
Додаток 1

до наказу Міністерства охорони здоров'я України

"Про декларування зміни оптово-відпускних цін

на лікарські засоби станом на 13 червня 2022 року

та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру 

оптово-відпускних цін на лікарські засоби"

 від  21 червня 2021 р.  № 1073        

Міжнародна непатентована

або загальноприйнята назва

лікарського засобу

Торговельна назва лікарського

засобу
Форма випуску Дозування

Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій 

упаковці
Найменування виробника, країна Код АТХ

Номер реєстраційного 

посвідчення на 

лікарський засіб

Дата закінчення 

строку дії 

реєстраційного 

посвідчення на 

лікарський засіб

Задекларована 

зміна оптово-

відпускної ціни на 

лікарський засіб 

вітчизняного 

та/або іноземного 

виробництва, грн

Офіційний курс та 

вид іноземної 

валюти, 

встановлений 

Національним 

банком України на 

дату подання 

декларації зміни 

оптово-відпускної 

ціни на лікарський 

засіб*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Арипіпразол АРИПРАЗОЛ® таблетки 10 мг

по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картоній 

пачці ТОВ «Фарма Старт», Україна N05A X12  UА/15765/01/01 необмежений
68,08

Кветіапін КВЕТИРОН 100

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05A Н04 UA/8372/01/02 необмежений
78,54

Кветіапін КВЕТИРОН 200

таблетки, вкриті плівковою

оболонкою 200 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05A Н04 UA/8372/01/03 необмежений
130,46

Метилпреднізолон МЕТИЛПРЕДНІЗОЛОН-ФС таблетки 8 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна Н02А В04 UA/3183/01/02 необмежений
156,32

Амісульприд СОЛЕРОН 200 таблетки 200 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці ТОВ "Фарма Старт", Україна N05A L05 UA/10209/01/02 необмежений
173,51

Albumin АЛЬБУВЕН розчин для інфузій 20 % по 100 мл у флаконі по 1 флакону у пачці з картону

ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА", 

Україна B05AA01 UA/15875/01/02 необмежений
1650,00

Albumin АЛЬБУВЕН розчин для інфузій 20 % по 50 мл у флаконі по 1 флакону у пачці з картону

ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА", 

Україна B05AA01 UA/15875/01/02 необмежений
880,00

Albumin АЛЬБУВЕН розчин для інфузій 10% по 100 мл у флаконі по 1 флакону у пачці з картону

ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА", 

Україна B05AA01 UA/15875/01/01 необмежений
1005,20

Albumin АЛЬБУВЕН розчин для інфузій 10 % по 50 мл у флаконі по 1 флакону у пачці з картону

ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА", 

Україна B05AA01 UA/15875/01/01 необмежений
483,00

В.о. генерального директора 

Директорату фармацевтичного 

забезпечення                                                    Іван ЗАДВОРНИХ

Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 13 червня 2022 року,

що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби


