерної плівки; по 1 

пакетк у пачці з картону ТОВ "Юрія-Фарм", Україна R03AC02 UA/12488/01/01 необмежений

87,05

Сальбутамолу сульфат НЕБУТАМОЛ® розчин для інгаляцій 1 мг/мл

по 2 мл у контейнерах однодозових; по 40 

контейнерів у пакеті з полімерної плівки; по 1 

пакетк у пачці з картону ТОВ "Юрія-Фарм", Україна R03AC02 UA/12488/01/01 необмежений

239,04

Флютиказону пропіонат НЕБУФЛЮЗОН® суспензія для інгаляцій 1,0 мг/мл

по 2 мл у контейнері однодозовому; по 10 

контейнерів у пакеті; по 1 пакету в пачці з 

картону з маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна R03BA05 UA/12542/01/01 необмежений

366,93

Цитиколіну натрій Цитокон® розчин для ін’єкцій 250 мг/мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по1 контурній чарунковій 

упаковці в пачці з картону з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N06ВX06 UA/13685/01/02 необмежений

393,19

Кислота амінокапронова АКК® розчин 50 мг/мл 

по 2 мл у контейнері; по 10 контейнерів у пачці з 

картону з маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна В02АА01 UA/11103/01/01 необмежений

109,59

Кислота амінокапронова

КИСЛОТА 

АМІНОКАПРОНОВА розчин для інфузій 50 мг/мл

по 100 мл у пляшках. Маркування українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B02AA01 UA/2170/01/01 необмежений
57,08

Амінокислоти та їх комбінації АМІНОЛ® розчин для інфузій

Аланін - 6,4 мг, аргініну 

гідрохлориду - 6,4 мг, 

валіну - 4,9 мг, гістидину 

гідрохлориду  моногідрату - 

3,2 мг, гліцину - 8,0 мг, 

ізолейцину - 4,4 мг, 

лейцину - 9,8 мг, лізину 

гідрохлориду - 11,5 мг, 

метіоніну - 5,7 мг, проліну - 

6,4 мг, треоніну - 4,3 мг, 

триптофану - 1,44 мг, 

фенілаланіну - 7,0 мг

по 200 мл у пляшці скляній; по1 пляшці в пачці з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BA01 UA/5616/01/01 необмежений

252,59

Амінокислоти та їх комбінації АМІНОЛ® розчин для інфузій

Аланін - 6,4 мг, аргініну 

гідрохлориду - 6,4 мг, 

валіну - 4,9 мг, гістидину 

гідрохлориду  моногідрату - 

3,2 мг, гліцину - 8,0 мг, 

ізолейцину - 4,4 мг, 

лейцину - 9,8 мг, лізину 

гідрохлориду - 11,5 мг, 

метіоніну - 5,7 мг, проліну - 

6,4 мг, треоніну - 4,3 мг, 

триптофану - 1,44 мг, 

фенілаланіну - 7,0 мг

по 400 мл у пляшці скляній; по

1 пляшці в пачці з маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BA01 UA/5616/01/01 необмежений

408,21

Esmolol БІБЛОК розчин для інфузій 10 мг/мл

по 50 мл у контейнері полімерному, по 1 

полімерному контейнеру у вакуумованому пакеті 

з фольги у пачці з картону ТОВ "Юрія-Фарм", Україна C07AB09 UA/16313/02/01 11.12.2024

311,39

Esmolol БІБЛОК розчин для інфузій 10 мг/мл

по 250 мл у контейнері полімерному, по 1 

полімерному контейнеру у вакуумованому пакеті 

з фольги у пачці з картону ТОВ "Юрія-Фарм", Україна C07AB09 UA/16313/02/01 11.12.2024

699,97

Есмололу гідрохлорид БІБЛОК розчин для ін`єкцій 10,0 мг/мл

по 10 мл у флаконі; по 5 флаконів у контурній 

чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій 

упаковці в пачці з картону з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна C07AB09 UA/16313/01/01 необмежений

953,55
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Вода для ін'єкцій ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ

розчинник для парентерального 

застосування 400 мл

по 400 мл у  пляшках скляних. Маркування 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна V07AB UA/5625/01/01 необмежений

28,66

Вода для ін'єкцій ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ

розчинник для парентерального 

застосування 1000 мл

по 1000 мл у  контейнерах полімерних. 

Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна V07AB UA/5625/01/01 необмежений

90,01

Желатину полісукцинат, 

натрію ацетату тригідрат, 

натрію хлорид, калію хлорид, 

кальцію хлориду дигідрат, 

магнію хлориду гексагідрат, 

натрію гідроксид ВОЛЮТЕНЗ® розчин для інфузій

Желатину полісукцинату 

40,0 г, натрію ацетату 

тригідрату 3,675 г, натрію 

хлориду 4,590 г, калію 

хлориду 0,403 г, кальцію 

хлориду дигідрату 0,133 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,203 г, 

натрію гідроксиду 0,980 г

по 500 мл у пляшках з маркуванням українською 

мовою

Серумверк Бернбург АГ, 

Німеччина B05AA06 UA/13338/01/01 необмежений

374,13

37,9344 грн. (за 1

євро)

Гідроксиетилкрохмаль, 

ксилітол, натрію лактат, 

натрію хлорид, калію хлорид, 

кальцію хлорид дигідрат, 

магнію хлорид ГЕКОТОН® розчин для інфузій

гідроксиетилкрохмалю 

130/04 5,0 г, ксилітолу 5,0 

г, натрію лактату 1,5 г, 

натрію хлориду 0,8 г, 

калію хлориду 0,03 г, 

кальцію хлориду дигідрату 

(у перерахунку на кальцію 

хлорид) 0,02 г, магнію 

хлориду 0,01 г

по 200 мл у пляшках скляних з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05AA UA/13224/01/01 необмежений

234,69

Гідроксиетилкрохмаль, 

ксилітол, натрію лактат, 

натрію хлорид, калію хлорид, 

кальцію хлорид дигідрат, 

магнію хлорид ГЕКОТОН® розчин для інфузій

гідроксиетилкрохмалю 

130/04 5,0 г, ксилітолу 5,0 

г, натрію лактату 1,5 г, 

натрію хлориду 0,8 г, 

калію хлориду 0,03 г, 

кальцію хлориду дигідрату 

(у перерахунку на кальцію 

хлорид) 0,02 г, магнію 

хлориду 0,01 г

по 400 мл у пляшках скляних з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05AA UA/13224/01/01 необмежений

418,52

Розчини для корекції 

електролітного балансу ГІК® розчин для інфузій

калію хлориду 5,0 мг, 

глюкози моногідрат 50,0 

мг

по 100 мл у пляшках з маркуванням українською 

та англійською мовами ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB02 UA/2006/01/01 необмежений

71,59

Розчини для корекції 

електролітного балансу ГІК® розчин для інфузій

калію хлориду 5,0 мг, 

глюкози моногідрат 50,0 

мг

по 200 мл у пляшках з маркуванням українською 

та англійською мовами ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB02 UA/2006/01/01 необмежений

88,34

Ксилітол у комбінації з 

натрію ацетатом та ін. ГЛЮКСИЛ® розчин для інфузій

глюкози 75 мг, ксиліту 50 

мг, натрію ацетату 

тригідрату 4,98 мг, натрію 

хлориду 2,88 мг, кальцію 

хлориду дигідрату 0,1 мг, 

калію хлориду 0,45 мг, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,43 мг

по 200 мл у пляшках скляних. Маркування 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05XA31 UA/6724/01/01 необмежений

96,42

Декаметоксин ГОРОСТЕН®

розчин для зовнішнього 

застосування 0,25 мг/мл

по 100 мл у банках. Маркування українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна D08AJ10 UA/2048/01/01 необмежений
157,89

Декаметоксин ГОРОСТЕН®

розчин для зовнішнього 

застосування 0,25 мг/мл

по 400 мл у банках. Маркування українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна D08AJ10 UA/2048/01/01 необмежений
448,84

Левофлоксацин 

(монопрепаратами та в 

комбінації з орнідазолом) ГРАНДАЗОЛ® розчин для інфузій 5 мг/2,5 мг/мл

по 200 мл у пляшці; по 1 пляшці в пачці з 

картону. Маркування українською, російською та 

англійською мовами ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01RA05 UA/11535/02/01 необмежений

341,93

  

Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД 1,5 %

розчин для перитонеального 

діалізу

натрію хлориду 5,669 г; 

натрію лактату 3,922 г; 

кальцію хлориду дигідрату 

0,257 г; магнію хлориду 

гексагідрату 0,102 г; 

глюкози моногідрату 15 г 

– 1,5%

по 2000 мл у контейнері полімерному з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05D UA/11876/01/01 необмежений

422,28
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Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД 1,5 %

розчин для перитонеального 

діалізу

натрію хлориду 5,669 г; 

натрію лактату 3,922 г; 

кальцію хлориду дигідрату 

0,257 г; магнію хлориду 

гексагідрату 0,102 г; 

глюкози моногідрату 15 г 

– 1,5%

по 2500 мл у контейнері полімерному з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05D UA/11876/01/01 необмежений

465,99

  

Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД 2,5 %

розчин для перитонеального 

діалізу

натрію хлориду 5,669 г; 

натрію лактату 3,922 г; 

кальцію хлориду дигідрату 

0,257 г; магнію хлориду 

гексагідрату 0,102 г; 

глюкози моногідрату 25 г 

– 2,5%

по 2000 мл у контейнері полімерному з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05D UA/11876/01/02 необмежений

422,28

  

Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД 2,5 %

розчин для перитонеального 

діалізу

натрію хлориду 5,669 г; 

натрію лактату 3,922 г; 

кальцію хлориду дигідрату 

0,257 г; магнію хлориду 

гексагідрату 0,102 г; 

глюкози моногідрату 25 г 

– 2,5%

по 2500 мл у контейнері полімерному з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05D UA/11876/01/02 необмежений

465,99

  

Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД 4,25 %

розчин для перитонеального 

діалізу

натрію хлориду 5,669 г; 

натрію лактату 3,922 г; 

кальцію хлориду дигідрату 

0,257 г; магнію хлориду 

гексагідрату 0,102 г; 

глюкози моногідрату 42,5 

г – 4,25%

по 2000 мл у контейнері полімерному з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05D UA/11876/01/03 необмежений

422,28

  

Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД 4,25 %

розчин для перитонеального 

діалізу

натрію хлориду 5,669 г; 

натрію лактату 3,922 г; 

кальцію хлориду дигідрату 

0,257 г; магнію хлориду 

гексагідрату 0,102 г; 

глюкози моногідрату 42,5 

г – 4,25%

по 2500 мл у контейнері полімерному з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05D UA/11876/01/03 необмежений

465,99

  

Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД4 1,36 %

розчин для перитонеального 

діалізу

глюкози моногідрату 15 г 

(еквівалентно глюкозі 

безводній 13,6 г), натрію 

хлориду 5,38 г, кальцію 

хлориду дигідрату 0,184 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,051 г, 

натрію лактату 4,48 г

по 2000 мл розчину у контейнері полімерному, 

обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим 

за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача 

порожнім пластиковим пакетом для дренажу, 

вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 4 

комплекти у картонній коробці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05DB UA/16599/01/01 26.02.2023

1 722,91

  

Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД4 1,36 %

розчин для перитонеального 

діалізу

глюкози моногідрату 15 г 

(еквівалентно глюкозі 

безводній 13,6 г), натрію 

хлориду 5,38 г, кальцію 

хлориду дигідрату 0,184 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,051 г, 

натрію лактату 4,48 г

по 2000 мл розчину у контейнері полімерному, 

обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим 

за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача 

порожнім пластиковим пакетом для дренажу, 

вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 5 

комплектів у картонній коробці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05DB UA/16599/01/01 26.02.2023

2 153,63

  

Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД4 1,36 %

розчин для перитонеального 

діалізу

глюкози моногідрату 15 г 

(еквівалентно глюкозі 

безводній 13,6 г), натрію 

хлориду 5,38 г, кальцію 

хлориду дигідрату 0,184 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,051 г, 

натрію лактату 4,48 г

по 5000 мл розчину у контейнері полімерному, 

обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим 

за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача 

порожнім пластиковим пакетом для дренажу, 

вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 2 

комплекти у картонній коробці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05DB UA/16599/01/01 26.02.2023

1 207,93
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Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД4 1,36 %

розчин для перитонеального 

діалізу

глюкози моногідрату 15 г 

(еквівалентно глюкозі 

безводній 13,6 г), натрію 

хлориду 5,38 г, кальцію 

хлориду дигідрату 0,184 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,051 г, 

натрію лактату 4,48 г

по 2500 мл розчину у контейнері полімерному, 

обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим 

за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача 

порожнім пластиковим пакетом для дренажу, 

вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 4 

комплекти у картонній коробці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05DB UA/16599/01/01 26.02.2023

1 901,22

  

Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД4 2,27 %

розчин для перитонеального 

діалізу

глюкози моногідрату 25 г 

(еквівалентно глюкозі 

безводній 22,7 г), натрію 

хлориду 5,38 г, кальцію 

хлориду дигідрату 0,184 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,051 г, 

натрію лактату 4,48 г

по 2000 мл розчину у контейнері полімерному, 

обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим 

за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача 

порожнім пластиковим пакетом для дренажу, 

вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 4 

комплекти у картонній коробці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05DB UA/16599/01/02 26.02.2023

1 739,77

  

Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД4 2,27 %

розчин для перитонеального 

діалізу

глюкози моногідрату 25 г 

(еквівалентно глюкозі 

безводній 22,7 г), натрію 

хлориду 5,38 г, кальцію 

хлориду дигідрату 0,184 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,051 г, 

натрію лактату 4,48 г

по 2000 мл розчину у контейнері полімерному, 

обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим 

за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача 

порожнім пластиковим пакетом для дренажу, 

вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 5 

комплекти у картонній коробці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05DB UA/16599/01/02 26.02.2023

2 174,71

  

Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД4 2,27 %

розчин для перитонеального 

діалізу

глюкози моногідрату 25 г 

(еквівалентно глюкозі 

безводній 22,7 г), натрію 

хлориду 5,38 г, кальцію 

хлориду дигідрату 0,184 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,051 г, 

натрію лактату 4,48 г

по 2500 мл розчину у контейнері полімерному, 

обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим 

за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача 

порожнім пластиковим пакетом для дренажу, 

вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 4 

комплекти у картонній коробці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05DB UA/16599/01/02 26.02.2023

1 920,02

  

Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД4 2,27 %

розчин для перитонеального 

діалізу

глюкози моногідрату 25 г 

(еквівалентно глюкозі 

безводній 22,7 г), натрію 

хлориду 5,38 г, кальцію 

хлориду дигідрату 0,184 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,051 г, 

натрію лактату 4,48 г

по 5000 мл розчину у контейнері полімерному, 

обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим 

за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача 

порожнім пластиковим пакетом для дренажу, 

вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 2 

комплекти у картонній коробці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05DB UA/16599/01/02 26.02.2023

1 215,45

  

Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД4 3,86 %

розчин для перитонеального 

діалізу

глюкози моногідрату 42,5 

г (еквівалентно глюкозі 

безводній 38,6), натрію 

хлориду 5,38 г, кальцію 

хлориду дигідрату 0,184 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,051 г, 

натрію лактату 4,48 г

по 2000 мл розчину у контейнері полімерному, 

обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим 

за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача 

порожнім пластиковим пакетом для дренажу, 

вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 4 

комплекти у картонній коробці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05DB UA/16599/01/03 26.02.2023

1 756,68

  

Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД4 3,86 %

розчин для перитонеального 

діалізу

глюкози моногідрату 42,5 

г (еквівалентно глюкозі 

безводній 38,6), натрію 

хлориду 5,38 г, кальцію 

хлориду дигідрату 0,184 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,051 г, 

натрію лактату 4,48 г

по 2000 мл розчину у контейнері полімерному, 

обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим 

за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача 

порожнім пластиковим пакетом для дренажу, 

вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 5 

комплектів у картонній коробці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05DB UA/16599/01/03 26.02.2023

2 195,85

  

Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД4 3,86 %

розчин для перитонеального 

діалізу

глюкози моногідрату 42,5 

г (еквівалентно глюкозі 

безводній 38,6), натрію 

хлориду 5,38 г, кальцію 

хлориду дигідрату 0,184 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,051 г, 

натрію лактату 4,48 г

по 2500 мл розчину у контейнері полімерному, 

обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим 

за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача 

порожнім пластиковим пакетом для дренажу, 

вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 4 

комплекти у картонній коробці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05DB UA/16599/01/03 26.02.2023

1 935,19
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Розчини для перитонеального 

діалізу ДІАВІТЕК ПД4 3,86 %

розчин для перитонеального 

діалізу

глюкози моногідрату 42,5 

г (еквівалентно глюкозі 

безводній 38,6), натрію 

хлориду 5,38 г, кальцію 

хлориду дигідрату 0,184 г, 

магнію хлориду 

гексагідрату 0,051 г, 

натрію лактату 4,48 г

по 5000 мл розчину у контейнері полімерному, 

обладнаному ін’єкційним портом, з інтегрованим 

за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача 

порожнім пластиковим пакетом для дренажу, 

вкладених у прозорий пластиковий пакет; по 2 

комплекти у картонній коробці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05DB UA/16599/01/03 26.02.2023

1 218,30

Декаметоксин ДЕКАСАН® розчин 0,2 мг/мл

по 100 мл в пляшках скляних з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна D08A UA/5364/01/01 необмежений
123,49

Декаметоксин ДЕКАСАН® розчин 0,2 мг/мл

по 200 мл в пляшках скляних з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна D08A UA/5364/01/01 необмежений
147,50

Декаметоксин ДЕКАСАН® розчин 0,2 мг/мл

по 400 мл  у пляшках скляних з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна D08A UA/5364/01/01 необмежений
228,45

Декаметоксин ДЕКАСАН® розчин 0,2 мг/мл

по 100 мл в контейнерах полімерних з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна D08A UA/5364/01/01 необмежений
101,72

Декаметоксин ДЕКАСАН® розчин 0,2 мг/мл

по 250 мл в контейнерах полімерних з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна D08A UA/5364/01/01 необмежений
141,06

Декаметоксин ДЕКАСАН® розчин 0,2 мг/мл

по 1000 мл в контейнерах полімерних з 

маркуванням українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна D08A UA/5364/01/01 необмежений
409,45

Дексмедетомідину 

гідрохлорид

ДЕКСМЕДЕТОМІДИНУ 

ГІДРОХЛОРИД розчин для ін'єкцій 200 мкг/2 мл (100 мкг/мл)

по 2 мл у скляному флаконі; по 25 скляних 

флаконів в пачці з картону з маркуванням 

українською мовою

Янгсу Хенгруі Медіцінс Ко., Лтд, 

Китай N05CM18 UA/16999/01/01 05.12.2023

12 169,36 37,9344 грн. за 1

євро

Теофіліну моногідрат, калію 

хлорид, магнію хлориду 

гексагідрат ДЕРКАСТ® розчин для інфузій

теофіліну моногідрату (у 

перерахунку на теофілін) 2 

мг, калію хлориду 0,3 мг, 

магнію хлориду 

гексагідрату (в 

перерахунку на магнію 

хлорид) 0,2 мг

по 100 мл у пляшці з маркуванням українською 

мовою, по 1 пляшці у пачці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна R03DA54 UA/15632/01/01 необмежений

71,31

Ізоніазид Ізоніазид сироп 100 мг/5 мл 

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

картону. Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J04A C01 UA/4567/01/01 необмежений 
91,71

Ізоніазид Ізоніазид сироп 100 мг/5 мл 

по 200 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з 

картону. Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J04A C01 UA/4567/01/01 необмежений 
156,86

Тобраміцин БРАКСОН розчин для ін'єкцій 40 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці з картону з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01GB01 UA/14026/01/01 необмежений

352,41

Тобраміцин БРАКСОН розчин для ін'єкцій 40 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці з картону з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J01GB01 UA/14026/01/01 необмежений

527,91

Едаравон КСАВРОН розчин для ін`єкцій 1,5 мг/мл

по 20 мл в ампулах скляних; по 2 ампули у 

контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній 

чарунковій упаковці у пачці з картону. 

Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N07XX UA/16780/01/01 21.06.2023

678,12

Едаравон КСАВРОН розчин для ін`єкцій 1,5 мг/мл

по 20 мл в ампулах скляних; по 5 ампул у 

контурній чарунковій упаковці; по 2 чарункові 

упаковки у пачці з картону. Маркування 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N07XX UA/16780/01/01 21.06.2023

2 959,53

Еритропоетину людини 

рекомбінантного 3000 МО ЕМАВЕЙЛ розчин для ін'єкцій 3000 МО/мл

по 1 мл у попередньо наповненому шприці; по 1 

шприцу в контурній чарунковій упаковці; по 1  

контурній чарунковій упаковці в пачці з 

маркуванням українською мовою

Шеньян Саншайн 

Фармасьютікал Ко., Лтд., Китай B03XA01 UA/15967/01/02 27.03.2027

595,20

38,5396 грн. за 1 

Євро

Рекомбінантного 

тромбопоетину людського 15 

000 ОД ЕМАПЛАГ Розчин для ін'єкцій по 15 000 ОД/мл

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

маркуванням українською мовою

Шеньян Саншайн 

Фармасьютікал Ко., Лтд., Китай B02BX UA/15181/01/01 11.01.2027 9 238,00

38,5396 грн. за 1 

Євро

Dexmedetomidine КВАНАДЕКС

концентрат для розчину для 

інфузій 100 мкг/мл

по 2 мл у ампулах скляних, по 5 ампул в 

контурній чарунковій упаковці, по 1 чарунковій 

упаковці у пачці з картону ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N05CM18 UA/18634/01/01 22.03.2026 2 506,88

Етилметилгідроксипіридину 

сукцинат ЛОДИКСЕМ розчин для ін`єкцій 50 мг/мл

по 5 мл по 5 ампул в контурній чарунковій 

упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в 

пачці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N07XX UA/16708/01/01 11.05.2023

575,71

Етилметилгідроксипіридину 

сукцинат ЛОДИКСЕМ розчин для ін`єкцій 50 мг/мл

по 2 мл по 5 ампул в контурній чарунковій 

упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в 

пачці ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N07XX UA/16708/01/01 11.05.2023

678,99
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Мельдоній (3-(2,2,2,-

триметилгідразиній) 

пропіонату дигідрат) Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампулу контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці з маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна C01EB22 UA/14638/01/01 необмежений

435,56

Налбуфіну гідрохлорид Налбуфін розчин для ін`єкцій 10 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці. Маркування українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N02A F02 UA/14429/01/01 необмежений

386,14

Налбуфіну гідрохлорид Налбуфін розчин для ін`єкцій 10 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці. Маркування українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N02A F02 UA/14429/01/01 необмежений

713,60

Ropivacaine РОПІЛОНГ розчин для інфузій 7,5 мг/мл

по 10 мл у ампулах скляних, по 5 ампул у 

контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній 

чарунковій упаковці у пачці з картону ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N01BB09 UA/19109/01/01 16.12.2026

467,48

Ropivacaine РОПІЛОНГ розчин для інфузій 10 мг/мл

по 10 мл у ампулах скляних, по 5 ампул у 

контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній 

чарунковій упаковці у пачці з картону ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N01BB09 UA/19109/01/02 16.12.2026

611,32

Пентоксифілін ПЕНТОКСИФІЛІН розчин для інфузій 20 мг/мл

по 5 мл в ампулах, по 5 ампул розчину в 

контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні 

чарункові упаковки в пачці з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна C04AD03 UA/16196/01/01 необмежений

61,90

Цитиколіну натрій Цитокон® розчин для ін’єкцій 125 мг/мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по1 контурнійчарунковій 

упаковці в пачці з картону з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N06ВX06 UA/13685/01/01 необмежений

278,55

Етамбутолу гідроохлорид ІНБУТОЛ® розчин для ін'єкцій 100 мг/мл

по 10 мл у флаконах з маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J04AK02 UA/4798/01/01 необмежений
90,47

Етамбутолу гідроохлорид ІНБУТОЛ® розчин для ін'єкцій 100 мг/мл

по 20 мл у флаконах з маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J04AK02 UA/4798/01/01 необмежений
134,28

Етамбутолу гідроохлорид ІНБУТОЛ®

концентрат для розчину для 

інфузій 100 мг/мл

по 10 мл у флаконах скляних з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J04AK02 UA/4798/02/01 06.02.2025
90,17

Етамбутолу гідроохлорид ІНБУТОЛ®

концентрат для розчину для 

інфузій 100 мг/мл

по 20 мл у флаконах скляних з маркуванням 

українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна J04AK02 UA/4798/02/01 06.02.2025
135,47

Левокарнітин КАРНІВІТ® розчин для ін'єкцій 200 мг/мл

по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у контурній 

чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій 

упаковці в пачці з маркуванням українською 

мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна А16АА01 UA/14174/01/01 необмежений

338,71

Електроліти для 

внутрішньовенного введення 

(монопрепарати та в 

комбінаціях) КСИЛАТ® розчин для інфузій

Ксилітолу 50 мг, натрію 

ацетату тригідрату 2,6 мг, 

натрію хлориду 6 мг, 

кальцію хлориду дигідрату 

0,1 мг, калію хлориду 0,3 

мг, магнію хлориду 

гексагідрату 0,1 мг

по 200 мл у пляшках з маркуванням українською 

та англійською мовами ТОВ "Юрія-Фарм", Україна В05ХА31 UA/1070/01/01 необмежений

156,05

Електроліти для 

внутрішньовенного введення 

(монопрепарати та в 

комбінаціях) КСИЛАТ® розчин для інфузій

Ксилітолу 50 мг, натрію 

ацетату тригідрату 2,6 мг, 

натрію хлориду 6 мг, 

кальцію хлориду дигідрату 

0,1 мг, калію хлориду 0,3 

мг, магнію хлориду 

гексагідрату 0,1 мг

по 400 мл у пляшках з маркуванням українською 

та англійською мовами ТОВ "Юрія-Фарм", Україна В05ХА31 UA/1070/01/01 необмежений

215,77

Cefoperazone and beta-

lactamase inhibitor ЛАКСЕРС

порошок для розчину для 

ін'єкцій 1000 мг/1000 мг по 1 флакону з порошком у пачці з картону

ТОВ "Юрія-Фарм" (пакування із 

форми in bulk фірми-виробника 

НСПС Хебей Хуамін 

Фармасьютікал Компані Лімітед, 

Китай), Україна J01DD62 UA/18254/01/01 17.08.2025

204,60

Cefoperazone and beta-

lactamase inhibitor ЛАКСЕРС

порошок для розчину для 

ін'єкцій 1000 мг/1000 мг по 10 флаконів з порошком у пачці з картону

ТОВ "Юрія-Фарм" (пакування із 

форми in bulk фірми-виробника 

НСПС Хебей Хуамін 

Фармасьютікал Компані Лімітед, 

Китай), Україна J01DD62 UA/18254/01/01 17.08.2025

2 046,00

Пентоксифілін Латрен® розчин для інфузій 0,5 мг/мл

по 200 мл у пляшках з маркуванням українською 

та англійською мовами ТОВ "Юрія-Фарм", Україна C04AD03 UA/6388/01/01 необмежений
116,70
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Розчини для корекції 

електролітного балансу НЕЙРОЦИТИН® розчин для інфузій

Цитиколіну натрію - 10 мг, 

натрію хлориду - 6 мг, 

калію хлориду - 0,4 мг, 

кальцію хлориду дигідрату 

- 0,27 мг, натрію лактату - 

3,2 мг

по 100 мл у пляшці; по 1 пляшці в пачці. 

Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB04 UA/14906/01/01 необмежений

82,57

Розчини для корекції 

електролітного балансу НЕЙРОЦИТИН® розчин для інфузій

Цитиколіну натрію - 10 мг, 

натрію хлориду - 6 мг, 

калію хлориду - 0,4 мг, 

кальцію хлориду дигідрату 

- 0,27 мг, натрію лактату - 

3,2 мг

по 200 мл у пляшці; по 1 пляшці в пачці. 

Маркування українською мовою ТОВ "Юрія-Фарм", Україна B05BB04 UA/14906/01/01 необмежений

124,35

Citicoline НЕЙРОЦИТИН®С розчин оральний 100 мг/мл

по 200 мл розчину у полімерному флаконі, по 1

флакону разом з оральним шприцом у пачці з

картону ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N06BX06 UA/19253/01/01 15.03.2027

564,00

Налбуфіну гідрохлорид Налбуфін розчин для ін`єкцій 10 мг/мл

по 1 мл у попередньо наповненому шприці з голкою в 

тубусі №1 у коробці з картону ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N02A F02 UA/14429/01/01 необмежений
115,00

Налбуфіну гідрохлорид Налбуфін розчин для ін`єкцій 10 мг/мл

по 1 мл у попередньо наповненому шприці з голкою в 

тубусі №10 у коробці з картону ТОВ "Юрія-Фарм", Україна N02A F02 UA/14429/01/01 необмежений
800,00

Ампіцилін (монопрепарат та в

комбінації з інгібітором фермента

або оксациліном) АМПІСУЛЬБІН®

порошок для розчину для

ін’єкцій

ампіцилін 1,0 г,

сульбактам 0,5 г

по 1,5 г порошку у флаконі з маркуванням

українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна J01CR01 UA/3858/01/01 необмежений
68,90

БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН, 

БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН 

НОВОКАЇНОВА СІЛЬ БІЦИЛІН®-5

порошок для суспензії для 

ін'єкцій 1 500 000 ОД

флакони з порошком з маркуванням 

українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна J01CE30 UA/3883/01/02 необмежений
109,87

Декспантенол, хлоргексидину

біглюконат РЯТІВНИК® крем

1г крему містить:

декспантенолу у

перерахуванні на 100%

речовину 50 мг,

хлоргексидину 

біглюконату 20% розчину

у перерахуванні на 20%

розчину 38,8 мг

по 30 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці з

маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна D08AC52 UA/5062/01/01 необмежений

130,00

Прегабалін ГАБАНА® капсули 300 мг

по 300 мг по 10 капсул в блістері, по 2 блістери в

пачці з маркуванням українською мовою ПАТ «Київмедпрепарат»,Україна N03AX16 UA/14764/01/03 необмежений

335,00

Зопіклон СОННАТ®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 7,5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці з

картону з маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна N05CF01 UA/4339/01/01 необмежений

68,00

Прегабалін ГАБАНА® капсули 75 мг

по 75 мг по 10 капсул в блістері, по 2 блістери в

пачці із маркуванням українською мовою ПАТ «Київмедпрепарат»,Україна N03AX16 UA/14764/01/01 необмежений

190,00

Прегабалін ГАБАНА® капсули 150 мг

по 150 мг по 10 капсул в блістері, по 2 блістери в

пачці з маркуванням українською мовою ПАТ «Київмедпрепарат»,Україна N03AX16 UA/14764/01/02 необмежений

220,00

Цефоперазон (монопрепарат

та в комбінації з

сульбактамом натрію) ГЕПАЦЕФ КОМБІ

Порошок для розчину для

ін’єкцій

Цефоперазон 1,0 г,

сульбактам 1,0 г 

по 2 г у флаконі; по 1 флакону в пачці з

маркуванням українською мовою 

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна J01DD62 UA/10752/01/01 необмежений

141,75

Цитиколін НЕЙРОКСОН®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 500 мг

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

картону з маркуванння українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна N06BX06 UA/13305/01/01 необмежений

440,00

Лансопразол ЛАНЦЕРОЛ® капсули 30 мг

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

маркуванням українською мовою

ПАТ "Київмедпрепарат",

Україна A02BC03 UA/7875/01/01 необмежений
52,00

Дротаверин ДРОТАВЕРИН таблетки 40 мг

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

маркуванням українською мовою

ПАТ "Київмедпрепарат",

Україна A03AD02 UA/6289/01/01 необмежений
48,00

Цефоперазон ГЕПАЦЕФ®

порошок для розчину для

ін'єкцій 1,0 г

10 флаконів з порошком у контурній чарунковій

упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в

пачці з маркуванням українською мовою

ПАТ «Київмедпрепарат»,

Україна J01DD12 UA/0881/01/01 необмежений

774,30

Діосмін (монопрепарат та

його комбінації) ДІОФЛАН®

таблетки вкриті плівковою

оболонкою 500 мг

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

картону з маркуванням українською мовою

ПАТ "Київмедпрепарат",

Україна C05CA53 UA/10773/01/01 необмежений

262,00

Кислота ацетилсаліцилова

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА 

КИСЛОТА таблетки 500 мг

по 10 таблеток у блістерах з маркуванням

українською мовою

ПАТ "Галичфарм", Україна;

ПАТ "Київмедпрепарат",

Україна N02BA01 UA/7529/01/01 необмежений

12,20

L-лізину есцинат L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТ® розчин для ін’єкцій 1 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2

блістери в пачці з маркуванням українською

мовою ПАТ «Галичфарм», Україна C05CX UA/2131/01/01 необмежений

585,00
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Valerianae radix ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ таблетки, вкриті оболонкою 20 мг  по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці ПАТ "Галичфарм", Україна N05CM09 UA/0265/02/02 необмежений
35,00

Дифенгідраміну гідрохлорид ДИМЕДРОЛ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у контурній

чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій

упаковці в пачці з маркуванням українською

мовою ПАТ «Галичфарм» Україна R06AA02 UA/4950/01/01 необмежений

36,91

Диметилсульфоксид ДИМЕКСИД® розчин нашкірний

1 флакон містить:

диметилсульфоксиду 50

мл

по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з

маркуванням українською мовою ПАТ «Галичфарм», Україна M02AX03 UA/4522/01/01 необмежений

45,00

Кальцію хлорид КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД розчин для ін'єкцій 100 мг/мл

по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній

чарунковій упаковці; по 2 упаковки в пачці з

маркуванням українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна B05XA07 UA/4727/01/01 необмежений

48,36

Іпідакрин гідрохлорид МЕДІАТОРН розчин для ін`єкцій 15 мг/мл

по 1 мл в ампулі, по 10 ампул у контурній

чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій

упаковці в пачці з маркуванням українською

мовою ПАТ «Галичфарм» Україна N07AA UA/15375/01/01 необмежений

472,00

Цитиколін НЕЙРОКСОН®

розчин для перорального

застосування 100 мг/ мл

по 45 мл у флаконі, по 1 флакону разом з

дозатором у пачці з маркуванням українською

мовою ПАТ "Галичфарм", Україна N06BX06 UA/12114/02/01 необмежений

370,00

Цитиколін НЕЙРОКСОН® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл

по 4 мл в ампулі, по 5 ампул в блістері, по 2

блістери в пачці з маркуванням українською

мовою ПАТ "Галичфарм", Україна N06BX06 UA/12114/01/02 необмежений

650,00

Ніцерголін НІЦЕРГОЛІН таблетки, вкриті оболонкою 10 мг

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

маркуванням українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна C04AE02 UA/5252/01/01 необмежений
161,70

Прокаїн НОВОКАЇН розчин для ін'єкцій 5 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній

чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові

упаковки в пачці з маркуванням українською

мовою ПАТ «Галичфарм» Україна N01BA02 UA/5126/01/01 необмежений

35,00

Пірацетам ПІРАЦЕТАМ таблетки, вкриті оболонкою 200 мг

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

маркуванням українською мовою ПАТ «Галичфарм», Україна N06BX03 UA/0901/02/01 необмежений
38,00

Пірацетам ПІРАЦЕТАМ розчин для ін'єкцій 200 мг/мл

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул в блістері; по 2

блістери в пачці з маркуванням українською

мовою ПАТ "Галичфарм", Україна N06BХ03 UA/0901/01/01 необмежений

60,00

Екстракти, олії лікарських

рослин та їх комбінації УРОЛЕСАН® краплі оральні

Олія ялиці 67,6 мг, олія

м'яти перцевої 16,9 мг,

олія рицинова 92,95,

моркви дикої плодів

екстракт рідкий 194,35 мг,

хмелю шишок екстракт

рідкий 278,8 мг,

материнки трави екстракт

рідкий 192,95 мг/ 1 мл

по 25 мл у флаконі-крапельниці, по 1 флакону-

крапельниці в пачці з маркуванням українською

мовою ПАТ "Галичфарм", Україна G04BX UA/2727/02/01 необмежений

172,00

Екстракти, олії лікарських

рослин та їх комбінації УРОЛЕСАН® сироп

Олія ялиці 4,19 мг, олія

м'яти перцевої 1,05 мг,

моркви дикої плодів

екстракт рідкий 12,04 мг,

хмелю шишок екстракт

рідкий 17,26 мг,

материнки трави екстракт

рідкий 11,95 мг/ 1 мл

по 180 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці з

маркуванням українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна G04BX UA/2727/01/01 необмежений

172,00

Фуразідін ФУРАГІН таблетки 50 мг

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

маркуванням українською мовою

ПАТ "Галичфарм", Україна;

ПАТ "Київмедпрепарат",

Україна J01XE03 UA/5198/01/01 необмежений

95,00

Пірацетам (монопрепарат та в

комбінаціях: з цинаризином; з

тіотриазоліном) ТІОЦЕТАМ® розчин для ін'єкцій 100 мг/25 мг

по 10 мл в ампулі; по 5 ампул в блістері; по 2

блістери в пачці з маркуванням українською

мовою ПАТ "Галичфарм", Україна N06BX UA/0693/02/01 необмежений

284,00

Пірацетам (монопрепарат та в

комбінаціях: з цинаризином; з

тіотриазоліном) ТІОЦЕТАМ® розчин для ін'єкцій 100 мг/25 мг

по 5 мл в ампулі, по 5 ампул в блістері, по 2

блістери в пачці з маркуванням українською

мовою ПАТ "Галичфарм", Україна N06BX UA/0693/02/01 необмежений

253,00

Хлорофіліпт ХЛОРОФІЛІПТ® розчин олійний 20 мг/мл

по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з

маркуванням українською мовою ПАТ "Галичфарм", Україна D08AX UA/4551/01/01 необмежений
40,00

Гістамін (Histaminum)

РОЗЧИН ГІСТАМІНУ

ДИГІДРОХЛОРИДУ 0,01 %

ДЛЯ ШКІРНОЇ

ДІАГНОСТИКИ 

АЛЕРГІЧНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ розчин, 0,1 мг/мл 4,5 мл 10 флаконів ТОВ "Імунолог", Україна V04CL UA/16344/01/01 необмежений

1 000,00
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Гістамін (Histaminum)

РОЗЧИН ГІСТАМІНУ

ДИГІДРОХЛОРИДУ 0,01 %

ДЛЯ ШКІРНОЇ

ДІАГНОСТИКИ 

АЛЕРГІЧНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ розчин, 0,1 мг/мл 4,5 мл 1 флакон ТОВ "Імунолог", Україна V04CL UA/16344/01/01 необмежений

100,00

Алергени пилкові (Allergena e

pollen)

НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ

(МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ГРУПИ

ПИЛКУ РОСЛИН У ВИГЛЯДІ

ДРАЖЕ драже 1000,0 PNU в 1 драже

комплект, що містить 15 драже у контейнері № 5

для підтримуючої терапії ТОВ "Імунолог", Україна V01AA05, V01AA02 UA/15013/01/01 необмежений

700,00

Алергени пилкові (Allergena e

pollen)

НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ

(МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ГРУПИ

ПИЛКУ РОСЛИН У ВИГЛЯДІ

ДРАЖЕ драже

0,2 PNU (контейнер № 1);

2,0 PNU (контейнер № 2);

20,0 PNU (контейнер № 3);

200,0 PNU (контейнер №

4); 1000,0 PNU (контейнер

№ 5) в 1 драже

Комплект, що містить 75 драже (15 драже у

контейнерах № 1, № 2, № 3, № 4 та № 5), які

розміщено у загальну коробку із картону ТОВ "Імунолог", Україна V01AA05, V01AA02 UA/15013/01/01 необмежений

1 400,00

Алергени побутові (Allergena

domestica)

НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ

(МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) 

ПОБУТОВОЇ ГРУПИ У

ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ драже 1000 PNU 

комплект, що містить 15 драже у контейнері № 5

для підтримуючої терапії ТОВ "Імунолог", Україна V01AA03 UA/16140/01/01 необмежений

700,00

Алергени побутові (Allergena

domestica)

НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ

(МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) 

ПОБУТОВОЇ ГРУПИ У

ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ драже

0,2 PNU (контейнер № 1);

2,0 PNU (контейнер № 2);

20,0 PNU (контейнер № 3);

200,0 PNU (контейнер №

4); 1000 PNU (контейнер

№ 5) в 1 драже

Комплект, що містить 75 драже (15 драже у

контейнерах № 1, № 2, № 3, № 4 та № 5), які

розміщено у загальну коробку із картону ТОВ "Імунолог", Україна V01AA03 UA/16140/01/01 необмежений

1400,00

Алергени епідермальні

(Allergena ex epidermis)

НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ

ЕПІДЕРМАЛЬНОЇ ГРУПИ розчин для ін'єкцій 10000 PNU/мл

комплект, що містить: 1 флакон алергену 5 мл, 1

кришку-крапельницю стерильну ТОВ "Імунолог", Україна V01AA11 UA/15012/01/01 необмежений

600,00

Алергени пилкові (Allergena e

pollen)

НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ

ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН розчин для ін'єкцій 10000 PNU/мл

комплект, що містить: 1 флакон алергену 5 мл, 1

кришку-крапельницю стерильну ТОВ "Імунолог", Україна V01AA05, V01AA02 UA/15011/01/01 необмежений

600,00

Алергени побутові (Allergena

domestica) (Алерген із

домашнього пилу), алергену

із бібліотечного пилу,

алергену із пір’я подушок,

алергену із дафнії

НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ

ПОБУТОВОЇ ГРУПИ розчин для ін'єкцій 10000 PNU/мл

комплект, що містить: 1 флакон алергену 5 мл, 1

кришку-крапельницю стерильну ТОВ "Імунолог", Україна V01AA01, V01AA03 UA/15010/01/01 необмежений

600,00

Алергени побутові (Allergena

domestica) (Алерген із

домашнього пилу) ,

збагаченого Dermatophagoides

pteronyssinus, алерген із

домашнього пилу,

Dermatophagoides farinae,

алерген із домашнього пилу,

збагаченого Acarus siro, мікст-

алергену побутового № 5 (із

домашнього пилу,

збагаченого Dermatophagoides

pteronyssinus; домашнього

пилу, збагаченого

Dermatophagoides farinaе;

домашнього пилу,

збагаченого Acarus siro; пір’я

подушок)

НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ

ПОБУТОВОЇ ГРУПИ розчин для ін'єкцій 10000 PNU/мл

комплект, що містить: 1 флакон алергену 5 мл, 1

кришку-крапельницю стерильну ТОВ "Імунолог", Україна V01AA01, V01AA03 UA/15010/01/01 необмежений

800,00

Розчинна рідина (Liquor

solubilis pro allergenis)

РОЗЧИННА РІДИНА ДЛЯ

АЛЕРГЕНІВ розчин для ін'єкцій 4,5 мл 10 флаконів ТОВ "Імунолог", Україна V04CL UA/16159/01/01 необмежений
900,00

Алергени харчові (Allergena

alimentaria)

НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ

ХАРЧОВОЇ ГРУПИ розчин для ін'єкцій 10000 PNU/мл

Комплект, що містить: 1 флакон алергену 5 мл, 1

кришку-крапельницю стерильну ТОВ "Імунолог", Україна V01AA08 UA/15009/01/01 необмежений

600,00
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Citicoline ТІКОЛІН®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 500 мг

по 7 таблеток у блістері, по 4 блістери у пачці з

картону

ТОВ Науково-виробнича фірма

"МІКРОХІМ", Україна N06BX06 UA/17695/02/01 08.07.2025
565,00

 Dexketoprofen ДЕ-СПАН® розчин для ін'єкцій 25 мг/мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті, по 2 касети

у пачці з маркуванням українською та

російською мовами

ТОВ НВФ "Мікрохім"

(відповідальний за виробництво

та контроль/випробування серії,

включаючи випуск серії),

Україна

ПрАТ "Лекхім-Харків"

(відповідальний за виробництво

та контроль/випробування серії,

не включаючи випуск серії),

Україна M01AE17  UA/16880/01/01 10.08.2023

380,00

Thiocolchicoside КОНТРОЛФЛЕКС розчин для ін'єкцій 2 мг/мл

по 2 мл в ампулах; по 5 ампул у блістері; по 1

блістері у пачці з картону

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",

Україна M03BX05 UA/19023/01/01 28.10.2026
280,00

Citicoline ТІКОЛІН® розчин для ін'єкцій 125 мг/мл

по 4 мл в ампулах, по 5 ампул у касеті; по 2

касети у пачці з картону

ТОВ Науково-виробнича фірма

"МІКРОХІМ", Україна N06BX06 UA/18445/01/01 11.11.2025
700,00

Lercanidipine ЕЗАНТАЛ

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 10 мг

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

картону

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",

Україна C08CA13 UA/18515/01/01 29.12.2025
125,00

Valsartan and amlodipine АДЕНІЗ-АМ

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 160 мг/5 мг

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

картону

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",

Україна C09DB01 UA/17887/01/02 23.01.2025
140,00

Valsartan and amlodipine АДЕНІЗ-АМ

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 160 мг/10 мг

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

картону

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",

Україна C09DB01 UA/17887/01/03 23.01.2025
160,00

Valsartan and amlodipine АДЕНІЗ-АМ

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 80 мг/5 мг

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

картону

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",

Україна C09DB01 UA/17887/01/01 23.01.2025
105,00

Адеметіонін РЕХОЛ таблетки кишковорозчинні 400 мг

по 8 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з

картону з маркуванням українсьою та російською

мовами

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",

Україна А16АА02 UA/17043/01/01 20.11.2023

800,00

Citicoline ТІКОЛІН® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл

по 4 мл в ампулах, по 5 ампул у касеті; по 2

касети у пачці з картону

ТОВ Науково-виробнича фірма

"МІКРОХІМ", Україна N06BX06 UA/18445/01/02 11.11.2025
1 100,00

Nalbuphine НАЛБУФІН-МІКРОХІМ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл

по 1 мл в ампулах, по 5 ампул у касеті, по 2

касети у пачці з картону

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",

Україна N02AF02 UA/18816/01/01 02.07.2026
170,00

Lercanidipine ЕЗАНТАЛ

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 20 мг

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

картону

ТОВ НВФ "МІКРОХІМ",

Україна C08CA13 UA/18515/01/02 29.12.2025
230,00

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

193,93

38,7865 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 760,21

38,7865 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
933,59

38,7865 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
252,11

38,7865 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
2 521,10

38,7865 грн. (за 1

євро)

Lamivudine, tenofovir disoproxil 

and dolutegravir ТЕЛДІ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

50 мг долутегравіру (у 

формі долутегравіру 

натрію), ламівудину 300 

мг, тенофовіру 

дизопроксилу фумарату 

300 мг

по 30 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру в 

картонній коробці Гетеро Лабз Лімітед, Індія J05AR27 UA/18591/01/01 24.02.2026

420,00
36,5686 грн. за 1

долар США

Pneumococcus purified 

polysaccharides antigen and 

Haemophilus influenzae, 

conjugated

СИНФЛОРИКС™ ВАКЦИНА 

ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 

ПНЕВМОКОКОВОЇ 

ІНФЕКЦІЇ 

(ПОЛІСАХАРИДНИЙ 

АНТИГЕН) ТА 

НЕТИПОВАНОЇ 

ГЕМОФІЛЬНОЇ ІНФЕКЦІЇ, 

КОН’ЮГОВАНА, 

АДСОРБОВАНА суспензія для ін'єкцій 1 доза (0,5 мл)

по 1 дозі  суспензії для ін'єкцій у попередньо 

наповненому скляному шприці у комплекті з 

однією голкою; 1 попередньо наповнений шприц 

з голкою у індивідуальному герметично 

запакованому пластиковому контейнері; по 1 

пластиковому контейнеру у картонній коробці

ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз 

С.А., Бельгія J07AL52 UA/15363/01/01 необмежений

1 037,82
36,5686 грн. за 1

долар США

Salmeterol and fluticasone СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™

аерозоль для інгаляцій, 

дозований 25 мкг/250 мкг/дозу

по 120 доз у балоні з дозуючим клапаном; по 1 

балону в картонній коробці

Глаксо Веллком Продакшн, 

Франція R03AK06 UA/4827/01/03 необмежений
397,13

36,5686 грн. за 1

долар США

Salmeterol and fluticasone СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™

аерозоль для інгаляцій, 

дозований 25 мкг/50 мкг/дозу

по 120 доз у балоні з дозуючим клапаном; по 1 

балону в картонній коробці

Глаксо Веллком Продакшн, 

Франція R03AK06 UA/4827/01/01 необмежений
272,80

36,5686 грн. за 1

долар США

Сальбутамолу (у формі 

сальбутамолу сульфату) ВЕНТОЛІН™ ЕВОХАЛЕР™

аерозоль для інгаляцій, 

дозований 100 мкг/дозу 

по 200 доз у балоні; по 1 балону в картонній 

коробці з маркуванням українською мовою

Глаксо Веллком С.А., Іспанія; 

Глаксо Веллком Продакшн, 

Франція R03AC02 UA/2563/01/01 необмежений

96,91
36,5686 грн. за 1

долар США

Salmeterol and fluticasone СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™

аерозоль для інгаляцій, 

дозований 25 мкг/125 мкг/дозу

по 120 доз у балоні з дозуючим клапаном; по 1 

балону в картонній коробці

Глаксо Веллком Продакшн, 

Франція R03AK06 UA/4827/01/02 необмежений
319,98

36,5686 грн. за 1

долар США

Сальбутамол ВЕНТОЛІН™ НЕБУЛИ розчин для інгаляцій 2,5 мг/2,5 мл

по 2,5 мл у небулі; по 10 небул у пакетику з 

алюмінієвої фольги; по 4 пакетика в картонній 

упаковці з маркуванням українською мовою

Аспен Бад Олдесло ГмбХ, 

Німеччина R03AC02 UA/1798/01/01 необмежений

529,88
36,5686 грн. за 1

долар США

Cefuroxime ЗИНАЦЕФ™

порошок для розчину для

ін'єкцій 1,5 г 1 флакон з порошком у картонній упаковці

ГлаксоСмітКляйн 

Мануфактуринг С.П.А., Італія J01DC02 UA/1524/01/02 необмежений

143,71
36,5686 грн. за 1

долар США
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Cefuroxime ЗИНАЦЕФ™

