
ДОДАТОК 1 

Пропозиції до номенклатури лікарських засобів за напрямом «Лікарські 
засоби для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного 
ревматоїдного артриту», що закуповуватимуться у 2020 році 

  

Міжнародна непатентована назва або 
фармакотерапевтична група Форма випуску Дозування 

Ціна відповідно до інформації із 
загальновідомих та доступних 
джерел, або ціна закупівлі за 
результатами процедури у 
попередньому бюджетному 

періоді 

(якщо такі закупівлі 
проводились) 

Адалімумаб шприци 40 мг 13637,03 

Тоцилізумаб 
флакони, 
ампули, 
шприци 

80 мг/4 мл 4413,25 

Тоцилізумаб -“- 200 мг/10 мл 11042,40 

Тоцилізумаб 
Попередньо 
наповнений 

шприц 
162 мг/0.9 мл 8945,48 

Етанерцепт 
флакони, 
ампули, 
шприци 

1 мл (50 мг) 6026,23 

Голімумаб -“- 50 мг/0,5 мл 28391,06 
Для дітей вагою до 30 кг 

Адалімумаб 
флакони, 
ампули, 
шприци 

20 мг 8215,22 

Етанерцепт 
попередньо 
наповнений 

шприц 
0,5 мл (25 мг) 3013,11 

  



ДОДАТОК 2 

Пропозиції до номенклатури лікарських засобів за напрямом «Лікарські 
засоби для лікування дорослих, хворих на резистентну форму 
ювенільного ревматоїдного артриту», що закуповуватимуться у 2020 році  

  

Міжнародна непатентована 
назва або 

фармакотерапевтична група 
Форма випуску Дозування 

Ціна відповідно до 
інформації із 

загальновідомих та 
доступних джерел, або ціна 
закупівлі за результатами 
процедури у попередньому 

бюджетному періоді 

(якщо такі закупівлі 
проводились) 

Адалімумаб 
флакони, 

ампули, шприци 
40 мг 13637,03 

Тоцилізумаб -“- 80 мг/4 мл 4413,25 

Тоцилізумаб -“- 
200 мг/10 

мл 
11042,40 

Тоцилізумаб 
Попередньо 
наповнений 

шприц 

162 мг/0,9 
мл 

8945,48 

Етанерцепт 
флакони, 

ампули, шприци 
50 мг/мл по 
1 мл (50 мг) 

6026,23 

Голімумаб -“- 50 мг/0,5 мл 28391,06 



ДОДАТОК 3 

Пропозиції до номенклатури лікарських засобів, що закуповуватимуться за 
кошти державного бюджету 2020 року за напрямами «Лікарські засоби для 
забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу 
Віллебранда» 

Міжнародна непатентована 
назва 

Форма 
випуску, 

дозування 
Дозування 

Ціна відповідно до інформації із 
загальновідомих та доступних 
джерел, або ціна закупівлі за 
результатами процедури у 

попередньому бюджетному періоді 
(якщо такі закупівлі проводились), 

грн. 

Лікування хворих з гемофілією типу А 
Фактор коагуляції 
крові людини VIII 

(плазмовий) 

флакони, 
ампули, 
шприци 

500 МО 5,20* 

Фактор коагуляції 
крові людини VIII 

(плазмовий) 
-“- 1000 МО 4,15* 

Фактор коагуляції 
крові людини VIII 
(рекомбінантний) 

-“- 
1000 - 

1500 МО 
5,68* 

Фактор коагуляції 
крові людини VIII 
(рекомбінантний) 

-“- 
2000 - 

3000 МО 
5,23* 

Лікування хворих з гемофілією типу В 
Фактор коагуляції 
крові людини IХ 

(плазмовий) 
-“- 

500 МО 
та/або 

600 МО 
4,48* 

Фактор коагуляції 
крові людини IХ 

(плазмовий) 
-“- 

1000 МО 
та/або 

1200 МО 
4,48* 

Фактор коагуляції 
крові людини IХ 
(рекомбінантний) 

-“- 500 МО 7,47* 

Фактор коагуляції 
крові людини IХ 
(рекомбінантний) 

-“- 1000 МО  7,47* 

Лікування хворих з  хворобою Віллебранда 2-го типу 



Фактор коагуляції 
крові людини VIII та 
фактор Віллебранда  

-“- 500 МО 4,16* 

Фактор коагуляції 
крові людини VIII та 
фактор Віллебранда  

-“- 1000 МО 4,09* 

Лікування хворих з  хворобою Віллебранда 3-го типу 
Фактор коагуляції 

крові людини VIII та 
фактор Віллебранда  

-“- 500 МО 4,16* 

Фактор коагуляції 
крові людини VIII та 
фактор Віллебранда  

-“- 1000 МО 4,09* 

Лікування хворих з інгібіторною формою гемофілії типу A або B 
Ептаког-альфа 
активований 

(рекомбінантний 
фактор VIIа) 

-“- 
2 мг (100 

КМО) 
0,48* 

Ептаког-альфа 
активований 

(рекомбінантний 
фактор VIIа) 

