
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2022 р. № 848
Київ

Про внесення змін до Національного переліку основних
лікарських засобів

Кабінет Міністрів України постановляє :

Внести  до  Національного  переліку  основних  лікарських  засобів,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  25  березня  2009  р.  №  333  “Деякі  питання
державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Офіційний
вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2022 р., № 6, ст. 343), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 29 липня 2022 р. № 848

ЗМІНИ,
що вносяться до Національного переліку основних

лікарських засобів

1. У підрозділі 2 розділу VIII:

1) позицію

“Капецитабін (Capecitabine)* таблетки: 150 мг; 300 мг; 500 мг”

замінити такою позицією:

“Капецитабін (Capecitabine)* таблетки: 150 мг; 300 мг; 500 мг суспензія
оральна: 200 мг/мл”;

2) позицію

“Іматиніб (Imatinib)* таблетки, капсули: 100 мг; 400 мг”

замінити такою позицією:

“Іматиніб (Imatinib)* таблетки, капсули: 100 мг; 400 мг розчин
оральний: 80 мг/мл”;

3) позицію

“Темозоломід (Temozolomide)* тверда пероральна лікарська форма: 5 мг;
20 мг; 100 мг; 140 мг; 180 мг; 250 мг
порошок для розчину для інфузій: 100 мг”

замінити такою позицією:

“Темозоломід (Temozolomide)* тверда пероральна лікарська форма: 5 мг;
20 мг; 100 мг; 140 мг; 180 мг; 250 мг
порошок для розчину для інфузій: 100 мг
суспензія оральна: 30 мг/мл”.

2. Підрозділ 2 розділу X доповнити такими позиціями:

“Дабігатрану етексилат (Dabigatran etexilate)* капсули тверді: 110 мг; 150 мг

Апіксабан (Apixaban)* таблетки, вкриті плівковою оболонкою: 5
мг”.

3. Підрозділ 3 розділу XI доповнити такою позицією:

“Альбумін (Albumin)* розчин для інфузій: 20%”.

4. Підрозділ 2 розділу XXVI доповнити такою позицією:

“Збалансований кристалоїдний розчин: натрію
хлорид + калію хлорид + кальцію хлорид дигідрат +
магнію хлорид гексагідрат + натрію ацетат
тригідрат + L-яблучна кислота*

розчин для інфузій”.

5. Підрозділ 1 розділу XXIX доповнити такою позицією:
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“Розчин для парентерального харчування, що
включає розчин амінокислот, ліпідну емульсію та
розчин глюкози: L-аланін; L-аргінін; L-аспарагінова
кислота; L-цистеїн; L-глутамінова кислота; гліцин;
L-гістидин; L-ізолейцин; L-лейцин; L-лізин
моногідрат (що еквівалентно лізину); L-метіонін;
L-орнітин гідрохлорид (що еквівалентно орнітину);
L-фенілаланін; L-пролін; L-серин; таурин;
L-треонін; L-триптофан; L-тирозин; L-валін; калію
ацетат; кальцію хлорид, дигідрат; магнію ацетат,
тетрагідрат; натрію гліцерофосфат, гідрат; глюкоза,
моногідрат (що еквівалентно глюкозі безводній);
олія оливкова рафінована та олія соєва рафінована
(L-alanine; L-arginine; L-aspartic acid; L-cysteine;
L-glutamic acid; glycine; L-histidine; L-isoleucine;
L-leucine; L-lysine monohydrate (equivalent to lysine);
L-methionine; L-ornithine hydrochloride (equivalent to
ornithine); L-phenylalanine; L-proline; L-serine;
taurine; L-threonine; L-tryptophan; L-tyrosine;
L-valine; potassium acetate; calcium chloride
dihydrate; magnesium acetate, tetrahydrate; sodium
glycerophosphate hydrated; glucose monohydrate
(equivalent to glucose anhydrous); refined olive oil;
refined soya bean oil)*

емульсія для інфузій: 300 мл”.
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Публікац� документа
• Урядовий кур'єр від 02.08.2022 — № 166
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