порошок для розчину для

ін'єкцій 750 мг 1 флакон з порошком у картонній упаковці

ГлаксоСмітКляйн 

Мануфактуринг С.П.А., Італія J01DC02 UA/1524/01/01 необмежений

86,67
36,5686 грн. за 1

долар США

Ламотриджин ЛАМІКТАЛ™ таблетки 100 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в

картонній коробці з маркуванням українською

мовою

ГлаксоСмітКляйн 

Фармасьютикалз С.А., Польща

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

S.A., Poland N03AX09 UA/0452/02/03 необмежений

560,96
36,5686 грн. за 1

долар США

Ламотриджин ЛАМІКТАЛ тм таблетки 25 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в

картонній коробці з маркуванням українською

мовою

ГлаксоСмітКляйн 

Фармасьютикалз С.А., Польща

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

S.A., Poland N03AX09 UA/0452/02/01 необмежений

216,86
36,5686 грн. за 1

долар США

Ламотриджин ЛАМІКТАЛ тм таблетки 50 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в

картонній коробці з маркуванням українською

мовою

ГлаксоСмітКляйн 

Фармасьютикалз С.А., Польща

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

S.A., Poland N03AX09 UA/0452/02/02 необмежений

348,86
36,5686 грн. за 1

долар США

Ламотриджин ЛАМІКТАЛ тм таблетки, що диспергуються 100 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в

картонній коробці з маркуванням українською

мовою

ГлаксоСмітКляйн 

Фармасьютикадз С.А.,

Польща GlaxoSmithKline

Pharmaceuticals S.A., Poland N03AX09 UA/0452/01/04 необмежений

527,32
36,5686 грн. за 1

долар США

Ламотриджин ЛАМІКТАЛ™ таблетки, що диспергуються 50 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з 

картону з маркуванням українською мовою

ГлаксоСмітКляйн 

Фармасьютикадз С.А., Польща 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 

S.A., Poland N03AX09 UA/0452/01/03 необмежений

301,32
36,5686 грн. за 1

долар США

Ламотриджин ЛАМІКТАЛ™ таблетки, що диспергуються 5 мг

по 30 таблеток у флаконі; по 1 флакону в

картонній коробці

ГлаксоСмітКляйн 

Фармасьютикалз С.А., Польща

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

S.A., Poland N03AX09 UA/0452/01/01 необмежений

71,67
36,5686 грн. за 1

долар США

Rota virus, live attenuated

РОТАРИКС™/ROTARIX™ 

ВАКЦИНА ДЛЯ 

ПРОФІЛАКТИКИ 

РОТАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ суспензія оральна 1,5 мл/дозу

по 1 попередньо заповненому оральному 

аплікатору в картонній коробці

ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз 

С.А., Бельгія J07BH01 UA/13060/01/01 необмежений

639,22
36,5686 грн. за 1

долар США

Papillomavirus (human types 16, 

18)

ЦЕРВАРИКС™ ВАКЦИНА 

ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 

ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО 

ВИКЛИКАЮТЬСЯ ВІРУСОМ 

ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ 

ТИПІВ 16 ТА 18 суспензія для ін’єкцій 0,5 мл

по 0,5 мл (1 доза) у попередньо наповненому 

шприці з поршнем і ковпачком у комплекті з 

голкою (у блістері); по 1 попередньо 

наповненому шприцу з голкою в картонній 

коробці з маркуванням українською мовою

ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз 

С.А., Бельгія J07BM02 UA/16310/01/01 необмежений 

1 320,86
36,5686 грн. за 1

долар США

Кангрелор Кенгрексал

порошок для концентрату для 

розчину для ін'єкцій/інфузій 50 мг

по 50 мг у флаконі, по 10 флаконів в картонній 

коробці

Патеон Італія С.п.А. , Італія

К'єзі Фармацеутиці С.п.А. , 

Італія

Хальса Фарма ГмбХ , Німеччина В01АС25 UA/17224/01/01 20.02.2024

133 944,29

38,834 грн. (за 1 

євро)

Тобраміцин БРАМІТОБ розчин для інгаляцій 300 мг/4 мл

по 4 мл в ампулі; по 4 ампули в герметично 

запаяному стрипі; по 56 ампул у картонній 

коробці

К’єзі Фармацеутиці С.п.А. 

(вторинне пакування, контроль 

якості та випуск серії), Італія

Генетік С.п.А. (виробництво за 

повним циклом), Італія

Холопак Ферпакунгстехнік ГмбХ 

(виробник продукції in-bulk, 

первинне та вторинне пакування 

та контроль якості), Німеччина J01GB01 UA/15301/01/01 необмежений

73 701,11

38,834 грн. (за 1 

євро)

Фосфоліпідна фракція, яка 

виділена з легенів свині КУРОСУРФ®

суспензія для ендотрахеального 

введення 80 мг/мл

по 1,5 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній 

коробці

К'єзі Фармацеутиці С.п.А., Італія

К'єзі Фармас'ютікелз ГмбХ 

(випуск серії), Австрія

Фідіа Фармацеутиці С.п.А., 

Італія

Г.Л. Фарма ГмбХ (вторинне 

пакування), Австрія R07AA02 UA/10170/01/01 необмежений

17 475,30

38,834 грн. (за 1 

євро)

Цитиколін НЕЙРОДАР® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 1 упаковці в 

картонній коробці

Лабораторіо Фармачеутіко 

с.Т. С.р.л., Італія N06BX06 UA/14668/01/01 необмежений

438,71 38,834 грн. (за 1 

євро)

Цитиколін НЕЙРОДАР® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 1 упаковці в 

картонній коробці

Лабораторіо Фармачеутіко 

с.Т. С.р.л., Італія N06BX06 UA/14668/01/02 необмежений

654,83 38,834 грн. (за 1 

євро)
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Цитиколін НЕЙРОДАР® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в 

картонній упаковці, по 3 упаковки у 

картонній коробці

Кусум Хелтхкер Пвт Лтд, 

Індія N06BX06 UA/10777/01/01 необмежений

813,23 38,834 грн. (за 1 

євро)

Nefopam НЕФАЛЬЖИК розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул на піддоні в 

картонній упаковці

БІОКОДЕКС (відповідальний за випуск 

серії), Франція

ДЕЛЬФАРМ ТУР (виробництво), 

Франція N02BG06 UA/6564/01/01 необмежений

629,00 38,834 грн. (за 1 

євро)

Толперизон (монопрепарат та 

його комбінація з лідокаїном) ТОККАТА розчин для ін`єкцій

1 мл розчину містить: 

толперизону гідрохлориду 

– 100 мг, лідокаїну 

гідрохлориду – 2,5 мг

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

блістеру в пачці з маркуванням ураїнською та 

російською мовами АТ "Фармак", Україна  M03BX04 UA/16510/01/01 22.12.2023

185,00

Глімепірид ДІАПІРИД® таблетки 2 мг

по 10 таблеток у блістері з маркуванням 

українською мовою; по 3 блістери у пачці з 

картону з маркуванням українською та 

російською мовами АТ "Фармак", Україна А10ВВ12 UA/16360/01/01 необмежений

85,00

Глімепірид ДІАПІРИД® таблетки 3 мг

по 10 таблеток у блістері з маркуванням 

українською мовою; по 3 блістери у пачці з 

картону з маркуванням українською та 

російською мовами АТ "Фармак", Україна А10ВВ12 UA/16360/01/02 необмежений

95,00

Дулоксетин ДЮЛОК®

капсули кишковорозчинні 

тверді 30 мг 

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

картону з маркуванням українською та 

російською мовами

ПАТ "Фармак" (пакування із in 

bulk фірми-виробника 

Лабораторіос Нормон, С.А., 

Іспанія), Україна N06AX21 UA/16564/01/01 07.02.2024

345,00

Дулоксетин ДЮЛОК®

капсули кишковорозчинні 

тверді 60 мг 

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

картону з маркуванням українською та 

російською мовами

АТ "Фармак" (пакування із in 

bulk фірми-виробника 

Лабораторіос Нормон, С.А., 

Іспанія), Україна N06AX21 UA/16564/01/02 07.02.2024

480,00

Glucose ГЛЮКОЗА розчин для ін'єкцій 40%

по 20 мл в ампулі скляній; по 10 ампул у пачці. 

Маркування українською та російською мовами АТ "Фармак", Україна B05CX01 UA/6525/01/01 необмежений

105,00

Теофілін ЕУФІЛІН-Н 200 розчин для ін’єкцій 2%

по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 

блістери в пачці з картону. Маркуванням 

українською та російською мовами АТ "Фармак", Україна R03DA04 UA/0629/01/01 необмежений

48,00

Piracetam ПІРАЦЕТАМ розчин для ін'єкцій 20%

по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 

блістери в пачці з картону АТ "Фармак", Україна N06BX03 UA/1878/02/01 необмежений
80,00

кислота тіоктова (ліпоєва) ДІАЛІПОН® капсули 300 мг

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

картону з маркуванням українською та 

російською мовами АТ "Фармак", Україна A16A X01 UA/0794/02/01 необмежений

235,00

Flurbiprofen ФЛУБРІКС® СПРЕЙ спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза по 15 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці АТ "Фармак", Україна R02AX01 UA/18976/01/01 01.10.2026 150,00

Flurbiprofen ФЛУБРІКС® льодяники 8,75 мг

по 8,75 мг, по 12 льодяників у блістері; по 2 

блістери у пачці  з картону  з маркуванням 

українською та російською мовами

П'єр Фабр Медикамент 

Продакшн-Еньян (виробництво 

готової продукції, контроль серії, 

випуск серії та первинне і 

вторинне пакування), Франція; 

ІНФАРМЕЙД, С.Л. (контроль 

серій), Іспанія; ЛАБОРАТОРІО 

ДР. Ф. ЕЧІВАРНЕ, АНАЛІЗІС, 

С.А. (контроль серій), Іспанія; 

Лозі'с Фармасьютикалз С.Л. 

(виробництво готової продукції, 

випуск серії, первинне та 

вторинне пакування), Іспанія R02AX01 UA/17885/01/01 17.01.2025

150,00

38,7865 грн. (за 1

євро) 

тіамін (монопрепарат та в 

комбінації з піридоксином та 

ціанокобаламіном) ВІТАКСОН® розчин для ін'єкцій

1 мл розчину містить: 

тіаміну гідрохлориду 50 

мг, піридоксину 

гідрохлориду 50 мг, 

ціанокабаламіну 0,5 мг

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул в блістері; по 1 

блістеру в пачці з картону з маркуванням 

українською та російською мовами АТ "Фармак", Україна A11DB UA/10507/01/01 необмежений

180,00

кислота ацетилсаліцилова 

(монопрепарат та його 

комбінації) ФАРМАДОЛ® таблетки

1 таблетка містить: 

ацетилсаліцилової кислоти 

300 мг, парацетамолу 100 

мг, кофеїну 50 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці з 

картону. Маркування українською мовою АТ "Фармак", Україна N02B A51 UA/8183/01/01 необмежений

23,00

Кислота ацетилсаліцилова 

(монопрепарат та його 

комбінації) ФАРМАДОЛ® таблетки

1 таблетка містить: 

ацетилсаліцилової кислоти 

300 мг, парацетамолу 100 

мг, кофеїну 50 мг

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

картону. Маркування українською мовою АТ "Фармак", Україна N02BA51 UA/8183/01/01 необмежений

96,00



16 Продовження додатка 1

Enisamium iodide АМІЗОН® таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г

по 20 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з 

картону з маркуванням українською мовою АТ "Фармак", Україна J05AX17 UA/6493/01/01 необмежений

250,00

Інозин пранобекс ГРОПІВІРІН таблетки 500 мг

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

маркуванням українською та російською мовами АТ "Фармак", Україна J05AX05 UA/15404/01/01 необмежений

282,00

Гексетидин та його комбінації ХЕПІЛОР спрей для ротової порожнини

1 мл спрею містить 

гексетидину в 

перерахуванні на 100 % 

речовину – 1 мг, холіну 

саліцилату 80 % в 

перерахуванні на 100 % 

речовину – 5 мг, 

хлорбутанолу гемігідрату в 

перерахуванні на 100 % 

безводну речовину – 2,5 мг

по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з 

картону з маркуванням українською та 

російською мовами АТ "Фармак", Україна R02AA20 UA/10910/01/01 необмежений

103,00

Гексетидин та його комбінації ХЕПІЛОР розчин для ротової порожнини

100 мл розчину містять: 

гексетидину у 

перерахуванні на 100% 

речовину - 0,1 г, холіну 

саліцилату 80% у 

перерахуванні на 100% 

речовину - 0,5 г, 

хлорбутанолу гемігідрату у 

перерахуванні на 100% 

безводну речовину - 0,25 г

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

картону з маркуванням українською та 

російською мовами АТ "Фармак", Україна R02AA20 UA/10910/02/01 необмежений

100,00

Bilastine БІЛАГІС таблетки 20 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

АТ "Фармак" (вторинне 

пакування, маркування, випуск 

серії з продукції in bulk фірми-

виробника ЛАБОРАТОРІОС 

НОРМОН, С.А., Іспанія), 

Україна R06AX29 UA/19043/01/01 09.11.2026

210,00

Thioctic acid ДІАЛІПОН®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 600 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці АТ "Фармак", Україна A16AX01 UA/0794/03/01 16.08.2027
345,00

Бевацизумаб Авастин®

концентрат для розчину для

інфузій 100 мг/4мл

по 1 флакону у картонній коробці з маркуванням

українською мовою

Виробництво нерозфасованої

продукції, первинне пакування,

вторинне пакування ,

випробування контролю якості та 

випуск серії: Рош Діагностик

ГмбХ Сандхоферштрассе 116,

68305 Маннхайм, Німеччина

Виробництво нерозфасованої

продукції, превинне пакування,

вторинне пакування,

випробування контролю якості

та випуск серії: Ф.Хоффман-Ля

Рош Лтд4303, Кайсераугст,

Швейцарія                        

Виробництво нерозфасованої

продукції, первинне пакування:

Дженентек Інк. І ДНА Вей,

південь Сан-Франциско СА

94080, США Дженентек

Інк. 4625 NE Бруквуд Парквей,

Хіллсборо, OR 97124, США

Випробування контролю якості:

Ф. Хоффман -Ля Рош Лтд

Грензахерштрассе 124, 4070

Базель, Швейцарія Рош Фарма

АГ Еміль-Барель-Штрассе 1,

79639 Гренцах-Вюлен,

Німеччина L01XC07 UA/16665/01/01 04.04.2023

11 468,32

36,5686 грн. (за 1

дол. США)
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Бевацизумаб Авастин®

концентрат для розчину для

інфузій 400 мг/16мл

по 1 флакону у картонній коробці з маркуванням

українською мовою

Виробництво нерозфасованої

продукції, первинне пакування,

вторинне пакування ,

випробування контролю якості та 

випуск серії: Рош Діагностик

ГмбХ Сандхоферштрассе 116,

68305 Маннхайм, Німеччина

Виробництво нерозфасованої

продукції, превинне пакування,

вторинне пакування,

випробування контролю якості

та випуск серії: Ф.Хоффман-Ля

Рош Лтд4303, Кайсераугст,

Швейцарія                        

Виробництво нерозфасованої

продукції, первинне пакування:

Дженентек Інк. І ДНА Вей,

південь Сан-Франциско СА

94080, США Дженентек

Інк. 4625 NE Бруквуд Парквей,

Хіллсборо, OR 97124, США

Випробування контролю якості:

Ф. Хоффман -Ля Рош Лтд

Грензахерштрассе 124, 4070

Базель, Швейцарія Рош Фарма

АГ Еміль-Барель-Штрассе 1,

79639 Гренцах-Вюлен,

Німеччина L01XC07 UA/16665/01/01 04.04.2023

44 599,01

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Тоцилізумаб АКТЕМРА®

концентрат для розчину для

інфузій 20 мг/мл

по 80 мг/4мл у флаконі; по 1 флакону у картонній

коробці з маркуванням українською мовою

Чугай Фарма Мануфектуринг

Ко. Лтд (виробництво

нерозфасованої продукції,

первинне пакування), Японія

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд

(випуск серії, вторинне

пакування), Швейцарія

Рош Фарма АГ (випробування

контролю якості), Німеччина L04AC07 UA/13909/01/01 необмежений

4 356,44

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Тоцилізумаб АКТЕМРА®

концентрат для розчину для

інфузій 20 мг/мл

по 200 мг/10 мл у флаконі; по 1 флакону у

картонній коробці з маркуванням українською

мовою

Чугай Фарма Мануфектуринг

Ко. Лтд (виробництво

нерозфасованої продукції,

первинне пакування), Японія

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд

(випуск серії, вторинне

пакування), Швейцарія

Рош Фарма АГ (випробування

контролю якості), Німеччина L04AC07 UA/13909/01/01 необмежений

10 940,59

36,5686 грн. (за 1

дол. США)
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Алектиніб АЛЕКЕНЗА® капсули тверді 150 мг

по 8 капсул твердих у блістері; по 7 блістерів у

картонній пачці; по 4 пачки у картонній коробці з

маркуванням українською мовою

Випуск серії: Ф. Хоффманн-Ля

Рош Лтд (випуск серії;

зберігання), Швейцарія

Дельфарм Мілано, С.Р.Л.

(випробування стабільності,

первинне та вторинне

пакування), Італія

Лабор Л+С АГ (випробування

контролю якості (мікробіологічна

чистота)), Німеччина

Евонік Текнолоджі енд

Інфраструктуре ГмбХ

(випробування контролю якості

(етилхлорид)), Німеччина

Екселла ГмбХ енд Ко. КГ

(виробництво нерозфасованої

продукції, випробування

контролю якості), Німеччина L01XE36 UA/16997/01/01 31.10.2023

114 594,06

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Трастузумаб ГЕРЦЕПТИН®

ліофілізат для концентрату для

розчину для інфузій 150 мг 

150 мг ліофілізату для концентрату для розчину

для інфузій, по 1 флакону в картонній коробці з

маркуванням українською мовою

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд

(Виробництво нерозфасованої

продукції, первинне пакування,

випробування контролю якості;

вторинне пакування,

випробування контролю якості,

випуск серії), Швейцарія

Дженентек Інк. (Виробництво

нерозфасованої продукції,

первинне пакування), США

Рош Діагностикс ГмбХ

(Виробництво нерозфасованої

продукції, первинне пакування,

вторинне пакування,

випробування контролю якості,

випуск серії:), Німеччина L01XC03 UA/13007/01/01 04.06.2023

16 449,26

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Трастузумаб ГЕРЦЕПТИН®

ліофілізат для концентрату для

розчину для інфузій 440 мг

ліофілізат для концентрату для розчину для

інфузій по 440 мг, ліофілізат для концентрату для

розчину для iнфузiй у флаконі, разом з 20 мл

розчинника (розчинник: бактеріостатична вода

для ін'єкцій 20 мл, що містить 1,1% бензилового

спирту та воду для ін'єкцій) у флаконі в

картонній коробці

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд

(Вторинне пакування,

випробування контролю якості,

випуск серії; розчинник),

Швейцарія

Дженентек Інк. Виробництво

нерозфасованої продукції,

первинне пакування,

випробування контролю якості

(тільки стерильність та механічні

включення), США  L01XC03 UA/13007/01/02 04.06.2023

44 642,33

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Трастузумаб ГЕРЦЕПТИН® розчин для ін’єкцій 600 мг/5мл

1 флакон з розчином у картонній коробці з

маркуванням українською мовою

Виробництво нерозфасованої

продукції, пакування,

випробування контролю якості:

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд,

Швейцарія

Випробування контролю якості,

випуск серії: Ф.Хоффманн-Ля

Рош Лтд, Швейцарія L01X C03 UA/14303/01/01 необмежений

40 694,31

36,5686 грн. (за 1

дол. США)
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Трастузумаб емтансин КАДСІЛА®

порошок для концентрату для

розчину для інфузій 100 мг

1 флакон з порошком в картонній коробціз

маркуванням українською мовою

Патеон Мануфектуринг

Сервісиз, ЛЛСі (виробництво

нерозфасованої продукції,

первинне пакування), США

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд

(виробництво нерозфасованої

продукції, первинне пакування;

вторинне пакування;

випробування контролю якості;

випуск серії), Швейцарія

Рош Фарма АГ (випробування

контролю якості), Німеччина

Рош Діагностикс ГмбХ

(випробування контролю якості),

Німеччина L01XC14 UA/13770/01/01 необмежений

55 275,15

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Трастузумаб емтансин КАДСІЛА®

порошок для концентрату для

розчину для інфузій 160 мг

1 флакон з порошком в картонній коробціз

маркуванням українською мовою

Патеон Мануфектуринг

Сервісиз, ЛЛСі (виробництво

нерозфасованої продукції,

первинне пакування), США

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд

(виробництво нерозфасованої

продукції, первинне пакування;

вторинне пакування;

випробування контролю якості;

випуск серії), Швейцарія

Рош Фарма АГ (випробування

контролю якості), Німеччина

Рош Діагностикс ГмбХ

(випробування контролю якості),

Німеччина L01XC14 UA/13770/01/02 необмежений

88 294,95

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Baloxavir marboxil КСОФЛУЗА

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 20 мг

по 2 або по 4 таблетки у блістері, по 1 блістеру у

картонній пачці

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд

(випуск серії готового

лікарського засобу), Швейцарія

Шарп Корпорейшн (первинне та

вторинне пакування, включаючи

випробування контролю якості в

процесі виробництва), США

Шіоногі Фарма Ко., Лтд. Сетсу

Плант (виробництво лікарського

засобу, включаючи контроль в

процесі виробництва,

випробування контролю якості

при випуску та стабільності),

Японія J05AX25 UA/18056/01/01 23.04.2025

2 198,02

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Baloxavir marboxil КСОФЛУЗА

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 40 мг

по 1 або по 2 таблетки у блістері, по 1 блістеру у

картонній пачці

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд

(випуск серії готового

лікарського засобу), Швейцарія

Шарп Корпорейшн (первинне та

вторинне пакування, включаючи

випробування контролю якості в

процесі виробництва), США

Шіоногі Фарма Ко., Лтд. Сетсу

Плант (виробництво лікарського

засобу, включаючи контроль в

процесі виробництва,

випробування контролю якості

при випуску та стабільності),

Японія J05AX25 UA/18056/01/02 23.04.2025

2 198,02

36,5686 грн. (за 1

дол. США)
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Ритуксимаб МАБТЕРА® розчин для ін’єкцій 1400 мг/11,7 мл

у флаконі, по 1 флакону укартоннійкоробціз

маркуваннямукраїнською мовою

Виробництво 

нерозфасованої продукції,

первинне та вторинне пакування, 

випробування контролю якості:

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд,

Швейцарія 

Випробування контролю якості,

випуск серії:

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд,

Швейцарія L01XC02 UA/14231/01/01 необмежений

41 113,86

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Леводопа, бенсеразид МАДОПАР® таблетки 200 мг/50 мг

по 100 таблеток у пляшці; по 1 пляшці у

картонній коробці

Дельфарм Мілано, С.Р.Л.

(виробництво нерозфасованої

продукції, первинне пакування,

вторинне пакування,

випробовування контролю

якості), Італія

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд

(первинне та вторинне

пакування, випробування

контролю якості; випуск серії),

Швейцарія N04B A02 UA/11355/01/01 необмежений

1 132,80

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Пертузумаб Пер'єта

концентрат для приготування

розчину для інфузій 420 мг/14 мл

по 14 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній

коробці з маркуванням українською мовою

Виробництво нерозфасованої

продукції, первинне пакування,

випробування контролю якості:

Рош Діагностикс ГмбХ,

Німеччина; вторинне пакування:

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд,

Швейцарія L01XC13 UA/13062/01/01 18.12.2023

91 180,51

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Дорназа альфа ПУЛЬМОЗИМ® Розчин для інгаляцій 2,5 мг / 2,5 мл

По 2,5 мл в ампулі; по 6 ампул уконтейнері; по 1

контейнеру в картонній упаковці з маркуванням

українською мовою

Виробництво нерозфасованої

продукції: Дженентек Інк., США

Первинне пакування: Кетелент

Фарма Солюшнз, США

Вторинне пакування:

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд,

Швейцарія Випробування

контролю якості: Рош Фарма АГ,

Німеччина Випуск серії:

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд,

Швейцарія R05C B13 UA/12438/01/01 необмежений

3 625,84

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Епоетин бета РЕКОРМОН® розчин для ін'єкцій 2000 МО/0,3 мл

по 3 попередньо наповнених шприци по 2000

МО/0,3 мл разом з з голками для ін'єкцій 27G1/2

(голка поміщена у пластикову упаковку) в

контурній чарунковій упаковці, що складається з

3 окремих пластикових контейнерів (1попередньо 

наповнений шприц та 1 голка в одному

пластиковому контейнері); по 2 контурні

чарункові упаковки (6 попередньо наповнених

шприців та 6 голок) у картонній коробці з

маркуванням українською мовою

Виробництво нерозфасованої

продукції, втори нне пакування,

випробування контролю якості,

випуск серії: Рош Діагностикс

ГмбХ, Німеччина Виробництво

нерозфасованої продукції: Веттер

Фарма - Фертигунг ГмбХ і Ко

КГ, Німеччина; Випробування

контролю якості: Ф. Хоффманн-

Ля Рош Лтд, Швейцарія; випуск

серії: Рош Діагностикс ГмбХ,

Німеччина B03XA01 UA/5146/01/02 необмежений

1 736,39

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Ізотретиноїн РОАККУТАН® капсули 10 мг

По 10 капсул у блістері; по 3 блістери в коробці з

маркуванням українською мовою

Виробництво нерозфасованої

продукції: Кетелент Джермані

Ебербах ГмбХ, Німеччина

Первинне та вторинне пакування

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд,

Швейцарія, Іверс Лі АГ,

Швейцарія Випробування

контролю якості, випуск серії: Ф.

