
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

    НАКАЗ 
 

23 серпня 2022 року   Київ                                        №  1512 
 

 

Про затвердження Реєстру граничних оптово-відпускних цін на деякі 

лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти, станом на 11 серпня 

2022 року 

  

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 

2019 року № 426 «Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, 

що закуповуються за бюджетні кошти», підпункту 2 пункту 13 Порядку 

розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у 

переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних 

лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 липня 

2019 року № 1600 «Про деякі питання референтного ціноутворення на лікарські 

засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та 

закуповуються за бюджетні кошти» (у редакції наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 22 січня 2020 року № 139), зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 06 лютого 2020 року за № 133/34416, наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 липня 2019 року № 1713 «Про затвердження 

Переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних 

лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2019 року за 

№ 839/33810, абзацу сорок другого підпункту 12 пункту 4 Положення про 

Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Реєстр граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські 

засоби, що закуповуються за бюджетні кошти, станом на 11 серпня 2022 року, 

що додається. 
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2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 17 лютого 2022 року № 320 «Про затвердження Реєстру 

граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за 

бюджетні кошти, станом на 01 лютого 2022 року». 

 

3. Директорату фармацевтичного забезпечення (Задворних І.С.) забезпечити 

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони 

здоров’я України. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Комаріду О.О. 

 

 

Міністр                                     Віктор ЛЯШКО 

 


