
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Н А К А З 

__________________ Київ № ____________ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Переліку лікарських засобів, які включені до 
Національного переліку основних лікарських засобів та на які 
встановлюються граничні оптово-відпускні ціни 

 
Відповідно до статей 5 та 13 Закону України «Про ціни та 

ціноутворення», 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 10 пункту 4 
Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити Перелік лікарських засобів, які включені до 

Національного переліку основних лікарських засобів та на які 
встановлюються граничні оптово-відпускні ціни, що додається. 

 
2. Фармацевтичному директорату (Комаріда О.О.) забезпечити в 

установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України. 

 
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Ілика Р.Р. 
 



4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 

В.о. Міністра        У. СУПРУН 
  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров'я України 

______ 2019 року № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

лікарських засобів, які включені до Національного переліку 
основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні 

оптово-відпускні ціни 

 

Міжнародна непатентована 
назва (МНН) українською та 

англійською мовами 

Форма випуску, доза лікарського 
засобу 

Діазепам (Diazepam) 
ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 5 мг/мл по 
2 мл в ампулах 

Еноксапарин (Enoxaparin) 
ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 2000 анти-
Ха МО/0,2 мл в шприц-дозах 

 ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 4000 анти-
Ха МО/0,4 мл в шприц-дозах 

 ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 6000 анти-
Ха МО/0,6 мл в шприц-дозах 

 ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 8000 анти-
Ха МО/0,8мл в шприц-дозах 

Іміпенем + циластатин (lmipenem 
+ Cilastatin) 

порошок для розчину для ін'єкцій: 500 мг 
+ 500 мг у флаконах 



Севофлуран (Sevoflurane) рідина для інгаляцій: 1 г по 250 мл у 
флаконах 

Надропарин (Nadroparin)  ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 2850 МО 
анти-Ха 0,3 мл у шприцах 

 ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 3800 МО 
анти-Ха 0,4 мл у шприцах 

 ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 5700 МО 
анти-Ха 0,6 мл у шприцах 

Транексамова кислота 
(Tranexamic acid) 

ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 50 мг/мл по 
5 мл в ампулах 

 ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 100 мг/мл 
по 5 мл в ампулах 

 ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 50 мг/мл по 
10 мл в ампулах 

 ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 100 мг/мл 
по 10 мл в ампулах 

Такролімус (Tacrolimus) 
тверда пероральна лікарська форма 
(капсули тверді): 0,5 мг 

 тверда пероральна лікарська форма 
(капсули тверді): 1 мг 

 
капсули пролонгованої дії: 3 мг 

 капсули пролонгованої дії: 5 мг 

Рисперидон (Risperidone) 
тверда пероральна лікарська форма 
(таблетки, вкриті плівковою оболонкою): 
1 мг 

 
тверда пероральна лікарська форма 
(таблетки, вкриті плівковою оболонкою): 
2 мг 

 
тверда пероральна лікарська форма 
(таблетки, вкриті плівковою оболонкою): 
4 мг 

 розчин оральний: 1 мг/мл по 30 мл у 
флаконах 



Вальпроєва кислота/Вальпроат 
натрію (Valproic acid/Sodium 
valproate) 

таблетки, вкриті кишковорозчинною 
оболонкою: 300 мг 

 таблетки, вкриті кишковорозчинною 
оболонкою: 500 мг 

 таблетки, вкриті кишковорозчинною 
оболонкою: 200 мг 

 сироп для перорального застосування: 
57,64 мг/мл по 150 мл у флаконах 

 
сироп для перорального застосування: 50 
мг/мл по 100 мл у флаконах в комплекті 
зі шприц-дозатором 

Морфін (Morphine) 
ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 10 мг / мл 1 
мл в ампулах 

Фентаніл (Fentanyl) 
ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 0,05 мг/мл 
по 2 мл в ампулах 

Пропофол (Propofol) 
ін’єкції (емульсія для інфузії): 10 мг/мл 
по 20 мл в ампулах 