Хоффманн-Ля Рош Лтд

,Швейцарія D10BA01 UA/2865/01/02 06.02.2025

612,62

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Ізотретиноїн РОАККУТАН® капсули 20 мг

По 10 капсул у блістері; по 3 блістери в коробці з

маркуванням українською мовою

Виробництво нерозфасованої

продукції: Кетелент Джермані

Ебербах ГмбХ, Німеччина D10B A01 UA/2865/01/01 06.02.2025

1 002,48 36,5686 грн. (за 1

дол. США)
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Атезолізумаб ТЕЦЕНТРИК®

концентрат для розчину для

інфузій 1200 мг/20 мл

по 20 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній

коробці з маркуванням українською мовою

Рош Діагностикс ГмбХ

(виробництво нерозфасованої

продукції, первинне пакування,

випробування контролю якості),

Німеччина

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд

(випробування контролю якості,

вторинне пакування, випуск

серії), Швейцарія L01FF05 UA/15872/01/01 16.12.2026

129 950,50

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Налбуфін НАЛБУФІН розчин для ін`єкцій 10 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 10 ампул в картонній 

упаковці Русан Фарма Лтд., Індія N02AF02 UA/9424/01/01 необмежений
290,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Налбуфін НАЛБУФІН розчин для ін`єкцій 20 мг/мл

по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в картонній 

упаковці Русан Фарма Лтд., Індія N02AF02 UA/9424/01/02 необмежений
290,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

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

4 394,02

38,8852 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

8 010,34

38,8852 грн. (за 1

євро)

Декспантенол КОРНЕРЕГЕЛЬ® гель очний 50 мг/г по 5 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці

Др. Герхард Манн, Хем.-фарм.

Фабрик ГмбХ, Німеччина S01XA12 UA/8545/01/01 необмежений

195,00 36,5686 грн. за 1

долар США

Сольові суміші для 

пероральної дегідратації РЕГІДРОН порошок дозований

Калію хлорид  2,5г,  

натрію хлориду 3,5 г,  

натрію цитрату 2,9 г, 

глюкоза безводна 10 г

по 18,9 г порошку в пакеті; по 20 пакетів у 

картонній коробці 

Оріон Корпорейшн, Фінляндія; 

Оріон Корпорейшн, Оріон 

Фарма, Фінляндія ;Мерк СЛ , 

Іспанія A07CA UA/2065/01/01 необмежений

262,96
38,8432 грн. (за 1

євро)

Метформін ГЛЮКОФАЖ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 500 мг

по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній коробці

Мерк Санте (виробництво за 

повним циклом), Франція

Мерк, СЛ (виробництво за 

повним циклом), Іспанія A10BA02 UA/3994/01/01 необмежений

89,97
38,959 грн. (за 1

євро)

Метформін ГЛЮКОФАЖ® 

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 500 мг

по 15 таблеток у блістері; по 4 блістери у 

картонній коробці

Мерк Санте (виробництво за 

повним циклом), Франція

Мерк, СЛ (виробництво за 

повним циклом), Іспанія A10BA02 UA/3994/01/01 необмежений

167,02
38,959 грн. (за 1

євро)

Метформін ГЛЮКОФАЖ®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 850мг

по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у

картонній коробці

Мерк Санте (виробництво за

повним циклом), Франція

Мерк, СЛ (виробництво за

повним циклом), Іспанія A10BA02 UA/3994/01/02 необмежений

96,80
38,959 грн. (за 1

євро)

Метформін ГЛЮКОФАЖ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 850 мг

по 15 таблеток у блістері; по 4 блістери у

картонній коробці

Мерк Санте (виробництво за

повним циклом), Франція

Мерк, СЛ (виробництво за

повним циклом), Іспанія A10BA02 UA/3994/01/02 необмежений

193,14
38,959 грн. (за 1

євро)

Метформін ГЛЮКОФАЖ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 1000 мг

по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у

картонній коробці

Мерк Санте (виробництво за

повним циклом), Франція

Мерк, СЛ (виробництво за

повним циклом), Іспанія A10BA02 UA/3994/01/03 необмежений

130,24
38,959 грн. (за 1

євро)
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Метформін ГЛЮКОФАЖ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 1000 мг

по 15 таблеток у блістері; по 4 блістери у

картонній коробці

Мерк Санте (виробництво за

повним циклом), Франція

Мерк, СЛ (виробництво за

повним циклом), Іспанія A10BA02 UA/3994/01/03 необмежений

286,09
38,959 грн. (за 1

євро)

Метформін ГЛЮКОФАЖ XR таблетки пролонгованої дії 500 мг

по 15 таблеток у блістері; по 4 блістери у

картонній коробці Мерк Санте, Франція A10BA02 UA/3994/02/01 необмежений
292,63

38,959 грн. (за 1

євро)

Метформін ГЛЮКОФАЖ XR таблетки пролонгованої дії 1000 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці

Мерк Санте, Франція

Мерк КГаА, Німеччина A10BA02 UA/3994/02/02 необмежений
213,57

38,959 грн. (за 1

євро)

Метформін ГЛЮКОФАЖ XR таблетки пролонгованої дії 1000 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у

картонній коробці

Мерк Санте, Франція 

Мерк КГаА, Німеччина A10BA02 UA/3994/02/02 необмежений
432,84

38,959 грн. (за 1

євро)

Бісопролол КОНКОР®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 5 мг

по 30 таблеток у блістері; по 1 блістеру у 

картонній коробці

Мерк КГаА, 

Німеччина C07AB07 UA/3322/01/02 необмежений
150,17

38,959 грн. (за 1

євро)

Бісопролол КОНКОР®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 5 мг

по 25 таблеток у блістері; по 2 блістери у

картонній коробці

Мерк КГаА, 

Німеччина C07AB07 UA/3322/01/02 необмежений
220,00

38,959 грн. (за 1

євро)

Бісопролол КОНКОР®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 10 мг

по 30 таблеток у блістері; по 1 блістеру у

картонній коробці

Мерк КГаА, 

Німеччина C07AB07 UA/3322/01/03 необмежений
233,57

38,959 грн. (за 1

євро)

Бісопролол КОНКОР® КОР

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 2,5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у

картонній коробці

Мерк КГаА, 

Німеччина C07AB07 UA/3322/01/01 необмежений
135,70

38,959 грн. (за 1

євро)

Comb drug МІДОКАЛМ розчин для ін'єкцій

1 мл розчину містить 100

мг толперизону

гідрохлориду і 2,5 мг

лідокаїну гідрохлориду

по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у картонній

упаковці ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина M03BX04 UA/7535/01/01 10.09.2026

252,65
38,8706 грн. (за 1 

євро)

Фамотидин КВАМАТЕЛ®

ліофілізат для розчину для

ін`єкцій 20 мг

по 20 мг у флаконах № 5 з розчинником по 5 мл в

ампулах № 5 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина A02BA03 UA/2937/01/01 необмежений
400,36

38,8706 грн. (за 1 

євро)

Вінпоцетин Кавінтон®

концентрат для розчину для

інфузій 5 мг

по 2 мг у ампулі по 5 ампул у пластиковій формі

по 2 пластикові форми в упаковці ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина N06BX18 UA/4854/02/01 необмежений 
291,52

38,8706 грн. (за 1 

євро)

Піпекуронію бромід АРДУАН®

ліофілізат для розчину для

ін'єкцій  4 мг

у флаконах № 25 флаконів з розчинникаом (0,9%

розчин натрію хлориду) по 2 мл в ампулах № 25

в пластиковій формі ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина M03AC06 UA/7334/01/01 необмежений

2 079,57 38,8706 грн. (за 1 

євро)

Апротинін ГОРДОКС розчин для ін'єкцій 10 000 КІОД/мл по 10 мл в ампулах № 25 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина B02AB01 UA/7395/01/01 необмежений
5 939,45

38,8706 грн. (за 1 

євро)

Магній аспарагінат/ калій

аспарагінат ПАНАНГІН

концентрат для розчину для

інфузій 

40 мг магнію аспарагінату

(відповідає 3,37 мг

магнію) та 45,2 мг калію

аспарагінату (відповідає

10,33 мг калію) по 10 мл в ампулах №5 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина A12CC30 UA/7315/02/01 необмежений 

186,57

38,8706 грн. (за 1 

євро)

Citicoline КВАНІЛ розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл

по 4 мл в ампулах; по 5 ампул у блістері; по 2 

блістери у картонній коробці

Соверин Фарма Правіт Лімітед, 

Індія N06BX06 UA/18940/01/01 10.09.2026
412,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Citicoline КВАНІЛ розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл

по 4 мл в ампулах; по 5 ампул у блістері; по 2 

блістери у картонній коробці

Соверин Фарма Правіт Лімітед, 

Індія N06BX06 UA/18940/01/02 10.09.2026
618,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Амантадину сульфат АМАНТИН

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N04BB01 UA/6991/01/01 необмежений
205,51

Амантадину сульфат АМАНТИН

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N04BB01 UA/6991/01/01 необмежений
402,33

Арипіпразол АРИПРАЗОЛ® таблетки 10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картоній 

пачці ТОВ «Фарма Старт», Україна N05AX12  UА/15765/01/01 необмежений
90,06

Арипіпразол АРИПРАЗОЛ® таблетки 10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у 

картоній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AX12  UА/15765/01/01 необмежений
272,81

Арипіпразол АРИПРАЗОЛ® таблетки 10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у 

картоній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AX12 UA/15765/01/01 необмежений
508,47

Арипіпразол АРИПРАЗОЛ® таблетки 15 мг

по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картоній 

пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AX12 UA/15765/01/02 необмежений
99,14

Арипіпразол АРИПРАЗОЛ® таблетки 15 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у 

картоній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AX12 UA/15765/01/02 необмежений
360,33

Арипіпразол АРИПРАЗОЛ® таблетки 15 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6 блістери у 

картоній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AX12 UA/15765/01/02 необмежений
671,58

Бетагістину дигідрохлорид БЕТАГІС таблетки 16 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в 

картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N07СА01 UA/5027/01/01 необмежений
134,78

Бетагістину дигідрохлорид БЕТАГІС таблетки 16 мг

по 18 таблеток у блістері, по 5 блістерів у 

картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N07СА01 UA/5027/01/01 необмежений
336,37

Вальпроат натрію, вальпроєва 

кислота ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, пролонгованої дії 300 мг  по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AG01 UA/2169/01/01 необмежений

151,06

Вальпроат натрію, вальпроєва 

кислота ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, пролонгованої дії 300 мг по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AG01 UA/2169/01/01 необмежений

494,78

Вальпроат натрію, вальпроєва 

кислота ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, пролонгованої дії 500 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AG01 UA/2169/01/02 необмежений

381,62
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Вальпроат натрію, вальпроєва 

кислота ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, пролонгованої дії 500 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AG01 UA/2169/01/02 необмежений

688,70

Вінкамін Віноксин МВ таблетки пролонгованої дії 30 мг

по 20 таблеток у блістері, по 3 блістери в 

картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна C04AX07 UA/11573/01/01 необмежений
289,05

Габапентин ГАБАНТИН 300 капсули 300 мг по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AX12 UA/7323/01/03 необмежений 183,39

Габапентин ГАБАНТИН 300 капсули 300 мг по 10 капсул у блістері, по 6 блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AX12 UA/7323/01/03 необмежений
332,59

Есциталопрам ЕСЦИТАМ® АСІНО

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у 

картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06AB10 UA/15764/01/01 необмежений
297,63

Есциталопрам ЕСЦИТАМ® АСІНО

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у 

картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06AB10 UA/15764/01/01 необмежений
539,89

Есциталопрам ЕСЦИТАМ® АСІНО

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 20 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у 

картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06AB10 UA/15764/01/02 необмежений
373,66

Есциталопрам ЕСЦИТАМ® АСІНО

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 20 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у 

картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06AB10 UA/15764/01/02 необмежений
697,99

Карбамазепін КАРБАМАЗЕПІН-ФС таблетки 200 мг по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N04ВD02 UA/9471/01/01 необмежений
40,57

Карбамазепін КАРБАМАЗЕПІН-ФС таблетки 200 мг по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03АF01 UA/9471/01/01 необмежений
94,66

Кветіапін КВЕТИРОН 25

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 25 мг по 30 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AН04 UA/8372/01/01 необмежений
182,59

Кветіапін КВЕТИРОН 100

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AН04 UA/8372/01/02 необмежений
99,59

Кветіапін КВЕТИРОН 100

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AН04 UA/8372/01/02 необмежений
302,00

Кветіапін КВЕТИРОН 100

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AН04 UA/8372/01/02 необмежений
546,90

Кветіапін КВЕТИРОН 200

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 200 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AН04 UA/8372/01/03 необмежений
158,22

Кветіапін КВЕТИРОН 200

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 200 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AН04 UA/8372/01/03 необмежений
472,30

Кветіапін КВЕТИРОН 200

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 200 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AН04 UA/8372/01/03 необмежений
908,42

Леветирацетам ЛЕВІЦИТАМ 250

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 250 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістеріи у 

картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AX14 UA/11396/01/01 необмежений
256,51

Леветирацетам ЛЕВІЦИТАМ 250

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 250 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у 

картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AX14 UA/11396/01/01 необмежений
473,19

Леветирацетам ЛЕВІЦИТАМ 500

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістеріи у 

картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AX14 UA/11396/01/02 необмежений
473,19

Леветирацетам ЛЕВІЦИТАМ 500

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у 

картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AX14 UA/11396/01/02 необмежений
901,99

Леводопа, карбідопа ЛЕВОКОМ таблетки 250 мг/25 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N04ВА02 UA/7844/02/01 необмежений
204,41

Леводопа, карбідопа ЛЕВОКОМ таблетки 250 мг/25 мг по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N04ВА02 UA/7844/02/01 необмежений
681,36

Мемантину гідрохлорид МЕМОКС 10

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 10 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06DX01 UA/13188/01/01 необмежений
275,69

Мемантину гідрохлорид МЕМОКС 10

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 10 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06DX01 UA/13188/01/01 необмежений
516,73

Мемантину гідрохлорид МЕМОКС 20

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 20 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06DX01 UA/13188/01/02 необмежений
516,73

Прегабалін НЕОГАБІН 75 капсули 75 мг по 10 капсул у блістері, по 1 блістерe у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AХ16 UA/13702/01/02 необмежений 112,72

Прегабалін НЕОГАБІН 75 капсули 75 мг по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AХ16 UA/13702/01/02 необмежений 302,87

Прегабалін НЕОГАБІН 75 капсули 75 мг по 10 капсул у блістері, по 6 блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AХ16 UA/13702/01/02 необмежений
591,90

Прегабалін НЕОГАБІН 150 капсули 150 мг по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AХ16 UA/13702/01/01 необмежений 134,28

Прегабалін НЕОГАБІН 150 капсули 150 мг по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AХ16 UA/13702/01/01 необмежений 369,88

Прегабалін НЕОГАБІН 150 капсули 150 мг по 10 капсул у блістері, по 6 блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AХ16 UA/13702/01/01 необмежений
754,60

Пароксетин ПАРОКСИН

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 20 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06АВ05 UA/3184/01/01 необмежений
380,54

Пароксетин ПАРОКСИН

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 20 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N06АВ05 UA/3184/01/01 необмежений
751,94

Праміпексол ПРАМІПЕКС таблетки 0,25 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N04ВС05 UA/13248/01/01 необмежений
244,55

Праміпексол ПРАМІПЕКС таблетки 1,0 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N04ВС05 UA/13248/01/02 необмежений
668,45

Ризатриптан РІЗОПТАН® таблетки 10 мг

по 3 таблетки у блістері; по 1 блістеру у 

картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N02CC04 UA/15160/01/01 необмежений
134,94
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Ризатриптан РІЗОПТАН® таблетки 10 мг

по 3 таблетки у блістері; по 2 блістери у 

картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N02CC04 UA/15160/01/01 необмежений
243,97

Ризатриптан РІЗОПТАН® таблетки 10 мг

по 3 таблетки у блістері; по  3 блістери у 

картонній пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N02CC04 UA/15160/01/01 необмежений
348,19

Амісульприд СОЛЕРОН 100 таблетки 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AL05 UA/10209/01/01 необмежений
150,80

Амісульприд СОЛЕРОН 100 таблетки 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AL05 UA/10209/01/01 необмежений
464,32

Амісульприд СОЛЕРОН 200 таблетки 200 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AL05 UA/10209/01/02 необмежений
210,42

Амісульприд СОЛЕРОН 200 таблетки 200 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AL05 UA/10209/01/02 необмежений
727,69

Амісульприд СОЛЕРОН 200 таблетки 200 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05AL05 UA/10209/01/02 необмежений
1 153,47

Топірамат ТОПІРОМАКС 25

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 25 мг по 10  таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AX11 UA/9877/01/02 необмежений
207,20

Топірамат ТОПІРОМАКС 100

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг по 10  таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N03AX11 UA/9877/01/01 необмежений
383,70

Разагілін Азагілін таблетки 1 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

Галенікум Хелс, С.Л. (контроль 

серії (фізико-хімічний) та випуск 

серії), Іспанія

Єврофінс Біофарма Продакт 

Тестінг Іспанія, С.Л.У (контроль 

серії (мікробіологічний 

контроль)), Іспанія

Х. Уріач і Компанія, С.А. 

(виробництво, пакування, 

контроль серії та випуск серії), 

Іспанія N04BD02 UA/17013/01/01 07.11.2023

510,96

38,205 грн. (за 1 

євро)

Донепезил ДОНЕКС®

таблетки, що диспергуються в 

ротовій порожнині 5 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у 

картонній пачці Дженефарм СА, Греція N06DA02 UA/19064/01/01 23.11.2026
206,96

38,205 грн. (за 1 

євро)

Донепезил ДОНЕКС®

таблетки, що диспергуються в 

ротовій порожнині 10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у 

картонній пачці Дженефарм СА, Греція N06DA02 UA/19064/01/02 23.11.2026
331,08

38,205 грн. (за 1 

євро)

Дулоксетин ДУЛОКСИН®

капсули кишковорозчинні 

тверді 30 мг по 7 капсул у блістері, по 4 блістери в пачці

Лабораторіос Нормон, С.А., 

Іспанія N06AX21 UA/17667/01/01 02.10.2024
220,43

38,205 грн. (за 1 

євро)

Дулоксетин ДУЛОКСИН®

капсули кишковорозчинні 

тверді 60 мг по 7 капсул у блістері, по 4 блістери в пачці

Лабораторіос Нормон, С.А., 

Іспанія N06AX21 UA/17667/01/02 02.10.2024
351,95

38,205 грн. (за 1 

євро)

Рисперидон ЕРІДОН®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 2 мг

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у 

картонній пачці

Дексель Лтд. (виробництво, 

пакування, випробування 

контролю якості та випуск серії), 

Ізраїль

ТOB Інститут харчової 

мікробіології та споживчих 

товарів (випробування контолю 

якості (мікробіологічний 

контроль)), Ізраїль N05AX08 UA/17620/01/01 30.08.2024

80,63

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Рисперидон ЕРІДОН®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 4 мг

по 10 таблеток у блістері, по 6 блістери у 

картонній пачці

Дексель Лтд. (виробництво, 

пакування, випробування 

контролю якості та випуск серії), 

Ізраїль

ТOB Інститут харчової 

мікробіології та споживчих 

товарів (випробування контолю 

якості (мікробіологічний 

контроль)), Ізраїль N05AX08 UA/17620/01/02 30.08.2024

322,54

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Кветіапін КВЕТИРОН® XR АСІНО

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 50 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці

ФАРМАТЕН ІНТЕРНЕШНЛ 

С.А. (виробництво, пакування, 

контроль якості та випуск серії), 

Греція

ФАРМАТЕН С.А. (пакування, 

контроль якості та випуск серії), 

Греція N05AH04 UA/18040/01/01 23.04.2025

273,34

38,205 грн. (за 1 

євро)
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Кветіапін КВЕТИРОН® XR АСІНО таблетки пролонгованої дії 150 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці

ФАРМАТЕН ІНТЕРНЕШНЛ 

С.А. (виробництво, пакування, 

контроль якості та випуск серії), 

Греція

ФАРМАТЕН С.А. (пакування, 

контроль якості та випуск серії), 

Греція N05AH04 UA/18040/01/02 23.04.2025

632,40

38,205 грн. (за 1 

євро)

Кветіапін КВЕТИРОН® XR АСІНО таблетки пролонгованої дії 300 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці

ФАРМАТЕН ІНТЕРНЕШНЛ 

С.А. (виробництво, пакування, 

контроль якості та випуск серії), 

Греція

ФАРМАТЕН С.А. (пакування, 

контроль якості та випуск серії), 

Греція N05AH04 UA/18040/01/03 23.04.2025

860,40

38,205 грн. (за 1 

євро)

Lacosamide ЛАКОЗАМ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 50 мг

по 14 таблеток у блістері; по 4 блістери у 

картонній пачці

Дженефарм СА (Виробництво, 

первинне та вторинне пакування, 

контроль та випуск серії 

лікарського засобу), Греція

КюЕйСіЕс Лтд. (Контроль серії), 

Греція N03AX18 UA/18538/01/01 26.01.2026

575,45

38,205 грн. (за 1 

євро)

Lacosamide ЛАКОЗАМ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг

по 14 таблеток у блістері; по 4 блістери у 

картонній пачці

Дженефарм СА (Виробництво, 

первинне та вторинне пакування, 

контроль та випуск серії 

лікарського засобу), Греція

КюЕйСіЕс Лтд. (Контроль серії), 

Греція N03AX18 UA/18538/01/02 26.01.2026

892,94

38,205 грн. (за 1 

євро)

Ламотриджин ЛАМОТРИН таблетки дисперговані 25 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній пачці Спесіфар С.А., Греція N03AX09 UA/14222/01/01 06.02.2025
69,11

38,205 грн. (за 1 

євро)

Ламотриджин ЛАМОТРИН таблетки дисперговані 50 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній пачці Спесіфар С.А., Греція N03AX09 UA/14222/01/02 06.02.2025
132,67

38,205 грн. (за 1 

євро)

Ламотриджин ЛАМОТРИН таблетки дисперговані 100 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній пачці Спесіфар С.А., Греція N03AX09 UA/14222/01/03 06.02.2025
340,98

38,205 грн. (за 1 

євро)

Венлафаксин ЛАФАКСИН® XR таблетки пролонгованої дії 75 мг

по 14 таблеток у блістері з календарною шкалою; 

по 2 блістери у картонній коробці

Дексель Лтд. (виробництво, 

пакування, випробування 

контролю якості та випуск серії), 

Ізраїль

ТОВ Інститут харчової 

мікробіології та споживчих 

товарів (випробування контролю 

якості (мікробіологічний 

контроль)), Ізраїль N06AX16 UA/13444/01/01 16.08.2024

430,72

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Венлафаксин ЛАФАКСИН® XR таблетки пролонгованої дії 150 мг

по 14 таблеток у блістері з календарною шкалою; 

по 2 блістери у картонній коробці

Дексель Лтд. (виробництво, 

пакування, випробування 

контролю якості та випуск серії), 

Ізраїль

ТОВ Інститут харчової 

мікробіології та споживчих 

товарів (випробування контролю 

якості (мікробіологічний 

контроль)), Ізраїль N06AX16 UA/13444/01/02 16.08.2024

632,57

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Levetiracetam ЛЕВІЦИТАМ розчин оральний 100 мг/мл

по 300 мл у флаконі; по 1 флакону у комплекті з 

мірним шприцом у картонній упаковці

Фармалабор-Продутос 

Фармасьютікос, С.А. 