-“- 
5 мг (250 

КМО) 
0,48* 

Антиінгібіторний 
коагулянтний 

комплекс 
-“- 500 МО 37,37* 

Антиінгібіторний 
коагулянтний 

комплекс 
-“- 1000 МО 37,37* 

Лікування хворих з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми 
гемофілії типу A 

Десмопресин -“- 
15 

мкг/мл, 1 
мл 

633,29** 

Лікування хворих з рідкісними дефіцитами факторів згортання крові  
Ептаког-альфа 
активований 

(рекомбінантний 

-“- 
2 мг (100 

КМО) 
0,48* 



фактор VIIа) 

Ептаког-альфа 
активований 

(рекомбінантний 
фактор VIIа) 

-“- 
5 мг (250 

КМО) 
0,48* 

*ціна за одиницю вимірювання: 1МО 

**ціна за 1 флакон, ампулу або шприц (1мл) 

  



ДОДАТОК4 

Пропозиції до номенклатури лікарських засобів, що закуповуватимуться за 
кошти державного бюджету 2020 року за напрямами «Лікарські засоби для 
забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу 
Віллебранда» 

Міжнародна непатентована назва 
лікарського засобу 

Форма 
випуску 

Дозування 

Ціна відповідно до інформації 
із загальновідомих та 

доступних джерел, або ціна 
закупівлі за результатами 
процедури у попередньому 
бюджетному періоді (якщо 

такі закупівлі проводились), 
грн. 

Лікування дітей з гемофілією типу А 
Фактор коагуляції крові VIII 
(рекомбінантний) 

флакони 250 МО 9,02* 

Фактор коагуляції крові VIII 
(рекомбінантний) 

-“- 500 МО 9,02* 

Фактор коагуляції крові VIII 
(рекомбінантний) 

-“- 1000 МО 9,02* 

Фактор коагуляції крові VIII 
(рекомбінантний) 

-“- 1500 МО 8,57* 

Фактор VIII коагуляції крові 
людини (плазмовий) 

-“- 250 МО 5,87* 

Фактор VIII коагуляції крові 
людини (плазмовий) 

-“- 500 МО 7,85* 

Фактор VIII коагуляції крові 
людини (плазмовий) 

-“- 1000 МО 6,27* 

Лікування дітей з гемофілією типу В 
Фактор IX коагуляції крові 
людини (рекомбінантний) 

флакони 500 МО 12,18* 

Фактор IX коагуляції крові 
людини (плазмовий) 

-“- 
500 МО 

та/або 600 
МО 

6,77* 

Фактор IX коагуляції крові 
людини (рекомбінантний) 

-“- 1000 МО 7,47* 

Фактор IX коагуляції крові 
людини (плазмовий) 

-“- 
1000 МО 

та/або 1200 
МО 

4,48* 

Лікування та профілактика дітей з хворобою Віллебранда 3-го типу 
Фактор коагуляції крові 
людини VIII та фактор 
Віллебранда людини 

-“- 500 МО 18,29* 

Фактор коагуляції крові -“- 1000 МО 18,29* 



людини VIII та фактор 
Віллебранда людини 

Лікування дітей з інгібіторною формою гемофілії типу A або B та  з 
рідкісними дефіцитами факторів згортання крові  

Фактор VIII коагуляції крові 
людини (плазмовий) 

-“- 1000 МО 6,27* 

Ептаког-альфа 
(рекомбінантний фактор 
згортання крові VIIа) 

-“- 
2 мг (100 

КМО) 
0,72* 

Ептаког-альфа 
(рекомбінантний фактор 
згортання крові VIIа) 

-“- 
5 мг (250 

КМО) 
0,72* 

Антиінгібіторний 
коагулянтний комплекс 

-“- 500 МО 55,50* 

Антиінгібіторний 
коагулянтний комплекс 

-“- 1000 МО 55,50* 

Еміцизумаб -“- 30 мг 1356,8*** 
Еміцизумаб -“- 60 мг 1356,8*** 
Еміцизумаб -“- 105 мг 1356,8*** 
Лікування дітей з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми 

гемофілії типу A 

Десмопресин 
ампули, 
флакони, 
шприци 

15 мкг/мл, 1 
мл 

860,32** 

Лікування дітей з хворобою Віллебранда 2-го типу 
Фактор коагуляції крові 
людини VIII та фактор 
Віллебранда людини 

флакони 500 МО 9,93* 

Фактор коагуляції крові 
людини VIII та фактор 
Віллебранда людини 

-“- 1000 МО 9,93* 

Лікування хворих з рідкісними дефіцитами факторів згортання крові 
Ептаког-альфа активований 
(рекомбінантний фактор VIIа) 

-“- 
2 мг (100 

КМО) 
0,72* 

Ептаког-альфа активований 
(рекомбінантний фактор VIIа) 

-“- 
5 мг (250 

КМО) 
0,72* 

*ціна за одиницю вимірювання: 1МО 

**ціна за 1 флакон, ампулу або шприц (1мл) 

*** ціна за одиницю вимірювання: 1мг 