 ін’єкції (емульсія для інфузії):  10 мг/мл 
по 50 мл у флаконах 

 ін’єкції (емульсія для інфузії): 20 мг/мл 
по 50 мл у флаконах 

Доцетаксел (Docetaxel) 
ін’єкції (концентрат для розчину для 
інфузій): 20 мг/мл по 1 мл у флаконах 

 ін’єкції (концентрат для розчину для 
інфузій): 20 мг/мл по 4 мл у флаконах 

 ін’єкції (концентрат для розчину для 
інфузій): 20 мг/мл по 7 мл у флаконах 

 ін’єкції (концентрат для розчину для 
інфузій): 20 мг/мл по 8 мл у флаконах 

Омепразол (Omeprazole) порошок для приготування розчину для 
ін’єкцій: 40 мг в ампулах (флаконах) 

Ванкоміцин (Vancomycin) порошок для приготування розчину для 



ін’єкцій: 500 мг у флаконах 

Гідроксиетилкрохмаль 
(Hydroxyethylstarch) 

розчин для інфузій: 6% по 200 мл 

 
розчин для інфузій: 6% по 250 мл 

 
розчин для інфузій: 6% по 400 мл 

 розчин для інфузій: 6% по 500 мл 
 

розчин для інфузій: 10% по 200 мл 
 розчин для інфузій: 10% по 500 мл 
 

розчин для інфузій: 10% по 400 мл 

Бендамустин (Bendamustine) 
ін’єкції (порошок для приготування 
концентрату для приготування розчину 
для інфузій): 100 мг у флаконах 

 
ін’єкції (порошок для приготування 
концентрату для приготування розчину 
для інфузій): 25 мг у флаконах 

Карбоплатин (Carboplatin) 
ін’єкції (концентрат для приготування 
розчину для інфузій): 10 мг/мл по 5 мл у 
флаконах 

 
ін’єкції (концентрат для приготування 
розчину для інфузій): 10 мг/мл по 15 мл у 
флаконах 

 
ін’єкції (концентрат для приготування 
розчину для інфузій): 10 мг/мл по 45 мл у 
флаконах 

 
ін’єкції (концентрат для приготування 
розчину для інфузій): 10 мг/мл по 60 мл у 
флаконах 

Амфотерицин B (Amphotericin 
B) 

порошок/ліофілізат для приготування 
розчину для інфузій (концентрат для 
інфузій): 50 мг/10 мл 

Піперацилін + тазобактам 
(Piperacillin and enzyme inhibitor) 

порошок для ін’єкцій (порошок для 
розчину для ін'єкцій): 4,5 г у флаконах 

 
порошок для ін’єкцій (порошок для 



розчину для ін'єкцій): 2,25 г у флаконах 

Кальцію фолінат (Calcium 
folinate) 

ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 10 мг/мл по 
5 мл в ампулах (флаконах) 

 ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 10 мг/мл по 
10 мл в ампулах (флаконах) 

 ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 10 мг/мл по 
20 мл в ампулах (флаконах) 

 ін’єкції (розчин для ін'єкцій): 10 мг/мл по 
50 мл в ампулах (флаконах) 

Циклофосфамід 
(Cyclophosphamide) 

порошок для розчину для ін'єкцій: 200 мг 
у флаконах 

 порошок для розчину для ін'єкцій: 500 мг 
у флаконах 

 порошок для розчину для ін'єкцій: 1 г у 
флаконах 

 таблетки, вкриті цукровою оболонкою: 
50 мг у блістерах 

Фторурацил (Fluorouracil) ін’єкції (концентрат для розчину для 
інфузій): 250 мг по 5 мл в ампулах 

Гемцитабін (Gemcitabine) ліофілізат для розчину для інфузій: 200 
мг у флаконах 

 ліофілізат для розчину для інфузій: 1 г у 
флаконах 

 

 

Генеральний директор 
Фармацевтичного директорату    Олександр КОМАРІДА 