(виробництво, упаковка), 

Португалія

Блуфарма - Індустріа 

Фармасьютіка, С.А. (аналіз та 

випуск серій), Португалія N03AX14 UA/11396/02/01 необмежений

750,86

38,205 грн. (за 1 

євро)

 Olanzapine ОЛАСІН®

таблетки, що диспергуються в 

ротовій порожнині 5 мг

по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери в 

картонній пачці Дженефарм С.А., Греція N05AH03 UA/18649/01/01 23.03.2026
313,24

38,205 грн. (за 1 

євро)

 Olanzapine ОЛАСІН®

таблетки, що диспергуються в 

ротовій порожнині 10 мг

по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери в 

картонній пачці Дженефарм С.А., Греція N05AH03 UA/18649/01/02 23.03.2026
574,27

38,205 грн. (за 1 

євро)
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Амантадин ПК-МЕРЦ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг 

по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у 

картонній коробці

Мерц Фарма ГмбХ і Ко. КГаА 

(первинне та вторинне 

пакування; виробник, 

відповідальний за випуск серій), 

Німеччина

Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ 

(продукція in-bulk; первинне та 

вторинне пакування), Німеччина

X.Е.Л.П. ГмбХ (вторинне 

пакування), Німеччина

Престіж Промоушн 

Веркауфсфоердерунг & 

Вербесервіс ГмбХ (вторинне 

пакування), Німеччина N04BB01 UA/9031/01/01 необмежений

361,89

38,205 грн. (за 1 

євро)

Амантадин ПК-МЕРЦ розчин для інфузій  0,4 мг/мл

по 500 мл у флаконі, по 2 флакони у картонній 

коробці

Мерц Фарма ГмбХ і Ко. КГаА 

(виробник, відповідальний за 

випуск серії), Німеччина

Б. Браун Медикал, СА (виробник 

готового лікарського засобу), 

Іспанія

Престіж Промоушн 

Веркауфсфоердерунг & 

Вербесервіс ГмбХ (Виробник, 

відповідальний за вторинне 

пакування), Німеччина

X.Е.Л.П. ГмбХ (Виробник, 

відповідальний за вторинне 

пакування), Німеччина N04BB01 UA/9031/02/01 необмежений

1 637,06

38,205 грн. (за 1 

євро)

Праміпексол ПРАМІПЕКС® XR таблетки пролонгованої дії 0,75 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці

Лабораторіос Нормон, С.А., 

Іспанія N04BC05 UA/15481/01/01 необмежений
497,54

38,205 грн. (за 1 

євро)

Праміпексол ПРАМІПЕКС® XR таблетки пролонгованої дії 1,5 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці

Лабораторіос Нормон, С.А., 

Іспанія N04BC05 UA/15481/01/02 необмежений
795,91

38,205 грн. (за 1 

євро)

Урапідил ЕБРАНТИЛ розчин для ін'єкцій 5 мг/мл

по 5 мл (25 мг) в ампулі; по 5 ампул у картонній 

коробці

ЕЙДЖЕС ГмбХ ІМЕД (контроль 

якості ("Стерильність")) , 

Австрія;

Такеда Австрія ГмбХ 

(виробництво за повним 

циклом), Австрія C02CA06 UA/9943/02/01 необмежений

375,44

38,205 грн. (за 1 

євро)

Урапідил ЕБРАНТИЛ розчин для ін'єкцій 5 мг/мл

по 10 мл (50 мг) в ампулі; по 5 ампул у картонній 

коробці

ЕЙДЖЕС ГмбХ ІМЕД (контроль 

якості ("Стерильність")) , 

Австрія;

Такеда Австрія ГмбХ 

(виробництво за повним 

циклом), Австрія C02CA06 UA/9943/02/01 необмежений

489,35

38,205 грн. (за 1 

євро)

Урапідил ЕБРАНТИЛ

капсули пролонгованої дії 

тверді 60 мг

по 50 капсул у флаконі; по 1 флакону в картонній 

коробці

Такеда ГмбХ, місце виробництва 

Оранієнбург, Німеччина C02CA06  UA/9943/01/02 необмежений

306,05 38,205 грн. (за 1 

євро)

Кислота ацетилсаліцилова КАРДІОМАГНІЛ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 75 мг

по 30 таблеток у флаконі; по 1 флакону у 

картонній коробці

Такеда ГмбХ, місце виробництва 

Оранієнбург (виробництво за 

повним циклом), Німеччина В01АС06 UA/10141/01/01 необмежений

56,28
38,205 грн. (за 1 

євро)

Кислота ацетилсаліцилова КАРДІОМАГНІЛ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 75 мг

по 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону у 

картонній коробці

Такеда ГмбХ, місце виробництва 

Оранієнбург (виробництво за 

повним циклом), Німеччина В01АС06 UA/10141/01/01 необмежений

119,43
38,205 грн. (за 1 

євро)

Кислота ацетилсаліцилова Кардіомагніл форте

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 150 мг

по 30 таблеток у флаконі; по 1 флакону у 

картонній коробці

Такеда ГмбХ, місце виробництва 

Оранієнбург (виробництво за 

повним циклом), Німеччина В01АС06 UA/10141/01/02 необмежений

44,36
38,205 грн. (за 1 

євро)

Кислота ацетилсаліцилова Кардіомагніл форте

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 150 мг

по 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону у 

картонній коробці

Такеда ГмбХ, місце виробництва 

Оранієнбург (виробництво за 

повним циклом), Німеччина В01АС06 UA/10141/01/02 необмежений

118,89
38,205 грн. (за 1 

євро)

Lornoxicam КСЕФОКАМ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 4 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в 

картонній коробці

Такеда ГмбХ, Оранієнбург, 

Німеччина M01AC05 UA/10245/01/01 необмежений
85,99

38,205 грн. (за 1 

євро)

Lornoxicam КСЕФОКАМ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 8 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в 

картонній коробці

Такеда ГмбХ, Оранієнбург, 

Німеччина M01AC05 UA/10245/01/02 необмежений
127,32

38,205 грн. (за 1 

євро)
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Lornoxicam КСЕФОКАМ®

порошок для розчину для 

ін'єкцій 8 мг 5 флаконів з порошком у картонній коробці

Такеда Австрія ГмбХ (вторинне 

пакування та випуск серій), 

Австрія

Вассербургер Арцнайміттельверк 

ГмбХ (виробництво 

нерозфасованої продукції, 

первинне пакування), Німеччина M01AC05 UA/2593/02/01 необмежений

475,44

38,205 грн. (за 1 

євро)

Лорноксикам КСЕФОКАМ® РАПІД

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 8 мг

по 6 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній 

коробці

Такеда ГмбХ, місце виробництва 

Оранієнбург, Німеччина M01AC05 UA/2593/03/01 необмежений

85,99 38,205 грн. (за 1 

євро)

Cyclobenzaprine МІОРИКС® капсули, пролонгованої дії 30 мг

по 14 капсул у блістері; по 1 блістеру у картонній 

коробці

Оріфарм Мануфекчерінг Польща 

Сп. з о.о. (первинна та вторинна 

упаковка, дозвіл на випуск серії), 

Польща

Адаре Фармасьютікалз, Інк. 

(виробництво нерозфасованої 

продукції), США M03BX08 UA/14641/01/02 необмежений

333,96

38,205 грн. (за 1 

євро)

Cyclobenzaprine МІОРИКС® капсули, пролонгованої дії 15 мг

по 14 капсул у блістері; по 1 блістеру у картонній 

коробці

Оріфарм Мануфекчерінг Польща 

Сп. з о.о. (первинна та вторинна 

упаковка, дозвіл на випуск серії), 

Польща

Адаре Фармасьютікалз, Інк. 

(виробництво нерозфасованої 

продукції), США M03BX08 UA/14641/01/01 необмежений

269,40

38,205 грн. (за 1 

євро)

Деносумаб ПРОЛІА® розчин для ін'єкцій 60 мг/мл

по 1 мл розчину в скляному попередньо 

заповненому шприці з голкою, закритою 

ковпачком, із захисним пристроєм від 

випадкового уколу голкою; по 1 попередньо 

заповненому шприцу з захисним пристроєм в 

блістері; по 1 блістеру в кортонній коробці з 

маркуванням українською мовою

Амджен Мануфекчурінг Лімітед, 

США

Амджен Європа Б.В., Нідерланди  M05BX04 UA/12077/01/01 необмежений

7 843,96

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Деносумаб ІКСДЖЕВА® розчин для ін'єкцій 1,7 мл (70 мг/мл)

по 1 флакону в картонній коробці з маркуванням 

українською мовою

Амджен Мануфекчурінг Лімітед, 

США

Амджен Європа Б.В., Нідерланди M05BX04 UA/15390/01/01 необмежений

13 102,52
36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Nabumetone СІНМЕТОН таблетки, вкриті оболонкою 500 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія M01AX01 UA/10667/01/01 необмежений
325,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Nabumetone СІНМЕТОН таблетки, вкриті оболонкою 750 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія M01AX01 UA/10667/01/02 необмежений
345,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Piroxicam ФЕДИН-20® капсули 20 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія  M01AC01 UA/1239/01/01 необмежений
65,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Comb drug ФЛАМІДЕЗ ГЕЛЬ гель

диклофенаку діетиламіну 

11,6 мг (еквівалентно 

диклофенаку натрію 10 

мг), метилсаліцилату 100 

мг, левоментолу 50 мг

по 100 г в ламінованій тубі, по 1 тубі в картонній 

коробці

Енк`юб Етікалз Прайвіт Лімітед, 

Індія M02AA65  UA/12794/01/01 необмежений

210,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Comb drug ФЛАМІДЕЗ ГЕЛЬ гель

диклофенаку діетиламіну 

11,6 мг (еквівалентно 

диклофенаку натрію 10 

мг), метилсаліцилату 100 

мг, левоментолу 50 мг

по 40 г в ламінованій тубі, по 1 тубі в картонній 

коробці

Енк`юб Етікалз Прайвіт Лімітед, 

Індія M02AA65  UA/12794/01/01 необмежений

120,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Comb drug ФЛАМІДЕЗ ФІТОПЛЮС мазь

левоментолу 50 мг, 

камфори 100 мг, тимолу 

10 мг, метилсаліцилату 50 

мг, олії евкаліптової 

(Eucalyptus oil) 10 мг, олії 

терпентинової 

(Turpentineal oil) 30 мг по 20 г у тубі, по 1 тубі у картонній пачці

Енк`юб Етікалз Прайвіт Лімітед, 

Індія M02AX10 UA/1920/02/01 необмежений

87,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)
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Diclofenac, combinations ФЛАМІДЕЗ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

парацетамолу 500 мг, 

диклофенаку калію 50 мг, 

серратіопептидази у 

вигляді гранул з 

кишковорозчинним 

покриттям, які містять 15 

мг серратіопептидази, що 

еквівалентно ферментній 

активності 30 000 ОД на 1 

таблетку

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній пачці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія

Сага Лайфсаєнсиз Лімітед, Індія M01AB55 UA/7061/01/01 необмежений

192,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Comb drug ЦЕТЛО® ПЛЮС

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

декстрометорфану 

гідроброміду 7,5 мг, 

левоцетиризину 

дигідрохлориду 5 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній пачці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія R06A UA/15638/01/01 необмежений

185,00
36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Comb drug ГІНЕКИТ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою (азитроміцин, 

секнідазол)/таблетки 

(флуконазол) 1000 мг/1000 мг/150 мг

комбі-упаковка № 5: по 1 таблетці азитроміцину, 

2 таблетки секнідазолу, 1 таблетці флуконазолу у 

стрипі; по 1 стрипу в картонній пачці; по 5 пачок 

у пачці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія G01A UA/8792/01/01 необмежений

575,00
36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Dexibuprofen ЗОТЕК®-200

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 200 мг 

по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у 

картонній коробці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія M01AE14 UA/11501/01/01 необмежений
75,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Dexibuprofen ЗОТЕК®-300

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 300 мг 

по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у 

картонній коробці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія M01AE14 UA/11501/01/02 необмежений
83,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Dexibuprofen ЗОТЕК®-400

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 400 мг 

по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у 

картонній коробці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія M01AE14 UA/11501/01/03 необмежений
95,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Lansoprazole, clarithromycin 

and tinidazole КЛАТІНОЛ®

таблетки, вкриті оболонкою та 

капсули

 1 таблетка містить 

кларитроміцину 250 мг;

1 таблетка містить 

тинідазолу 500 мг;

1 капсула містить пелети 

лансопразолу у 

перерахуванні на 

лансопразол 30 мг

комбінований набір для перорального 

застосування № 42: 2 таблетки жовтого кольору 

круглої форми (тинідазолу) + 2 таблетки жовтого 

кольору довгастої форми (кларитроміцину) + 2 

капсули (лансопразолу) - у блістері; по 7 

блістерів у картонній пачці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія A02BD09 UA/5974/01/01 необмежений

615,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Clotrimazole КЛОТРИМАЗОЛ мазь 1% по 20 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону

Енк`юб Етікалз Прайвіт Лімітед, 

Індія D01AC01 UA/8794/01/01 необмежений
46,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Comb drug НЕОТРИЗОЛ® таблетки вагінальні

1 вагінальна таблетка 

містить орнідазолу 500 мг, 

неоміцину сульфату 100 

мг (еквівалентно 

активності 68 000 МО), 

міконазолу нітрату 100 мг, 

преднізолону 3 мг

по 8 таблеток у блістері; по 1 блістеру разом з 

аплікатором у картонній коробці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія G01BF UA/10674/01/01 необмежений

270,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Ofloxacin and ornidazole ОФОР®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

офлоксацину 200 мг та 

орнідазолу 500 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в 

картонній пачці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія J01RA09 UA/7732/01/01 необмежений
219,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Comb drug ПРОТЕКОН ФАСТ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

глюкозаміну сульфату 500 

мг, хондроїтину сульфату 

натрію 400 мг, калію 

диклофенаку 50 мг

по 30 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в 

картонній пачці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія  M01BX UA/15396/01/01 необмежений

315,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Comb drug ПРОТЕКОН ФАСТ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

глюкозаміну сульфату 500 

мг, хондроїтину сульфату 

натрію 400 мг, калію 

диклофенаку 50 мг

по 60 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в 

картонній пачці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія  M01BX UA/15396/01/01 необмежений

460,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Comb drug ПРОТЕКОН®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

глюкозаміну сульфату 

натрію хлорид у 

перерахуванні на 

глюкозаміну сульфат 500 

мг, хондроїтину сульфату 

натрію 400 мг

по 30 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в 

картонній пачці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія M09AX UA/3347/01/01 необмежений

250,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Comb drug ПРОТЕКОН®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

глюкозаміну сульфату 

натрію хлорид у 

перерахуванні на 

глюкозаміну сульфат 500 

мг, хондроїтину сульфату 

натрію 400 мг

по 60 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в 

картонній пачці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія

Сага Лайфсаєнсиз Лімітед, Індія M09AX UA/3347/01/01 необмежений

370,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)
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Comb drug ПРОТЕКОН®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

глюкозаміну сульфату 

натрію хлорид у 

перерахуванні на 

глюкозаміну сульфат 500 

мг, хондроїтину сульфату 

натрію 400 мг

по 120 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в 

картонній пачці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія M09AX UA/3347/01/01 необмежений

650,00

36,5686 грн. (за 1

дол. США)

Ursodeoxycholic acid УРСОНОСТ капсули 150 мг

по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній 

коробці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія

ТОВ "МАРІФАРМ", Словенія A05AA02 UA/12572/01/01 необмежений

190,00
38,7353 грн. (за 1 

євро)

Ursodeoxycholic acid УРСОНОСТ капсули 300 мг

по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній 

коробці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія

ТОВ "МАРІФАРМ", Словенія A05AA02 UA/12572/01/02 необмежений

310,00
38,7353 грн. (за 1 

євро)

Ursodeoxycholic acid УРСОНОСТ капсули 300 мг

по 10 капсул у блістері; по 5 блістерів в картонній 

коробці

Евертоджен Лайф Саєнсиз 

Лімітед, Індія

ТОВ "МАРІФАРМ", Словенія A05AA02 UA/12572/01/02 необмежений

605,00
38,7353 грн. (за 1 

євро)

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

67,98

36,5686 грн. за 1

долар США

імуноглобулін антирабічний 

(кінський) ВІНРАБ розчин для ін'єкцій 200 МО/мл

по 5 мл у флаконах, по 1 флакону у картонній 

коробці Вінс Біопродактс Лімітед, Індія J06AA06 UA/18514/01/01 22.12.2025
1 206,76

36,5686 грн. за 1

долар США

дифтерійний антитоксин

ДИФТЕРІЙНИЙ 

АНТИТОКСИН розчин для ін`єкцій 1000 МО/мл

по 10 мл у флаконі, по 1 флакону у картонній 

коробці Вінс Біопродактс Лімітед, Індія J06AA01 UA/18825/01/01 02.07.2026
5 850,98

36,5686 грн. за 1

долар США

Tetanus antitoxin ТЕТАНУС АНТИТОКСИН розчин для ін'єкцій 1000 МО/мл 

по 1 мл у флаконі, по 10 флаконів у картонній 

коробці Вінс Біопродактс Лімітед, Індія J06AA02 UA/18804/01/01 28.06.2026
2 925,49

36,5686 грн. за 1

долар США

Лактобактерії та їх комбінації Йогурт капсули

по 2 млрд.активних клітин 

(КУО)

по 15 капсул у блістерах, по 1 блістеру в 

картонній коробці Фармасайнс Інк. Канада A07FA51 UA/17496/01/01 22.07.2024
62,53

36,5686 грн. за 1

долар США

Лактобактерії та їх комбінації Йогурт капсули

по 2 млрд.активних клітин 

(КУО) № 30 у поліетиленових флаконах Фармасайнс Інк. Канада A07FA51 UA/17496/01/01 22.07.2024
108,24

36,5686 грн. за 1

долар США

Лактобактерії та їх комбінації Йогурт капсули

по 2 млрд.активних клітин 

(КУО) № 75 у поліетиленових флаконах Фармасайнс Інк. Канада A07FA51 UA/17496/01/01 22.07.2024
160,90

36,5686 грн. за 1

долар США

Лактобактерії та їх комбінації Йогурт капсули

по 4 млрд.активних клітин 

(КУО)

по 30 капсул у флаконах з маркуванням 

українською мовою Фармасайнс Інк. Канада A07FA51 UA/17496/01/02 22.07.2024
185,03

36,5686 грн. за 1

долар США

Парацетамол (ацетамінофен), 

фенілефрину гідрохлорид, 

феніраміну малеат, кислота 

аскорбінова Фармацитрон порошок для орального розчину

парацетамол 

(ацетамінофен)500 мг, 

фенілефрину гідрохлорид 

10 мг, феніраміну малеат 

20 мг, кислота аскорбінова 

50мг

по 23 г порошку у пакеті, по 10 пакетів у 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою Фармасайнс Інк. Канада N02BE51 UA/6249/01/02 необмежений

190,15

36,5686 грн. за 1

долар США

Combinations of vitamins АЕВІТ® капсули м'які

1 капсула містить вітаміну 

А 100000 МО; вітаміну Е 

100 мг по 10 капсул у блістері, по 5 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A11JA UA/7362/01/01 необмежений

91,80

Тамсулозин Аденорм

капсули з модифікованим 

вивільненням, тверді 0,4  мг по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна G04CA02 UA/6709/01/01 необмежений

168,30

Calcium, combinations with 

vitamin D and/or other drugs АЗВЕСТІВ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

кальцію 600 мг (у вигляді 

кальцію карбонату – 1500 

мг), холекальциферолу 10 

мкг (вітаміну D3 – 400 

МО) по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A12AX UA/18149/01/01 15.06.2025

102,00

Кислота тіоктова (ліпоєва) Альфа-ліпон

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 600 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна А16АХ01 UA/4766/01/02 необмежений

355,50

Альфа-ліпоєва (тіоктова) 

кислота АЛЬФА-ЛІПОН

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 300 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A16AX01 UA/4766/01/01 необмежений

179,10

Амброксол Амброксол-КВ таблетки 30 мг По 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна R05CB06 UA/7012/01/01 необмежений

10,20

Артишоку сухого екстракт Артіхол

таблетки, вкриті плівковою  

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна А05АХ UA/5383/01/01 необмежений

59,50
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Артишоку сухого екстракт Артіхол

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 400 мг по 10 таблеток у блістері,по 4 блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна А05АХ UA/5383/01/02 необмежений

144,00

Кислота аскорбінова (Вітамін 

С) Аскорбінка ®-КВ таблетки 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна А11GА01 UA/4570/01/01 необмежений

5,95

Кислота аскорбінова (Вітамін 

С) Аскорбінка ®-КВ таблетки зі смаком лимона 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна А11GА01 UA/1529/01/01 необмежений

5,95

Кислота аскорбінова (Вітамін 

С) Аскорбінка ®-КВ таблетки зі смаком апельсина 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна А11GА01 UA/4571/01/01 необмежений

5,95

Кислота аскорбінова (Вітамін 

С) Аскорбінка ®-КВ таблетки зі смаком полуниці 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна А11GА01 UA/1528/01/01 необмежений

5,95

Кислота аскорбінова (Вітамін 

С) Аскорбінка ®-КВ таблетки зі смаком м'яти 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна А11GА01 UA/1527/01/01 необмежений

5,95

Кислота аскорбінова (Вітамін 

С) Аскорбінка ®-КВ таблетки зі смаком банана 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна А11GА01 UA/17795/01/01 необмежений

5,95

Кислота аскорбінова (Вітамін 

С) Аскорбінка ®-КВ таблетки зі смаком дині 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна А11GА01 UA/17792/01/01 необмежений

5,95

Кислота аскорбінова (Вітамін 

С) Аскорбінка ®-КВ таблетки зі смаком манго 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна А11GА01 UA/17793/01/01 необмежений

5,95

Кислота аскорбінова (Вітамін 

С) Аскорбінка ®-КВ таблетки зі смаком тутті-фрутті 25 мг по 10 таблеток  в етикетці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна А11GА01 UA/17794/01/01 необмежений

5,95

Кислота аскорбінова Аскорбінова кислота драже 50 мг по 50 драже в блістерах

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна A11GA01 UA/1527/02/01 необмежений

11,48

Кислота аскорбінова Аскорбінова кислота драже 50 мг по 160 драже в контейнерах (баночках) 

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A11GА01  UA/1527/02/01 необмежений

25,95

Кислота аскорбінова в 

комбінації Аскорутин таблетки

кислота аскорбінова  50 

мг,  рутин 50 мг по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна С05СА51 UA/4875/01/01 необмежений

26,35

Мебеверин Аспазмін

капсули з модифікованим 

вивільненням, тверді 200 мг по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна А03АА04 UA/14482/01/01 необмежений

142,80

Симетикон Афлетин капсули м'які 125 мг по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна А03АХ13 UA/17176/01/01 24.01.2024

52,70

Бетагістин Бетагістин-КВ таблетки 8 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна N07CA01 UA/5273/01/01 необмежений

80,75

Бетагістин Бетагістин-КВ таблетки 16 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна N07CA01 UA/5273/01/02 необмежений

93,50

Бетагістин Бетагістин-КВ таблетки 24 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна N07CA01 UA/5273/01/03 необмежений

119,00

Бетаксолол Бетакор

таблетки, вкриті плівковою 

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна С07АВ05 UA/7013/01/01 необмежений

128,70

Biotin БІОТИН-КВ таблетки 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A11HA05 UA/18737/01/01 11.05.2026

119,00

Lercanidipine ВАНЛЕРК

таблетки, вкриті плівковою 

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C08CA13 UA/18884/01/01 06.08.2026

124,20

Lercanidipine ВАНЛЕРК

таблетки, вкриті плівковою 

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C08CA13 UA/18884/01/02 06.08.2026 207,00

Токоферол (Віт Е) Вітамін Е капсули м’які 400 мг по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна А11НА03 UA/0717/01/03 необмежений

128,70
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Мелатонін Віта-мелатонін® таблетки 3 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна N05CH01 UA/7898/01/01 необмежений

108,00

Есциталопрам Гіацинтія

таблетки, вкриті плівковою 

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна N06AB10 UA/17455/01/01 30.05.2024

221,00

Есциталопрам Гіацинтія

таблетки, вкриті плівковою 

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна N06AB10 UA/17455/01/02 30.05.2024 285,60

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A10BB12 UA/4410/01/01 необмежений 65,45

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A10BB12 UA/4410/01/02 необмежений 75,65

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A10BB12 UA/4410/01/03 необмежений 102,00

Тимолол в комбінації Дорзітім® очні краплі, розчин

тимолол 5 мг, дорзоламід 

20 мг по 5 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД" (виробництво з 

продукції in bulk "Рафарм С.А.", 

Греція), Україна S01ED51 UA/16271/01/01 необмежений

187,00

Омега-3-тригліцериди 

включаючи інші ефіри та 

кислоти ЕПАДОЛ НЕО капсули м'які

1 капсула містить етилові 

ефіри омега-3 кислот 1000 

мг, до складу яких 

входять: ейкозапентаєнова 

кислота 300 мг; 

докозагексаєнова кислота 

200 мг; інші жирні 

кислоти 498 мг; d-альфа-

токоферол (вітамін Е) 2 мг по 10 капсул у блістері, по 6 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна  C10AX06 UA/12187/01/01 необмежений

257,55

Еплеренон Еплепрес

таблетки, вкриті плівковою  

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна C03DA04 UA/14816/01/01 необмежений

286,45

Еплеренон Еплепрес

таблетки, вкриті плівковою  

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна C03DA04 UA/14816/01/02 необмежений

425,70

Левоцетиризин Ергоцетал

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна R06AE09 UA/17457/01/01 30.05.2024

39,95

Левоцетиризин Ергоцетал

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна R06AE09 UA/17457/01/01 30.05.2024

106,25

Етамзилат Етамзилат-КВ таблетки 250 мг по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна В02ВХ01 UA/7572/01/01 необмежений

85,50

Comb drug КВАДЕВІТ®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

 1 таблетка містить: 

вітаміну А 2500 МО; 

вітаміну Е 3 мг, вітаміну 

В1 2,5 мг, вітаміну В2 2,5 

мг, вітаміну В6 2 мг, 

фолієвої кислоти 0,1 мг, 

рутину 10 мг, 

нікотинаміду 20 мг, 

вітаміну С 75 мг, вітаміну 

В12 10 мкг, L-

Глутамінової кислоти 50 

мг, DL-Метіоніну 50 мг, 

кальцію D-пантотенату 5 

мг, фітину 30 мг, калію 

10,5 мг, міді 0,4 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A11AB UA/8633/01/01 необмежений

94,50

Кеторолак Кетолак таблетки 10 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна М01АВ15 UA/4802/01/01 необмежений

25,50

Кальцію гопантенат Когнум таблетки 250 мг по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна N06BX UA/13717/01/01 необмежений

221,00
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Кальцію гопантенат Когнум таблетки 500 мг по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна N06BX UA/13717/01/02 необмежений

365,50

Амлодипін, лізиноприл КОМБІПРИЛ-КВ таблетки

1 таблетка містить 

амлодипіну 5 мг (у вигляді 

амлодипіну бесилату 6,94 

мг) і лізиноприлу 10 мг (у 

вигляді лізиноприлу 

дигідрату 10,88 мг) по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C09BB03 UA/11887/01/01 необмежений

153,00

Валсартан в комбінації Комбісарт

таблетки, вкриті плівковою  

оболонкою

Амлодипін 5 мг, валсартан 

160 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C09DB01 UA/15340/01/01 необмежений

127,80

Валсартан в комбінації Комбісарт Н

таблетки, вкриті плівковою  

оболонкою

Амлодипін 5 мг, валсартан 

160 мг, гідрохлортіазид 

12,5 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C09DX01 UA/15124/01/01 необмежений

139,50

Валсартан в комбінації Комбісарт Н

таблетки, вкриті плівковою  

оболонкою

Амлодипін 10 мг, 

валсартан 160 мг, 

гідрохлортіазид 12,5 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C09DX01 UA/15125/01/01 необмежений

155,70

Розчин ментолу в 

ментиловому ефірі кислоти 

ізовалеріанової Корвалмент® капсули м'які 100 мг по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у пачці

 АТ "КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна C01EX UA/3969/01/01 необмежений

35,70

Розчин ментолу в 

ментиловому ефірі  

ізовалеріанової кислоти Корвалмент® капсули м’які 100 мг по 20 капсул у блістері; по 4 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна СО1ЕХ UA/3969/01/01 необмежений

88,20

Етиловий ефір 

бромізовалеріано-вої кислоти 

в комбінації Корвалкапс капсули м'які

етилового ефіру а-

бромізовале-ріанової 

кислоти 20 мг, 

фенобарбітал 18,26 мг по 9 капсул у блістері; по 3 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна NО5СВ02 UA/13448/01/01 необмежений

49,50

Етиловий ефір 

бромізовалеріано-вої кислоти 

в комбінації Корвалкапс екстра капсули тверді

етилового ефіру а-

бромізовале-ріанової 

кислоти 18,4 мг, 

фенобарбітал 18,4 мг по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна NО5СВ02 UA/13729/01/01 необмежений

54,00

Аторвастатин Лівостор

таблетки, вкриті плівковою  

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна C10АА05 UA/6452/01/01 необмежений

84,15

Аторвастатин Лівостор

таблетки, вкриті плівковою  

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна C10АА05 UA/6452/01/02 необмежений

119,00

Аторвастатин Лівостор

таблетки, вкриті плівковою  

оболонкою 20 мг по 10 таблеток у блістері; по 7 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна C10АА05 UA/6452/01/02 необмежений

229,50

Аторвастатин Лівостор

таблетки, вкриті плівковою  

оболонкою 40 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна C10АА05 UA/6452/01/03 необмежений

198,00

Lisinopril and diuretics ЛІЗОПРЕС 10 таблетки

10 мг лізиноприлу (у 

вигляді лізиноприлу 

дигідрату) та 12,5 мг 

гідрохлоротіазиду

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

картону

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C09BA03 UA/9533/01/01 06.03.2025

54,90

Lisinopril and diuretics ЛІЗОПРЕС 20 таблетки

20 мг лізиноприлу (у 

вигляді лізиноприлу 

дигідрату) та 12,5 мг 

гідрохлоротіазиду

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

картону

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C09BA03 UA/9533/01/02 06.03.2025

75,60

Магній, піридоксину 

гідрохлорид МАГНІКУМ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, кишковорозчинні

магнію 48 мг і 

піридоксину гідрохлориду 

5 мг по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A11EC UA/7038/01/01 необмежений

155,70

Магній, піридоксину 

гідрохлорид МАГНІКУМ-Антистрес®

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

магнію 100 мг і 

піридоксину гідрохлориду 

10 мг по 12 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A11EC UA/16534/01/01 необмежений

216,00

Мелоксикам Мелоксикам-КВ таблетки 7,5 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна М01АС06 UA/3921/01/01 необмежений

51,85

Мелоксикам Мелоксикам-КВ таблетки 15 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна М01АС06 UA/3921/01/02 необмежений

83,30

Мемантин Мембрал

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 10 мг по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна N06DX01 UA/14982/01/01 необмежений

388,45

Метіонін Метіонін таблетки, вкриті оболонкою 250 мг по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна V03AВ26 UA/6674/01/01 необмежений

45,05
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Домперидон Моторикс

таблетки, вкриті плівковою  

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна А03FА03 UA/3797/01/01 необмежений

28,05

Домперидон Моторикс

таблетки, вкриті плівковою  

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна А03FА03 UA/3797/01/01 необмежений

77,35

Натрію диклофенак Натрію диклофенак-КВ капсули тверді 25 мг по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна М01АВ05 UA/2091/01/01 необмежений

17,85

Небіволол Небівал таблетки 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна С07АВ12 UA/4979/01/01 необмежений

78,20

Небіволол Небівал таблетки 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 8 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна С07АВ12 UA/4979/01/01 необмежений

286,45

Вітамін В1 у поєднанні з 

вітаміном В6 та / або 

вітаміном В12 Неовітам

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

Вітамін В1-100 мг; вітамін 

В6-200 мг; вітамін В12-0,2 

мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна А11DВ UA/11551/01/01 необмежений

123,25

Інозину пранобекс НОВІРИН таблетки 500 мг по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

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

119,70

Інозину пранобекс НОВІРИН таблетки 500 мг по 10 таблеток у блістері, по 4 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

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

229,50

Діосмін в комбінації НОРМОВЕН

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

1 таблетка містить 

флавоноїдної фракції 500 

мг, яка містить діосміну 

450 мг, гесперидину 50 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C05CA53 UA/4475/01/01 необмежений

138,55

Діосмін в комбінації НОРМОВЕН

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

1 таблетка містить 

флавоноїдної фракції 500 

мг, яка містить діосміну 

450 мг, гесперидину 50 мг по 12 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C05CA53 UA/4475/01/01 необмежений

248,20

Каптоприл у комбінації з 

діуретинами Нормопрес таблетки

каптоприл 50 мг, 

гідрохлортіазид  25 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна С09ВА01 UA/3668/01/01 необмежений

30,60

Орнідазол Орнідазол- КВ

таблетки, вкриті плівковою  

оболонкою 500 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна Р01АВ03 UA/6109/01/01 необмежений

74,80

Валеріана в комбінації Релаксил капсули тверді

Валеріани 0,8% сухого 

водно-спиртового 

екстракту 125 мг; м'яти 

перцевої екстракту сухого 

25 мг; меліси лікарської 

екстракту сухого 25 мг по 10 капсул у блістері. По 2 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна N05СМ UA/5286/01/01 необмежений

102,00

Comb drug РЕММАКС-КВ

таблетки жувальні з м'ятним 

смаком

кальцію карбонату 680 мг, 

магнію карбонату важкого 

80 мг по 6 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна A02AX UA/11362/01/01 необмежений

38,25

Rosuvastatin РОЗІСТЕР®

таблетки, вкриті плівковою 

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C10AA07 UA/18695/01/01 13.04.2026

93,50

Rosuvastatin РОЗІСТЕР®

таблетки, вкриті плівковою 

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C10AA07 UA/18695/01/02 13.04.2026

127,50

Суматриптан Стопмігрен

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

суматриптану сукцинат 

140 мг, що еквіваленьно 

суматриптану 100 мг по 3 таблетки у блістері,по 1 блістеру у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна N02СС01 UA/7229/01/02 необмежений

104,55

Суматриптан Стопмігрен

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

суматриптану сукцинат 70 

мг, що еквіваленьно 

суматриптану 50 мг по 6 таблеток у блістері,по 1 блістеру у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна N02СС01 UA/7229/01/01 необмежений

118,15

Соталол СОРИТМІК таблетки 160 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C07AA07 UA/4543/01/01 необмежений

158,95

Соталол СОРИТМІК таблетки 80 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна C07AA07 UA/4543/01/02 необмежений

110,50

Доксиламін Сонміл

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 15 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна N05CM, R06AA09 UA/5288/01/01 необмежений

32,40



34 Продовження додатка 1

Доксиламін Сонміл

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 15 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістерb в пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна N05CM, R06AA09 UA/5288/01/01 необмежений

85,00

Тербінафін Тербінафін-КВ таблетки 250 мг по 7 таблеток у блістері,по 2 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна D01ВА02 UA/6118/01/01 необмежений

107,95

Тизанідин Тізалуд таблетки 2 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна М03ВХ02 UA/7594/01/01 необмежений

140,25

Тизанідин Тізалуд таблетки 4 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна М03ВХ02 UA/7594/01/02 необмежений

198,05

Дексаметазон в комбінації Тобіфламін краплі очні, суспензія

тобраміцин 3,0 мг; 

дексаметазон 1,0 мг по 5 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД" (виробництво з 

продукції in bulk "Рафарм С.А., 

Греція), Україна S01CA01 UA/17663/01/01 13.09.2024

107,95

Торасемід Торарен таблетки 10 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна С03СА04 UA/11688/01/01 необмежений

105,30

Травопрост Травінор® очні краплі, розчин 0,040 мг/мл по 2,5 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД" (виробництво з 

продукції in bulk " Рафарм С.А.", 

Греція), Україна S01EЕ04 UA/16877/01/01 03.08.2023

209,95

Урсодезоксихолева кислота Урсіс®

Таблетки, вкриті плівковою 

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

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна A05AA02, A05B UA/18603/01/01 09.11.2026 803,70

Comb drug ФАРІНГТОН таблетки для смоктання

хлоргексидину 

дигідрохлориду 5 мг, 

аскорбінової кислоти 50 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД", Україна R02AA UA/7230/01/01 необмежений

40,50

Декваліній Феміклін таблетки вагінальні 10 мг по 6 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна G01А С05 UA/17193/01/01 24.01.2024

144,50

Холіну альфосцерат Церегліа® капсули м'які 400 мг по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у пачці

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД". Україна N07AX02 UA/16976/01/01 04.10.2023

571,50

Натрію хлорид, калію хлорид, 

магнію хлорид, гексагідрат; 

гістидин, гістидину 

гідрохлорид, моногідрат; 

триптофан, маніт, кальцію 

хлорид, дигідрат; альфа-

кетоглутарова кислота КУСТОДІОЛ розчин для перфузій

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 1 л у пакеті

Др. Франц Кьолер Хемі ГмбХ, 

Німеччина V07AB UA/6672/01/01 необмежений

3 544,13

38,5232 грн. (за 1

євро)

Комбінований препарат: L-

ізолейцину; L-лейцину; L-

лізину моноацетату; (L-

лізину); L-метіоніну 1,1 г, N-

ацетил-L-цистеїну; (L-

цистеїну); L-фенілаланіну; L-

треоніну; L-триптофану; L-

валіну; L-аргініну; L-

гістидину; кислоти 

амінооцтової; L-аланіну; L-

проліну; L-серину; кислоти 

оцтової льодяно;

загальний вміст амінокислот; 

загальний вміст азоту АМІНОСТЕРИЛ Н-ГЕПА розчин для інфузій

1000 мл розчину містить: 

L-ізолейцину 10,4 г, L-

лейцину 13,09 г, L-лізину 

моноацетату 9,71 г, (L-

лізину) 6,88 г, L-метіоніну 

1,1 г, N-ацетил-L-цистеїну 

0,7 г, (L-цистеїну) 0,52 г, L-

фенілаланіну 0,88 г, L-

треоніну 4,4 г, L-

триптофану 0,7 г, L-валіну 

10,08 г, L-аргініну 10,72 г, 

L-гістидину 2,8 г, кислоти 

амінооцтової 5,82 г, L-

аланіну 4,64 г, L-проліну 

5,73 г, L-серину 2,24 г, 

кислоти оцтової льодяної 

4,42 г

по 500 мл у флаконі, по 10 флаконів у картонній 

коробці

Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, 

Австрія В05ВА01 UA/0948/01/01 необмежений

3 088,00

38,6 грн. (за 1

євро)
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 L-ізолейцин, L-лейцин , L-

лізин-ацетат, (відповідає L-

лізину), L-метіонін, L-

фенілаланін, L-треонін, L-

триптофан, L-валін, L-аргінін, 

L-гістидін, L-аланін, гліцин, L-

пролін, L-серин, L-тирозин, 

таурин Аміновен 10% Розчин для інфузій

L-аланін 14,00 г, L-аргінін 

12,00 г, L-валін 6,20 г, L-

гістидін 3,00 г, Гліцин 

11,00 г, L-лейцин 7,40 г, L-

лізинацетат 9,31 г в 

перерахунку на L-лізин 

6,60 г, L-ізолейцин 5,00 г, 

L-метіонін 4,30 г, L-серин 

6,50 г, Таурин 1,00 г, L-

пролін 11,20 г, L-тирозин 

0,40 г, L-треонін 4,40 г, L-

триптофан 2,00 г, L-

фенілаланін 5,10 г Флакон 500 мл № 1

Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, 

Австрія B05BA01 UA/10432/01/02 необмежений

239,32

38,6 грн. (за 1

євро)

 L-ізолейцин, L-лейцин , L-

лізин-ацетат, (відповідає L-

лізину), L-метіонін, L-

фенілаланін, L-треонін, L-

триптофан, L-валін, L-аргінін, 

L-гістидін, L-аланін, гліцин, L-

пролін, L-серин, L-тирозин, 

таурин Аміновен 15% Розчин для інфузій

L-аланін 25,00 г, L-аргінін 

20,00 г, L-валін 5,50 г, L-

гістидін 7,30 г, Гліцин 

18,50 г, L-лейцин 8,90 г, L-

лізинацетат 15,655 г в 

перерахунку на L-лізин 

11,10 г, L-ізолейцин 5,20 г, 

L-метіонін 3,80 г, L-серин 

9,60 г, Таурин 2,00 г, L-

пролін 17,00 г, L-тирозин 

0,40 г, L-треонін 8,60 г, L-

триптофан 1,60 г, L-

фенілаланін 5,50 г Флакон 500 мл № 1

Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, 

Австрія B05BA01 UA/10432/01/03 необмежений

301,08

38,6 грн. (за 1

євро)

dl-α-токоферол, ретинолу 

пальмітат, фітоменадіон, 

ергокальциферол ВІТАЛІПІД ДЛЯ ДІТЕЙ

концентрат для розчину для 

інфузій

 dl-α-токоферолу 0,64 мг, 

ретинолу пальмітату 135,3 

мкг, (відповідає ретинолу) 

69 мкг, фітоменадіону 20 

мкг, ергокальциферолу 1 

мкг

по 10 мл у скляній ампулі; по 10 ампул у 

картонній коробці Фрезеніус Кабі АБ., Швеція B05XC UA/16591/01/01 18.12.2023

1 042,20

38,6 грн. (за 1

євро)

а-кетоізолейцин, кальцієва 

сіль, а-кетолейцин, кальцієва 

сіль, а-кетофенілаланін, 

кальцієва сіль, а-кетовалін, 

кальцієва сіль, а-

гідроксиметіонін, кальцієва 

сіль, лізин ацетат, треонін, 

триптофан, гістидин, тирозин Кетостерил

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

а-кетоізолейцин, кальцієва 

сіль - 67 мг, а-кетолейцин, 

кальцієва сіль - 101 мг, а-

кетофенілаланін, кальцієва 

сіль - 68 мг, а-кетовалін, 

кальцієва сіль- 86 мг, а-

гідроксиметіонін, 

кальцієва сіль - 59 мг, 

лізин ацетат - 105 мг, що 

відповідає 75 мг лізину, 

треонін - 53 мг, триптофан 

- 23 мг, гістидин - 38 мг, 

тирозин - 30 мг

по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у 

картонній коробці

Лабесфаль Лабораторіо с 

Амміро, С.А. Португалія V06DD UA/2403/01/01 необмежений

1 544,00

38,6 грн. (за 1

євро)

L-ізолейцин, L-лейцин, L-

лізин моноацетат, (у 

перерахуванні на L-лізин),  L-

метіонін, L-фенілаланін, L-

треонін, L-триптофан, L-

валін, L-аргінін, L-гістидин, L-

аланіну, N-ацетил-L-цистеїн, 

(у перерахуванні на L-

цистеїн),  гліцин, L-пролін, L-

серин, L-тирозин, гліцил-L-

тирозин  Нефротект Розчин для інфузій

L-ізолейцин 5,80 г, L-

лейцин 12,80 г, L-лізин 

моноацетат 16,925 г, (у 

перерахуванні L-лізин)-

12,00 г, L-метіонін 2,00 г, 

L-фенілаланін 3,50 г, L-

треонін 8,20 г, L-

триптофан 3,00 г, L-валін 

8,70 г, L-аргінін 8,20 г, L-

гістидин 9,80 г, L-аланіну 

6,20 г, N-ацетил-L-цистеїн 

0,54 г, (відповідає L-

цистеїн)-0,40 г, гліцин 

5,305 г, L-пролін 3,00 г, L-

серин 7,60 г, L-тирозин 

0,60 г, гліцин-L-тирозин 

3,155 г

по 250 мл у флаконі, по 10 флаконів у картонній 

коробці

Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, 

Австрія B05BA01 UA/10733/01/01 необмежений

3 203,80

38,6 грн. (за 1

євро)
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Розчини амінокислот, 

вуглеводів, електролітів та їх 

комбінації для 

перентерального харчування

СМОФКАБІВЕН 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ емульсія для інфузій

Аланін - 7,0 г, Аргінін - 6,0 г, 

Гліцин - 5,5 г, Гістидин - 1,5 г, 

Ізолейцин - 2,5 г, Лейцин - 3,7 г, 

Лізин (у вигляді лізину ацетату) - 

3,3 г, Метіонін - 2,2 г, 

Фенілаланін - 2,6 г, Пролін - 5,6 г, 

Серин - 3,2 г, Таурин - 0,50 г, 

Треонін - 2,2 г, Триптофан - 1,0 г, 

Тирозин - 0,20 г, Валін - 3,1 г, 

Кальцію хлорид (у вигляді 

кальцію хлориду дигідрату) - 0,28 

г, Натрію гліцерофосфат (у 

вигляді натрію гліцерофосфату 

гідрату) - 2,1 г, Магнію сульфат 

(у вигляді магнію сульфату 

гептагідрату) - 0,60 г, Калію 

хлорид - 2,2 г, Натрію ацетат (у 

вигляді натрію ацетату 

тригідрату) - 1,7 г, Цинку сульфат

(у вигляді цинку сульфату 

гептагідрату) - 0,0065 г, Глюкоза 

(у вигляді глюкози моногідрату) - 

125 г, Олія соєва рафінована - 

11,3 г, Тригліцериди середнього 

ланцюга - 11,3 г, Олія оливкова 

рафінована -

9,4 г, Риб’ячий жир, насичений 

омега-3 жирними кислотами - 5,6 

г

по 986 мл в трикамерному пластиковому 

контейнері «Біофін», який разом з 

антиокисником вміщують у зовнішній 

пластиковий мішок Фрезеніус Кабі АБ, Швеція B05BA10 UA/14346/01/01 18.03.2025

768,14

38,6 грн. (за 1

євро)

  

Розчини амінокислот, 

вуглеводів, електролітів та їх 

комбінації для 

перентерального харчування

СМОФКАБІВЕН 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ емульсія для інфузій

Аланін - 10,5 г, Аргінін - 9,0 г, 

Гліцин - 8,2 г, Гістидин - 2,2 г, 

Ізолейцин -

3,8 г, Лейцин - 5,6 г, Лізин (у 

вигляді лізину ацетату) - 5,0 г, 

Метіонін - 3,2 г, Фенілаланін - 3,8 

г, Пролін - 8,4 г, Серин - 4,9 г, 

Таурин - 0,75 г, Треонін - 3,3 г, 

Триптофан - 1,5 г, Тирозин - 0,30 

г, Валін - 4,6 г, Кальцію хлорид (у 

вигляді кальцію хлориду 

дигідрату) - 0,42 г, Натрію 

гліцерофосфат (у вигляді натрію 

гліцерофосфату гідрату) - 3,1 г, 

Магнію сульфат (у вигляді 

магнію сульфату гептагідрату) - 

0,90 г, Калію хлорид - 3,4 г, 

Натрію ацетат (у вигляді натрію 

ацетату тригідрату) - 2,6 г, Цинку 

сульфат

(у вигляді цинку сульфату 

гептагідрату) - 0,0097 г, Глюкоза 

(у вигляді глюкози моногідрату) - 

187 г, Олія соєва рафінована - 

16,9 г, Тригліцериди середнього 

ланцюга - 16,9 г, Олія оливкова 

рафінована -

14,1 г, Риб’ячий жир, насичений 

омега-3 жирними кислотами - 8,4 

г

по 1477 мл в трикамерному пластиковому 

контейнері «Біофін», який разом з 

антиокисником вміщують у зовнішній 

пластиковий мішок Фрезеніус Кабі АБ, Швеція B05BA10 UA/14346/01/01 18.03.2025

1 038,34

38,6 грн. (за 1

євро)

Анагрелід АГРЕЛІД капсули 0,5мг по 50 капсул у флаконах Фармасайнс Інк. Канада L01X X35 UA/5189/01/01 необмежений
4 241,95

36,5686 грн. за 1

долар США

Comb drug ВАГІЛАК капсули вагінальні

4 млрд активних клітин 

(КУО) по 10 капсул у флаконах Фармасайнс Інк. Канада G02CX UA/14367/01/01 необмежений
250,12

36,5686 грн. за 1

долар США

Валацикловір ВАЛЦИК таблетки, вкриті оболонкою 500 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у коробці Фармасайнс Інк. Канада J05AB11 UA/11259/01/01 необмежений
303,51

36,5686 грн. за 1

долар США

Валацикловір ВАЛЦИК таблетки, вкриті оболонкою 500 мг по 42 таблетки у флаконах Фармасайнс Інк. Канада J05AB11 UA/11259/01/01 необмежений
921,52

36,5686 грн. за 1

долар США

Мелоксикам МОВАЛГІН таблетки 15 мг

по 10 таблеток у блістерах; по 1 блістеру в 

картонній коробці Фармасайнс Інк., Канада M01AC06 UA/6870/01/02 необмежений
137,13

36,5686 грн. за 1

долар США

Атомоксетин МОНСЕТИН капсули 10 мг по 15 капсул у блістері, по 2 блістери у коробці Фармасайнс Інк., Канада N06BA09 UA/16627/01/01 16.03.2023
1 087,91

36,5686 грн. за 1

долар США

Атомоксетин МОНСЕТИН капсули 18 мг по 15 капсул у блістері, по 2 блістери у коробці Фармасайнс Інк., Канада N06BA09 UA/16627/01/02 16.03.2023
1 410,45

36,5686 грн. за 1

долар США
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Атомоксетин МОНСЕТИН капсули 25 мг по 15 капсул у блістері, по 2 блістери у коробці Фармасайнс Інк., Канада N06BA09 UA/16627/01/03 16.03.2023
1 426,17

36,5686 грн. за 1

долар США

Атомоксетин МОНСЕТИН капсули 40 мг по 15 капсул у блістері, по 2 блістери у коробці Фармасайнс Інк., Канада N06BA09 UA/16627/01/04 16.03.2023
1 645,58

36,5686 грн. за 1

долар США

Атомоксетин МОНСЕТИН капсули 60 мг по 15 капсул у блістері, по 2 блістери у коробці Фармасайнс Інк., Канада N06BA09 UA/16627/01/05 16.03.2023
2 084,41

36,5686 грн. за 1

долар США

Ризедронату натрію РИЗОСТИН таблетки, вкриті оболонкою 35 мг

по 4 таблетки у блістері, по 1 блістеру у 

картонній коробці Фармасайнс Інк., Канада M05BA07 UA/13396/01/01 необмежений 
205,14

36,5686 грн. за 1

долар США

Дименгідринат

ТАБЛЕТКИ ВІД 

ЗАХИТУВАННЯ ТА НУДОТИ таблетки 50 мг

10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній 

упаковці з маркуваням українською мовою Фармасайнс Інк. Канада N07CA UA/0653/01/01 необмежений

48,63 36,5686 грн. за 1

долар США

Дименгідринат

ТАБЛЕТКИ ВІД 

ЗАХИТУВАННЯ ТА НУДОТИ таблетки 50 мг

25 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній 

упаковці з маркуваням українською мовою Фармасайнс Інк. Канада N07CA UA/0653/01/01 необмежений

92,15 36,5686 грн. за 1

долар США

Топірамат ТОПІРАМІН таблетки, вкриті оболонкою 100 мг по 100 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк., Канада N03AX11 UA/4294/01/02 необмежений
1 279,90

36,5686 грн. за 1

долар США

Топірамат ТОПІРАМІН таблетки, вкриті оболонкою 25 мг по 60 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк., Канада N03AX11 UA/4294/01/01 необмежений
402,25

36,5686 грн. за 1

долар США

Кислота урсодезоксихолева пмс-Урсодіол таблетки, вкриті оболонкою 500 мг

по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у 

картонній коробці Фармасайнс Інк. Канада А05АА02 А05В UA/9555/01/02 необмежений
1 252,10

36,5686 грн. за 1

долар США

Кислота урсодезоксихолева пмс-Урсодіол таблетки, вкриті оболонкою 250 мг

по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у 

картонній коробці Фармасайнс Інк. Канада А05АА02 А05В UA/9555/01/01 необмежений
676,51

36,5686 грн. за 1

долар США

Натрію фторид ФЛЮР-Е-ДЕЙ таблетки жувальні 2,21 мг по 120 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк. Канада A12CD01 UA/5057/01/01 необмежений
216,48

36,5686 грн. за 1

долар США

Холестирамін резин

пмс-Холестирамін регулар зі 

смаком апельсина порошок для оральної суспензії 4 г/ 9 г

по 9 г порошку в пакеті, по 30 пакетів у 

картонній коробці Фармасайнс Інк.Канада С10АС01 UA/9786/01/01 необмежений
804,50

36,5686 грн. за 1

долар США

Ламотриджин ЛАМІТРИЛ таблетки 100 мг по 60 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк., Канада N03AX09 UA/2656/01/02 необмежений
921,16

36,5686 грн. за 1

долар США

Ламотриджин ЛАМІТРИЛ таблетки 150 мг по 60 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк., Канада N03AX09 UA/2656/01/03 необмежений
1 001,97

36,5686 грн. за 1

долар США

Ламотриджин ЛАМІТРИЛ таблетки 25 мг по 30 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк., Канада N03AX09 UA/2656/01/01 необмежений
230,01

36,5686 грн. за 1

долар США

Лінезолід ЗИВОКС розчин для інфузій 2 мг/мл

по 100 мл в системі для внутрішньовенного 

введення; по 1 системі в упаковці з ламінованої 

фольги

Фрезеніус Кабі Норге АС, 

Норвегія J01XX08 UA/1969/02/01 необмежений

731,37 36,5686 грн. за 1

долар США

Соматропін Генотропін®

порошок ліофілізований та 

розчинник для розчину для 

ін'єкцій 36 МО (12 мг)

1 попередньо наповнена ручка, що містить 1 

двохкамерний картридж (передня камера з 

порошком та задня камера з розчинником по 1,13 

мл (м-крезол, маніт (Е 421), вода для ін'єкцій)) у 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою; 1 попередньо наповнена ручка, що 

містить 1 двохкамерний картридж (передня 

камера з порошком та задня камера з 

розчинником по 1,13 мл (м-крезол, маніт (Е 421), 

вода для ін'єкцій)) у картонній коробці зі 

стикером

Пфайзер Менюфекчуринг 

Бельгія НВ, Бельгія H01AC01 UA/11798/01/02 необмежений

8 045,09

36,5686 грн. за 1

долар США

Соматропін Генотропін®

порошок ліофілізований та 

розчинник для розчину для 

ін'єкцій 16 МО (5,3 мг)

1 попередньо наповнена ручка, що містить1 

двохкамерний картридж (попередня камера з 

порошком та задня камера з розчинником по 1,14 

мл (м-крезол, маніт (Е 421), вода для ін'єкцій)  у 

картонній коробці; 1 попередньо наповнена 

ручка, що містить1 двохкамерний картридж 

(попередня камера з порошком та задня камера з 

розчинником по 1,14 мл (м-крезол, маніт (Е 421), 

вода для ін'єкцій)

Пфайзер Менюфекчуринг 

Бельгія НВ (повний цикл 

виробництва, випуск серії), 

Бельгія

Ветер Фарма-Фертигунг ГмбХ і 

Ко. КГ (виробництво in bulk, 

контроль якості, первинне 

пакування), Німеччина H01AC01 UA/11798/01/01 необмежений

6 216,66

36,5686 грн. за 1

долар США

Сунітініб СУТЕНТ капсули 50 мг

по 7 капсул у блістері, по 4 блістери у картонній 

коробці Пфайзер Італія С. р. л., Італія L01XE04 UA/7785/01/03 необмежений
144 080,28

36,5686 грн. за 1

долар США

Сунітініб СУТЕНТ капсули 12,5 мг

по 7 капсул у блістері, по 4 блістери у картонній 

коробці Пфайзер Італія С. р. л., Італія L01XE04 UA/7785/01/01 необмежений 
36 020,07

36,5686 грн. за 1

долар США

Сунітініб СУТЕНТ капсули 25 мг

по 7 капсул у блістері, по 4 блістери у картонній 

коробці Пфайзер Італія С. р. л., Італія L01XE04 UA/7785/01/02 необмежений 
72 040,14

36,5686 грн. за 1

долар США

лімфоцитарний 

імуноглобулін, 

антитимоцитарний глобулін 

(кінський)

АТГАМ / ATGAM 

ЛІМФОЦИТАРНИЙ 

ІМУНОГЛОБУЛІН, 

АНТИТИМОЦИТАРНИЙ 

ГЛОБУЛІН (КІНСЬКИЙ)

концентрат для приготування 

розчину для інфузій 50 мг/мл по 5 мл в ампулах, по 5 ампул в картонній пачці

Фармація і Апджон Компані 

ЛЛС, США L04AA03 UA/16311/01/01 необмежений

116 434,42

36,5686 грн. за 1

долар США

http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=A2AD55096D318469C22584110044C912
http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=E89C602FB4BD7AFBC22580CA00327C94
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Цитарабін ЦИТОЗАР®

Ліофілізат для розчину для 

ін'єкцій 100 мг

1 флакон з ліофілізатом та 1 ампула з 

розчинником (спирт бензиловий, вода для 

ін'єкцій) по 5 мл у картонній коробці

Корден Фарма Латіна С.п.А. 

(виробництво, первинне 

пакування, вторинне пакування, 

контроль якості, випуск серії, 

випробування на стабільність), 

Італія

Альфасігма С.п.А. (виробництво, 

первинне пакування та 

контрольне випробування 

розчинника), Італія L01BC01 UA/4840/01/02 необмежений

658,23

36,5686 грн. за 1

долар США

Цитарабін ЦИТОЗАР®

ліофілізат для розчину для 

ін'єкцій 1000 мг 1 флакон з ліофілізатом у картонній коробці

Корден Фарма Латіна С.п.А., 

Італія L01BC01 UA/4840/01/01 необмежений
1 170,20

36,5686 грн. за 1

долар США

Cefoperazone and beta-

lactamase inhibitor СУЛЬПЕРАЗОН®

порошок для розчину для 

ін’єкцій 500 мг/500 мг

по 1 г (500 мг/ 500 мг) порошку у флаконі; по 1 

флакону у картонній коробці з маркуванням 

українською мовою

Хаупт Фарма Латіна С.р.л. 

(виробництво (наповнення 

флаконів та упаковка), контроль 

якості та випуск серії), Італія

Пфайзер Фармасьютікал Лімітед 

(виробництво стерильної суміші 

цефоперазону натрію та 

сульбактаму натрію), Китай J01DD62 UA/3754/01/01 необмежений

164,56

36,5686 грн. за 1

долар США

Цефоперазон (монопрепарат 

та в комбінації з 

сульбактамом натрію) СУЛЬПЕРАЗОН®

порошок для розчину для 

ін’єкцій 1000 мг/1000 мг

по 2 г (1000 мг/ 1000 мг) порошку у флаконі; по 1 

флакону у картонній коробці

Хаупт Фарма Латіна С.р.л. 

(виробництво (наповнення 

флаконів та упаковка), контроль 

якості та випуск серії), Італія

Пфайзер Фармасьютікал Лімітед 

(виробництво стерильної суміші 

цефоперазону натрію та 

сульбактаму натрію), Китай J01DD62 UA/3754/01/02 необмежений

164,56

36,5686 грн. за 1

долар США

Palbociclib ІБРАНС капсули 75 мг

по 7 капсул у блістері; по 3 блістери у картонній 

коробці

Пфайзер Менюфекчуринг 

Дойчленд ГмбХ, Німеччина L01XE33 UA/15747/01/01 необмежений
73 137,20

36,5686 грн. за 1

долар США

Palbociclib ІБРАНС таблетки 100 мг

по 7 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці

Пфайзер Менюфекчуринг

Дойчленд ГмбХ (виробництво,

тестування, первинне пакування,

вторинне пакування, випуск

серії), Німеччина L01XE33 UA/18795/01/02 20.07.2026

73 137,20

36,5686 грн. за 1

долар США

Palbociclib ІБРАНС таблетки 125 мг

по 7 таблеток у блістері; по 3 блістери у 

картонній коробці

Пфайзер Менюфекчуринг

Дойчленд ГмбХ (виробництво,

тестування, первинне пакування,

вторинне пакування, випуск

серії), Німеччина L01XE33 UA/18795/01/03 20.07.2026

73 137,20

36,5686 грн. за 1

долар США

Talazoparib ТАЛЗЕННА капсули 0,25 мг

капсули по 0,25 мг по 30 капсул у флаконі; 1

флакон у картонній коробці 

Екселла ГмбХ & Ко. КГ,

Німеччина L01XX60 UA/18590/01/01 05.03.2026
51 890,84

36,5686 грн. за 1

долар США

Talazoparib ТАЛЗЕННА капсули 1 мг

капсули по 1 мг по 30 капсул у флаконі; 1 флакон

у картонній коробці

Екселла ГмбХ & Ко. КГ,

Німеччина L01XX60 UA/18590/01/02 05.03.2026
155 635,04

36,5686 грн. за 1

долар США
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Етанерцепт ЕНБРЕЛ® розчин для ін`єкцій 50 мг/мл

4 попередньо наповнені шприци по 1 мл (50 мг),

4 тампони зі спиртом у пластиковому контейнері;

пластиковий контейнер у картонній коробці

Пфайзер Менюфекчуринг

Бельгія НВ (виробництво

лікарського засобу в попередньо

наповнених шприцах, контроль

якості лікарського засобу в

попередньо наповнених

шприцах, крім тесту "Біоаналіз

апоптозу"; складання і

тестування попередньо

наповнених ручок; маркування,

вторинне пакування, випуск серії

готового лікарського засобу),

Бельгія

Пфайзер Ірленд Фармасеутикалс

(контроль якості лікарського

засобу в попередньо наповнених

шприцах), Ірландія L04AB01 UA/16786/01/01 21.06.2023

20 112,73

36,5686 грн. за 1

долар США

Етанерцепт ЕНБРЕЛ® розчин для ін`єкцій 50 мг/мл

4 попередньо наповнені шприци по 0,5 мл (25 

мг), 4 тампони зі спиртом у пластиковому 

контейнері; пластиковий контейнер у картонній 

коробці 

Пфайзер Менюфекчуринг

Бельгія НВ (виробництво

лікарського засобу в попередньо

наповнених шприцах, контроль

якості лікарського засобу в

попередньо наповнених

шприцах, крім тесту "Біоаналіз

апоптозу"; складання і

тестування попередньо

наповнених ручок; маркування,

вторинне пакування, випуск серії

готового лікарського засобу),

Бельгія

Пфайзер Ірленд Фармасеутикалс

(контроль якості лікарського

засобу в попередньо наповнених

шприцах), Ірландія L04AB01 UA/16786/01/01 21.06.2023

10 787,74

36,5686 грн. за 1

долар США

Gemtuzumab ozogamicin МАЙЛОТАРГ

порошок для концентрату для 

розчину для інфузій 4,5 мг

по 4,5 мг у флаконі, по 1 флакону у картонній 

коробці

Фармація і Апджон Компані 

ЛЛС (вторинне пакування, 

маркування, зберігання, випуск 

серії), США

Ваєт Фармасьютікал Дівіжн оф 

Ваєт Холдінгс ЛЛС 

(виробництво, первинне 

пакування, тестування при 

випуску серії, тестування при 

дослідженні стабільності, 

зберігання), США

Вест Фармасьютікал Сервісес, 

Інк. (тестування на цілісність 

упаковки (при дослідженні 

стабільності)), США L01XC05 UA/18298/01/01 03.09.2025

277 921,36

36,5686 грн. за 1

долар США

Бозутиніб БОЗУЛІФ

таблетки вкриті плівковою 

оболонкою 500 мг

по 14 таблеток у блістері; 2 блістери у картонній 

коробці

Пфайзер Менюфекчуринг 

Дойчленд ГмбХ (виробництво, 

пакування, контроль якості та 

випуск серії), Німеччина

Екселла ГмбХ & Ко. КГ 

(виробництво, контроль якості), 

Німеччина

Квінта-Аналітика с.р.о. 

(тестування при дослідженні 

стабільності), Чехія L01XE14 UA/17245/01/02 22.02.2024

109 340,11

36,5686 грн. за 1

долар США
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Бозутиніб БОЗУЛІФ

таблетки вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг

по 14 таблеток у блістері; 2 блістери у картонній 

коробці

Пфайзер Менюфекчуринг 

Дойчленд ГмбХ (виробництво, 

пакування, контроль якості та 

випуск серії), Німеччина

Екселла ГмбХ & Ко. КГ 

(виробництво, контроль якості), 

Німеччина

Квінта-Аналітика с.р.о. 

(тестування при дослідженні 

стабільності), Чехія L01XE14 UA/17245/01/01 22.02.2024

21 941,16

36,5686 грн. за 1

долар США

Tofacitinib КСЕЛЬЯНЗ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 5 мг 

по 14 таблеток у блістері; по  4 блістери у 

картонній пачці 

Пфайзер Менюфекчуринг 

Дойчленд ГмбХ (виробництво за 

повним циклом), Німеччина L04AA29 UA/14485/01/01 20.07.2025

25 232,33 36,5686 грн. за 1

долар США

Лінкоміцин ЛІНКОЦИН розчин для ін’єкцій 300 мг/мл

по 2 мл у флаконі; по 1 флаконі в картонній 

коробці

Пфайзер Менюфекчуринг 

Бельгія НВ , Бельгія J01FF02 UA/10038/01/01 необмежений
164,56

36,5686 грн. за 1

долар США

Рисперидон Риспетрил розчин оральний 1мг/мл

по 30 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній 

коробці Фармасайнс Інк. Канада N05AX08 UA/3656/02/01 необмежений
277,18

36,5686 грн. за 1

долар США

Рисперидон Риспетрил таблетки, вкриті оболонкою 2 мг

по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у 

картонній коробці Фармасайнс Інк. Канада N05AX08 UA/3656/01/05 необмежений
59,24

36,5686 грн. за 1

долар США

Рисперидон Риспетрил таблетки, вкриті оболонкою 2 мг по 60 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк. Канада N05AX08 UA/3656/01/05 необмежений
141,88

36,5686 грн. за 1

долар США

Рисперидон Риспетрил таблетки, вкриті оболонкою 4мг по 60 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк. Канада N05AX08 UA/3656/01/03 необмежений
370,43

36,5686 грн. за 1

долар США

Рисперидон Риспетрил таблетки, вкриті оболонкою 1 мг по 60 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк. Канада N05AX08 UA/3656/01/02 необмежений
197,10

36,5686 грн. за 1

долар США

Зопіклон Сонован

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 7,5мг

по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в 

картонній коробці Фармасайнс Інк. Канада N05СF01 UA/6089/01/01 необмежений
51,56

36,5686 грн. за 1

долар США

Зопіклон Сонован

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 7,5мг

по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в 

картонній коробці Фармасайнс Інк. Канада N05СF01 UA/6089/01/01 необмежений
85,93

36,5686 грн. за 1

долар США

Фенол ФАРМАСЕПТИК розчин 1,4% 120 мл у флаконах з розпилювачем Фармасайнс Інк. Канада R02AA19 UA/4457/01/01 необмежений
129,81

36,5686 грн. за 1

долар США

Габапентин Нейралгін капсули 100 мг по 100 капсул у флаконах Фармасайнс Інк.Канада N03AX12 UA/1185/01/01 необмежений
482,33

36,5686 грн. за 1

долар США

Габапентин Нейралгін капсули 100 мг

по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній 

коробці Фармасайнс Інк.Канада N03AX12 UA/1185/01/01 необмежений
160,90

36,5686 грн. за 1

долар США

Габапентин Нейралгін капсули 300 мг по 100 капсул у флаконах Фармасайнс Інк.Канада N03AX12 UA/1185/01/02 необмежений
420,53

36,5686 грн. за 1

долар США

Габапентин Нейралгін капсули 300 мг

по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній 

коробці Фармасайнс Інк.Канада N03AX12 UA/1185/01/02 необмежений
174,06

36,5686 грн. за 1

долар США

Сертралін Залокс капсули 50 мг по 250 капсул у флаконах (один флакон) Фармасайнс Інк. Канада N06А B06 UA/8205/01/01 необмежений
1 435,68

36,5686 грн. за 1

долар США

Сертралін Залокс капсули 50 мг

по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в картонній 

коробці Фармасайнс Інк. Канада N06А B06 UA/8205/01/01 необмежений
237,69

36,5686 грн. за 1

долар США

Кветіапін КВЕТІПІН таблетки, вкриті оболонкою 100 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в 

картонній коробці Фармасайнс Інк., Канада N05AH04 UA/12146/01/02 необмежений
351,05

36,5686 грн. за 1

долар США

Кветіапін КВЕТІПІН таблетки, вкриті оболонкою 200 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в 

картонній коробці Фармасайнс Інк., Канада  N05AH04  UA/12146/01/03 необмежений
421,27

36,5686 грн. за 1

долар США

Кветіапін КВЕТІПІН таблетки, вкриті оболонкою 25 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в 

картонній коробці Фармасайнс Інк., Канада N05AH04 UA/12146/01/01 необмежений
170,04

36,5686 грн. за 1

долар США

Кветіапін КВЕТІПІН таблетки, вкриті оболонкою 300 мг по 100 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк., Канада N05AH04 UA/12146/01/04 необмежений
1 053,17

36,5686 грн. за 1

долар США

Ацетилсаліцилова кислота Асафен таблетки жувальні 80 мг по 30 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк. Канада N02В А01 UA/7973/01/01 необмежений
73,13

36,5686 грн. за 1

долар США

Ацетилсаліцилова кислота Асафен таблетки жувальні 80 мг по 90 таблеток у флаконах Фармасайнс Інк. Канада N02В А01 UA/7973/01/01 необмежений
127,99

36,5686 грн. за 1

долар США

Potassium iodide КАЛІЮ ЙОДИД краплі очні, розчин 2 %

1 мл розчину містить 

калію йодиду 20 мг

по 10 мл у контейнері-крапельниці; по 1 

контейнеру-крапельниці у картонній коробці з 

маркуванням українською та англійською 

мовами

ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", 

Словацька Республіка S01XA04 UA/12808/01/01 необмежений

90,38
38,46 грн. (за 1 

євро)

Betaxolol hydrochloride БЕТАЛМІК 0,5 % краплі очні, розчин 0,5 %

1 мл розчину містить 5,6 

мг бетаксололу 

гідрохлорид, еквівалентно 

бетаксололу 5 мг (0,5 %)

по 10 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-

крапельниці в картонній коробці з маркуванням 

українською мовою

ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", 

Словацька Республіка S01ED02 UA/7530/01/01 необмежений

88,45

38,46 грн. (за 1 

євро)

Brimonidine tartrate БРИМОНАЛ 0,2 % краплі очні, розчин 0,2 %

1 мл розчину містить 

бримонідину тартрату 2 мг

по 10 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-

крапельниці в картонній коробці з маркуванням 

українською мовою

ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", 

Словацька Республіка S01EA05 UA/7532/01/01 необмежений

223,07 38,46 грн. (за 1 

євро)

Phenylephrine hydrochloride ФЕНЕФРИН 10 % краплі очні, розчин 10 %

1 мл розчину містить 

фенілефрину гідрохлориду 

100 мг

по 10 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-

крапельниці в картонній коробці з маркуванням 

українською мовою

ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", 

Словацька Республіка S01FB01 UA/7546/01/01 необмежений

192,30 38,46 грн. (за 1 

євро)
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Diclofenac sodium УНІКЛОФЕН краплі очні, розчин 0,1 %

1 мл розчину містить 

диклофенаку натрію 1 мг

по 10 мл у контейнері-крапельниці; по 1 

контейнеру-крапельниці в картонній коробці з 

маркуванням українською мовою

ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", 

Словацька Республіка S01BC03 UA/7856/01/01 необмежений

96,15 38,46 грн. (за 1 

євро)

Influenza, purified antigen

ІНФЛУВАК® ТЕТРА 

ВАКЦИНА ДЛЯ 

ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ 

ЧОТИРЬОХВАЛЕНТНА, 

ПОВЕРХНЕВИЙ АНТИГЕН, 

ІНАКТИВОВАНА суспензія для ін'єкцій 0,5 мл

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

наповненому одноразовому шприці з голкою; по 

1  шприцу в картонній коробці

Абботт Біолоджікалз Б.В., 

Нідерланди J07BB02 UA/18498/01/01 20.01.2026

320,34

36,5686 грн. за 1

долар США

Декскетопрофен ДЕКСАРОМ розчин для ін`єкцій 50 мг/2 мл 

по 2 мл в ампулі, по 5 ампул в контурній 

чарунковій упаковці; по 2 упаковки в картонній 

коробці

К.Т. РОМФАРМ КОМПАНІ 

С.Р.Л., Румунія M01AE17 UA/16086/01/01 необмежений

400,05 38,578 грн. (за 1 

євро)

Ibandronic acid ВІВАНАТ РОМФАРМ розчин для ін'єкцій 3 мг/3 мл

по 3 мл у попередньо наповненому шприці; по 1 

попередньо наповненому шприцу у блістері, 

разом з 1 голкою у картонній коробці

К.Т. РОМФАРМ КОМПАНІ

С.Р.Л., Румунія M05BA06 UA/17489/01/01 24.06.2024

1 500,68
38,578 грн. (за 1 

євро)

ібупрофен БРУФЕН® РАПІД капсули м'які 400 мг

по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру у картонній

коробці Гелтек Прайвет Лімітед, Індія M01AE01 UA/17980/01/01 18.03.2025
66,19

36,5686 грн. за 1

долар США

Адеметіонін ГЕПТРАЛ® таблетки кишковорозчинні 500 мг

по 10 таблеток у блістерах; по 2 блістери у 

картонній коробці Аббві С.р.л., Італія A16AA02 UA/6993/01/02 необмежений
1 404,23

36,5686 грн. за 1

долар США

Адеметіонін ГЕПТРАЛ®

порошок ліофілізований для 

розчину для ін'єкцій по 500 мг 500 мг

5 скляних флаконів з порошком ліофілізованим 

та 5 ампул з розчинником (L-лізин, натрію 

гідроксид, вода для ін'єкцій) по 5 мл в контурній 

чарунковій упаковці, запечатаній алюмінієвою 

фольгою; по 1 контурній чарунковій упаковці у 

картонній коробці

Фамар А.В.Е. Алімос Плант 63, 

вул. Аг. Дімітріу (виробництво, 

первинне пакування, контроль 

якості та випуск серій 

розчинника in bulk), Греція

Делфарм Сен Ремі (виробництво, 

первинне пакування та контроль 

якості порошка ліофілізованого; 

вторинне пакування, контроль 

якості та випуск серій готового 

лікарського засобу), Франція

Біолоджісі Італія Лабораторіз 

С.Р.Л. (виробництво, первинне 

пакування та контроль якості 

порошка ліофілізованого; 

вторинне пакування, контроль 

якості та випуск серій готового 

лікарського засобу; виробництво, 

первинне пакування та контроль 

якості розчинника), Італія A16AA02 UA/6993/02/02 необмежений

1 301,84

36,5686 грн. за 1

долар США

Пінаверію бромід ДИЦЕТЕЛ®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 50 мг

по 20 таблеток у блістері, по 2 блістери у

картонній коробці

Майлан Лабораторіз САС,

Франція А03АХ04 UA/0007/01/01 необмежений
788,42

36,5686 грн. за 1

долар США

Інсулін людський Insulin

(human) АКТРАПІД® НМ розчин для ін`єкцій 100 МО/мл

по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній

коробці А/Т Ново Нордіск, Данія A10AB01 UA/0325/01/02 необмежений
356,10

36,5686 грн. за 1

долар США

Інсулін людський Insulin

(human)

АКТРАПІД® НМ

ФЛЕКСПЕН® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл

по 3 мл у картриджі; по 1 картриджу у

багаторазовій шприц-ручці, по 5 шприц-ручок у

картонній коробці А/Т Ново Нордіск, Данія A10AB01 UA/17171/01/01 02.01.2024

538,95 36,5686 грн. за 1

долар США

Інсулін людський Insulin

(human) МІКСТАРД® 30 НМ суспензія для ін'єкцій 100 МО/мл

по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній

коробці А/Т Ново Нордіск, Данія A10AD01 UA/2682/01/01 необмежений
361,90

36,5686 грн. за 1

долар США

Інсулін людський Insulin

(human)

МІКСТАРД® 30 НМ

ФЛЕКСПЕН® суспензія для ін'єкцій 100 МО/мл

по 3 мл у картриджі; по 1 картриджу у

багаторазовій шприц-ручці, по 5 шприц-ручок у

картонній коробці А/Т Ново Нордіск, Данія A10AD01 UA/17173/01/01 02.01.2024

552,90 36,5686 грн. за 1

долар США

Інсулін людський

біосинтетичний ПРОТАФАН® НМ суспензія для ін'єкцій 100 МО/мл

по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній

коробці А/Т Ново Нордіск, Данія A10AC01 UA/2700/01/01 необмежений
324,60

36,5686 грн. за 1

долар США

Інсулін людський Insulin

(human)

ПРОТАФАН® НМ

ФЛЕКСПЕН® суспензія для ін`єкцій 100 МО/мл

по 3 мл у картриджі; по 1 катриджу у

багаторазовій шприц-ручці, по 5 шприц-ручок у

картонній коробці А/Т Ново Нордіск, Данія A10AC01 UA/17174/01/01 02.01.2024

538,95 36,5686 грн. за 1

долар США

Інсулін аспарт НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН® Розчин для ін`єкцій 100 ОД/мл 

по 3 мл у картриджі, по 1 картриджу у

багатодозовій одноразовій шприц-ручці, по 5

шприц-ручок у картонній коробці А/Т Ново Нордіск, Данія A10AB05 UA/4863/01/01 необмежений

830,10 36,5686 грн. за 1

долар США

Інсулін аспарт

НОВОМІКС® 30

ФЛЕКСПЕН® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл

по 3 мл у картриджі; по 1 картриджу в

багатодозовій одноразовій шприц-ручці; по 5

шприц-ручок у картонній коробці А/Т Ново Нордіск, Данія A10AD05 UA/4862/01/01 необмежений

1 110,75 36,5686 грн. за 1

долар США
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Інсулін детемір ЛЕВЕМІР® ФЛЕКСПЕН® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл

по 3 мл у картриджі; по 1 картриджу в

багатодозовій одноразовій шприц-ручці; по 5

шприц-ручок у картонній коробці А/Т Ново Нордіск, Данія A10AE05 UA/4858/01/01 необмежений

1 581,30 36,5686 грн. за 1

долар США

Інсулін деглюдек ТРЕСІБА® ФЛЕКСТАЧ® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл

по 3 мл у картриджі, який міститься у

багатодозовій одноразовій шприц-ручці; по 5

шприц-ручок у картонній коробці А/Т Ново Нордіск, Данія A10AE06 UA/14264/01/01 необмежений

1 558,20 36,5686 грн. за 1

долар США

Інсулін деглюдек, інсулін

аспарт. РАЙЗОДЕГ® ФЛЕКСТАЧ® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл

по 3 мл у картриджі, який міститься у

багатодозовій одноразовій шприц-ручці; по 5

шприц-ручок у картонній коробці А/Т Ново Нордіск , Данія A10AD06 UA/14281/01/01 18.03.2025

1 556,25 36,5686 грн. за 1

долар США

Insulin degludec and liraglutide КСАЛТОФАЙ розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл та 3,6 мг/мл

по 3 мл у картриджі, який міститься в попередньо

заповненій багатодозовій одноразовій шприц-

ручці, по 5 попередньо заповнених шприц-ручок

в картонній коробці А/Т Ново Нордіск, Данія A10AE56 UA/18253/01/01 17.08.2025

5 838,75

36,5686 грн. за 1

долар США

Метилетилпіридинолу 

гідрохлорид (Emoxypin) 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
150,00

Біластин НІКСАР® таблетки 20 мг

по 10 таблеток у блістері по 1 блістеру у 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою

Менаріні-Фон Хейден ГмбХ 

Німеччина; А.Менаріні 

Мануфактурінг Логістікс енд 

Сервісес С.р.Л Італія; ФАЕС 

ФАРМА С.А. Іспанія R06AX29 UA/13866/01/01 необмежений

96,34

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Біластин НІКСАР® таблетки 20 мг

по 10 таблеток у блістері по 3 блістери у 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою

Менаріні-Фон Хейден ГмбХ 

Німеччина; А.Менаріні 

Мануфактурінг Логістікс енд 

Сервісес С.р.Л Італія; ФАЕС 

ФАРМА С.А. Іспанія R06AX29 UA/13866/01/01 необмежений

289,03

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Bilastine НІКСАР® 10 МГ

таблетки, що диспергуються в 

ротовій порожнині 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в 

картонній коробці

 А. Менаріні Мануфактурінг 

Логістікс енд Сервісес С.р.Л. 

(виробництво "in bulk", 

пакування, випуск серій, 

контроль серій), Італія

Єврофінс Біолаб срл (контроль 

серій), Італія R06AX29 UA/13866/02/01 необмежений

289,03

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Bilastine НІКСАР® 10 МГ

таблетки, що диспергуються в 

ротовій порожнині 10 мг

по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в 

картонній коробці

 А. Менаріні Мануфактурінг 

Логістікс енд Сервісес С.р.Л. 

(виробництво "in bulk", 

пакування, випуск серій, 

контроль серій), Італія

Єврофінс Біолаб срл (контроль 

серій), Італія R06AX29 UA/13866/02/01 необмежений

96,34

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Торасемід ТРИФАС® 10 таблетки 

1 таблетка містить 

торасеміду 10 мг

таблетки по 10 мг №30 (10х3) у блістерах у 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина C03CA04 UA/2540/01/01 необмежений

154,15 38,5378 грн. (за 1 

євро)

Торасемід ТРИФАС® 10 таблетки 

1 таблетка містить 

торасеміду 10 мг

таблетки по 10 мг №50 (10х5) у блістерах у 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина C03CA04 UA/2540/01/01 необмежений

231,23 38,5378 грн. (за 1 

євро)

Торасемід ТРИФАС® 10 таблетки 

1 таблетка містить 

торасеміду 10 мг

таблетки по 10 мг №100 (10х10) у блістерах у 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина C03CA04 UA/2540/01/01 необмежений

423,92 38,5378 грн. (за 1 

євро)

Торасемід натрію (що 

еквівалентно торасеміду) ТРИФАС® 20 АМПУЛИ розчин для ін'єкцій

 містить торасеміду натрію 

21,262 мг (що 

еквівалентно 20 мг 

торасеміду)

по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці 

з маркуванням українською мовою

А. Менаріні Мануфактурінг, 

Логістікс енд Сервісес С.р.Л., 

Італія C03CA04 UA/2540/03/02 необмежений

186,14
38,5378 грн. (за 1 

євро)

Торасемід ТРИФАС® СOR таблетки по 5 мг

таблетки по 5 мг № 30 (10х3) у блістерах у 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина C03CA04 UA/2540/01/02 необмежений

146,44 38,5378 грн. (за 1 

євро)

Зофеноприл кальцію та 

гідрохлортиазид ЗОКАРДІС® ПЛЮС 30/12,5

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

1 таблетка містить: 

зофеноприлу кальцію 30 

мг; еквівалентного 

зофеноприлу 28,7 мг, та 

гідрохлоротіазиду 12,5 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою

А.Менаріні Мануфактурінг 

Логістікс енд Сервісес С.р.Л. 

Італія; Менаріні-Фон Хейден 

ГмбХ Німеччина; Домпе 

Фармацеутіці С.п.А., Італія С09ВА15 UA/6736/01/01 необмежений

281,33

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Зофеноприл кальцію та 

гідрохлортиазид ЗОКАРДІС®7,5 мг

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

1 таблетка містить: 

зофеноприлу кальцію 7,5 

мг; еквівалентного 7,2 мг 

зофеноприлу 

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою

Менаріні-Фон Хейден ГмбХ 

Німеччина; А.Менаріні 

Мануфактурінг Логістікс енд 

Сервісес С.р.Л. Італія;  Домпе 

С.п.А., Італія С09АА15 UA/3246/01/01 необмежений

115,61

38,5378 грн. (за 1 

євро)
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Зофеноприл кальцію та 

гідрохлортиазид ЗОКАРДІС®30 мг

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

1 таблетка містить: 

зофеноприлу кальцію 30 

мг; еквівалентного 28,7 мг 

зофеноприлу 

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою

Менаріні-Фон Хейден ГмбХ 

Німеччина; А.Менаріні 

Мануфактурінг Логістікс енд 

Сервісес С.р.Л. Італія;  Домпе 

С.п.А., Італія С09АА15 UA/3246/01/02 необмежений

269,76

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Фебуксостат АДЕНУРІК® 120 мг

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

1 таблетка містить 

фебуксостату 120 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою

Патеон Франція; Менаріні-Фон 

Хейден ГмбХ Німеччина M04AA03 UA/13527/01/01 необмежений

655,14 38,5378 грн. (за 1 

євро)

Фебуксостат АДЕНУРІК® 80 мг

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

1 таблетка містить 

фебуксостату 80 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою

Патеон Франція; Менаріні-Фон 

Хейден ГмбХ Німеччина M04AA03 UA/13527/01/02 необмежений

578,07 38,5378 грн. (за 1 

євро)

Цинаризин та дименгітринат АРЛЕВЕРТ® таблетки

1 таблетка містить 

цинаризину 20 мг та 

дименгідринату 40 мг

по 20 таблеток у блістері;  по 1 блістеру у 

картонній коробці

Хеннінг Арцнайммітель ГмбХ & 

Ко КГ Німеччина N07CA52 UA/14331/01/01 необмежений

115,61 38,5378 грн. (за 1 

євро)

Цинаризин та дименгітринат АРЛЕВЕРТ® таблетки

1 таблетка містить 

цинаризину 20 мг та 

дименгідринату 40 мг

по 25 таблеток у блістері;  по 2 блістери у 

картонній коробці

Хеннінг Арцнайммітель ГмбХ & 

Ко КГ Німеччина N07CA52 UA/14331/01/01 необмежений

289,03 38,5378 грн. (за 1 

євро)

Ранолазин РАНЕКСА®1000 таблетки пролонгованої дії по 1000 мг

по 15 таблеток у блістері по 4 блістери у 

картонній коробці. Маркування українською 

мовою

Менаріні-Фон-Хейден ГмбХ 

Німуччина; Патеон 

Мануфактурінг Сервісез, ЛЛС, 

США С01ЕВ18 UA/13676/01/01 необмежений

1 926,89
38,5378 грн. (за 1 

євро)

Ранолазин РАНЕКСА®500 таблетки пролонгованої дії по 500 мг

по 15 таблеток у блістері по 4 блістери у 

картонній коробці. Маркування українською 

мовою

Менаріні-Фон-Хейден ГмбХ 

Німуччина; Патеон 

Мануфактурінг Сервісез, ЛЛС, 

США С01ЕВ18 UA/13676/01/02 необмежений

1 926,89
38,5378 грн. (за 1 

євро)

Ранолазин РАНЕКСА®1000 таблетки пролонгованої дії по 1000 мг

по 10 таблеток у блістері по 6 блістерів у 

картонній коробці. Маркування українською 

мовою

Менаріні-Фон-Хейден ГмбХ 

Німуччина; Патеон 

Мануфактурінг Сервісез, ЛЛС, 

США С01ЕВ18 UA/13676/01/01 необмежений

1 926,89
38,5378 грн. (за 1 

євро)

Ранолазин РАНЕКСА®1000 таблетки пролонгованої дії по 1000 мг

по 20 таблеток у блістері по 3 блістери у 

картонній коробці. Маркування українською 

мовою

Менаріні-Фон-Хейден ГмбХ 

Німуччина; Патеон 

Мануфактурінг Сервісез, ЛЛС, 

США С01ЕВ18 UA/13676/01/01 необмежений

1 926,89
38,5378 грн. (за 1 

євро)

Ранолазин РАНЕКСА®500 таблетки пролонгованої дії по 500 мг

по 10 таблеток у блістері по 6 блістерів у 

картонній коробці. Маркування українською 

мовою

Менаріні-Фон-Хейден ГмбХ 

Німуччина; Патеон 

Мануфактурінг Сервісез, ЛЛС, 

США С01ЕВ18 UA/13676/01/02 необмежений

1 926,89
38,5378 грн. (за 1 

євро)

Ранолазин РАНЕКСА®500 таблетки пролонгованої дії по 500 мг

по 20 таблеток у блістері по 3 блістери у 

картонній коробці. Маркування українською 

мовою

Менаріні-Фон-Хейден ГмбХ 

Німуччина; Патеон 

Мануфактурінг Сервісез, ЛЛС, 

США С01ЕВ18 UA/13676/01/02 необмежений

1 926,89
38,5378 грн. (за 1 

євро)

Гепарин ЛІОТОН® 1000 ГЕЛЬ гель 1000 МО/г

по 30 г у тубах № 1 у картонній коробці з 

маркуванням українською мовою

А.Менаріні Мануфактурінг 

Логістікс енд Сервісес С.р.Л., 

Італія  C05BA03 UA/10905/01/01 необмежений

161,86 38,5378 грн. (за 1 

євро)

Гепарин ЛІОТОН® 1000 ГЕЛЬ гель 1000 МО/г

по 50 г у тубах № 1 у картонній коробці з 

маркуванням українською мовою

А.Менаріні Мануфактурінг 

Логістікс енд Сервісес С.р.Л., 

Італія  C05BA03 UA/10905/01/01 необмежений

230,46 38,5378 грн. (за 1 

євро)

Прамірацетам ПРАМІСТАР

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 600 мг

таблетки № 20 (10х2) в блістерах з маркуванням 

українською мовою КОСМО С.п.А., Італія N06BX16 UA/10837/01/01 необмежений
327,57

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Отилонія бромід СПАЗМОМЕН®

таблетка вкрита плівковою 

оболонкою 40 мг

по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою

БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина

А. Менаріні Мануфактурінг

Логістікс енд Сервісес С.р.Л.,

Італія А03АВ06 UA/7146/01/01 необмежений

134,88
38,5378 грн. (за 1 

євро)

Кетопрофен ФАСТУМ® ГЕЛЬ гель 2,5 %

1 г гелю містить 

кетопрофену 0,025 г

гель по 100 г у тубах № 1 у картонній коробці з 

маркуванням українською мовою

А. Менаріні Мануфактурінг 

Логістікс енд Сервісес С.р.Л., 

Італія  M02AA10 UA/10841/01/01 необмежений

154,15 38,5378 грн. (за 1 

євро)

Кетопрофен ФАСТУМ® ГЕЛЬ гель 2,5 %

1 г гелю містить 

кетопрофену 0,025 г

гель по 30 г у тубах № 1 у картонній коробці з 

маркуванням українською мовою

А. Менаріні Мануфактурінг 

Логістікс енд Сервісес С.р.Л., 

Італія  M02AA10 UA/10841/01/01 необмежений

77,07 38,5378 грн. (за 1 

євро)

Кетопрофен ФАСТУМ® ГЕЛЬ гель 2,5 %

1 г гелю містить 

кетопрофену 0,025 г

гель по 50 г у тубах № 1 у картонній коробці з 

маркуванням українською мовою

А. Менаріні Мануфактурінг 

Логістікс енд Сервісес С.р.Л., 

Італія  M02AA10 UA/10841/01/01 необмежений

92,49 38,5378 грн. (за 1 

євро)

Небіволол НЕБІЛЕТ® таблетки 

1 таблетка містить 

небіволол (у вигляді 

небівололу гідрохлориду) 

5 мг

таблетки по 5 мг № 14 (14х1) у блістерах з 

маркуванням українською мовою БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина C07AB12 UA/9136/01/01 необмежений

119,85
38,5378 грн. (за 1 

євро)

Небіволол НЕБІЛЕТ® таблетки 

1 таблетка містить 

небіволол (у вигляді 

небівололу гідрохлориду) 

5 мг

таблетки по 5 мг № 90 по 10 таблеток у блістері; 

по 9 блістерів в картонній коробці з маркуванням 

українською мовою БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина C07AB12 UA/9136/01/01 необмежений

558,80
38,5378 грн. (за 1 

євро)
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Nebivolol and thiazides НЕБІЛЕТ® ПЛЮС 5/12,5

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

1 таблетка, вкрита 

плівковою оболонкою, 

містить небівололу (у 

вигляді небівололу 

гідрохлориду) 5 мг та 

гідрохлоротіазиду 12,5 мг

по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у 

картонній коробці

БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво 

"in bulk", контроль серії; кінцеве 

пакування, контроль та випуск 

серії), Німеччина

Менаріні-Фон Хейден ГмбХ 

(виробництво "in bulk", 

пакування, контроль та випуск 

серії), Німеччина C07BB12 UA/15245/01/01 необмежений

215,04

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Небіволол НЕБІЛЕТ® таблетки 

1 таблетка містить 

небіволол (у вигляді 

небівололу гідрохлориду) 

5 мг

таблетки по 5 мг № 28 (14х2) у блістерах у 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина C07AB12 UA/9136/01/01 необмежений

204,25

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Декскетопрофен трометамол, 

що еквівалентно 

декскетопрофену ДЕКСАЛГІН® ІН'ЄКТ розчин для ін’єкцій

1 ампула (2 мл) містить 

декскетопрофену 

трометамолу 73,8 мг, що 

еквівалентно 

декскетопрофену 50 мг

по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці 

з маркуванням українською мовою

А. Менаріні Мануфактурінг 

Логістікс енд Сервісес С.р.Л., 

Італія

Альфа Вассерманн С.п.А., Італія M01AE17 UA/3764/01/01 необмежений

179,20

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Декскетопрофен трометамол,

що еквівалентно

декскетопрофену ДЕКСАЛГІН®

таблетки вкриті плівковою

оболонкою

1 таблетка, вкрита

плівковою оболонкою,

містить дексектопрофену

трометамолу 36,9 мг, що

еквівалентно 

дексекетопрофену 25 мг

таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 25 мг

№10 (10х1) у білстераху картонній коробці з

маркуванням українською мовою

А.Менаріні Мануфактурінг

Логістікс енд Сервісес С.р.Л;

Італія; Домпе Фармацеутіці

С.п.А, Італія М01АЕ17 UA/9258/01/01 необмежений

94,41

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Декскетопрофен ДЕКСАЛГІН® САШЕ гранули для орального розчину

1 однодозовий пакет 

містить декскетопрофену 

трометамолу 36,90 мг, що 

еквівалентно 

декскетопрофену 25 мг

по 10 однодозових пакетів з гранулами у 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою

Лабораторіос Менаріні С.А., 

Іспанія M01AE17 UA/9258/02/01 необмежений

119,46

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Глімепірид ОЛТАР® 2 мг Таблетки глімепіриду 2 мг

таблетки по 2 мг № 30 (30х1),  у блістерах в 

картонній коробці з маркуванням українською 

мовою

УСВ Лімітед, Індія; А. Менаріні 

Мануфактурінг Логістікс енд 

Сервісес С.р.Л., Італія A10BB12 UA/6108/01/02 необмежений

84,78

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Глімепірид ОЛТАР® 3 мг Таблетки глімепіриду 3 мг

таблетки по 3 мг № 30 (30х1),) у блістерах в 

картонній коробці в картонній коробці з 

маркуванням українською мовою

УСВ Лімітед , Індія;А. Менаріні 

Мануфактурінг Логістікс енд 

Сервісес С.р.Л. , Італія;А. 

Менаріні Мануфактурінг 

Логістікс енд Сервісес С.р.Л., 

Італія A10BB12 UA/6108/01/03 необмежений

127,17

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Лерканідипіну гідрохлорид ЛЕРКАМЕН® 20

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

1 таблетка містить: 

лерканідипіну 

гідрохлориду 20 мг, що 

відповідає лерканідипіну 

18,8 мг

таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг 

№ 28 (14х2), у блістерах в картонній коробці. 

Маркування українською мовою. БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина C08CA13 UA/0583/01/02 необмежений

262,05

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Лерканідипіну гідрохлорид ЛЕРКАМЕН® 20

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

1 таблетка містить: 

лерканідипіну 

гідрохлориду 20 мг, що 

відповідає лерканідипіну 

18,8 мг

по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у 

картонній коробці. Маркування українською 

мовою. БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина C08CA13 UA/0583/01/02 необмежений

474,01

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Лерканідипіну гідрохлорид ЛЕРКАМЕН® 10

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

1 таблетка вкрита 

плівковою оболонкою 

містить: лерканідипіну 

гідрохлориду 10 мг, що 

еквівалентно 

лерканідипіну 9,4 мг

таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг 

№ 28 (14х2), у блістерах в картонній коробці. 

Маркування українською мовою. БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина C08CA13 UA/0583/01/01 необмежений

161,86

38,5378 грн. (за 1 

євро)
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Лерканідипіну гідрохлорид ЛЕРКАМЕН® 10

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою

1 таблетка вкрита 

плівковою оболонкою 

містить: лерканідипіну 

гідрохлориду 10 мг, що 

еквівалентно 

лерканідипіну 9,4 мг

таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг 

№ 60 (15х4), у блістерах в картонній коробці. 

Маркування українською мовою. БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина  C08CA13 UA/0583/01/01 необмежений

292,89

38,5378 грн. (за 1 

євро)

Ротокан Ротокан екстракт рідкий

екстракт рідкий (1:1) із

лікарської рослинної

сировини: ромашки квіток,

нагідок квіток; деревію

(2:1:1)

по 55 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з

маркуванням українською та російською мовами АТ "Лубнифарм", Україна А01АD11 UA/4607/01/01 необмежений

87,00

Кальцію глюконат Кальцію глюконат таблетки по 500 мг

по 10 таблеток у блістерах з маркуванням

українською та російською мовами АТ "Лубнифарм", Україна А12А А03 UA/6048/01/01 необмежений
10,50

Comb drug

Бальзамічний лінімент (за

Вишневським) лінімент

ксероформу 30 мг, дьогтю

березового 30 мг

по 40 г у тубах з маркуванням українською та

російською мовами АТ "Лубнифарм", Україна D08A X UA/6659/01/01 необмежений

47,00

Аміодарон АМІОДАРОН-ДАРНИЦЯ таблетки 200 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 3 контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С01ВD01 UA/6506/01/01 необмежений

75,00

Амлодипін АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 10 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C08CA01 UA/7940/01/02 необмежений

24,00

Амлодипін АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 5 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С08СА01 UA/7940/01/01 необмежений 

12,00

Аторвастатин АТОРВАСТАТИН-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 АТОРВАСТАТИН-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

Верапаміл ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ таблетки, вкриті оболонкою 40 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 2 контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна С08DA01 UA/3582/01/02 необмежений

17,50

Верапаміл ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 80 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; 

по 5 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна C08DA01 UA/3582/01/01 необмежений

54,00

Менадіон ВІКАСОЛ-ДАРНИЦЯ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл

1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій 

упаковці; по 2 контурній чарунковій упаковці у 

пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна В02ВА02 UA/6004/01/01 необмежений

155,76

Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 10 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці;

по 2  контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна C09AA02 UA/9020/01/01 необмежений

12,85

Карбамазепін КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 200 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці;

по 2 контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна N03AF01 UA/2579/01/01 необмежений

28,00

Карбамазепін КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 200 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці;

по 5 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна N03AF01 UA/2579/01/01 необмежений

75,00

Acetylsalicylic acid КАРДІО-ДАР®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 150 мг

по 100 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру у

пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна B01AC06 UA/18901/01/02 11.08.2026
81,38

Acetylsalicylic acid КАРДІО-ДАР®

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 75 мг

по 100 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру у

пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна B01AC06 UA/18901/01/01 11.08.2026
63,53

Ніфедипін НІФЕДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки, вкриті оболонкою 10 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці;

по 5 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна C08CA05 UA/4738/02/01 необмежений

26,00

Раміприл РАМІПРИЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 5 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна C09AA05 UA/19736/01/01 10.11.2027
140,24

Раміприл РАМІПРИЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 10 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна C09AA05 UA/19736/01/02 10.11.2027
104,52

Спіронолактон

СПІРОНОЛАКТОН-

ДАРНИЦЯ таблетки 100 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці;

по 3 контурні чарункові упаковки у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна С03DА01 UA/0808/01/02 необмежений

91,30

Спіронолактон

СПІРОНОЛАКТОН-

ДАРНИЦЯ таблетки 25 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці;

по 3 контурні чарункові упаковки в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна С03DA01 UA/0808/01/01 необмежений

47,40
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Фуросемід ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ таблетки 40 мг

по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці,

по 5 контурних чарункових упаковок у пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна C03CA01 UA/2353/01/01 необмежений

17,50

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
68,28

Бетаметазон і антисептик БЕТАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ крем

1 г крему містять:

бетаметазону валерату

1,22 мг; цетилпіридинію

хлориду 4 мг по 15 г у тубі по 1 тубі в пачці

ПрАТ "Фармацевтична фірма

"Дарниця", Україна D07ВС01 UA/1559/01/01 необмежений

57,12

Начальник Фармацевтичного управління                            Іван ЗАДВОРНИХ


