Додаток 2
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
19.07.2018 № 1340

Зміни, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Міжнародна
непатентована або
загальноприйнята
назва лікарського
засобу

Торговельна
назва
лікарського
засобу

Форма
випуску

1

2

3

Десмопресин

УРОПРЕС®

Дозування

Кількість
одиниць
лікарського
засобу у
споживчій
упаковці

Найменування виробника, країна

4

5

6

спрей
назальний 0,1 мг/мл

Десмопресин

УРОПРЕС®

спрей
назальний 0,1 мг/мл

Бензобарбітал

БЕНЗОНАЛ
ІС®

таблетки
по 50 мг

1 таблетка містить
бензобарбіталу 50 мг

по 2,5 мл у
флаконі; по 1
флакону в
пачці з
картону з
маркуванням
українською
та російською
мовами
ПАТ "Фармак", Україна

Код АТХ

Номер
реєстраційного
посвідчення на
лікарський засіб

Дата закінчення
строку дії
реєстраційного
посвідчення на
лікарський засіб

7

8

9

H01BA02

по 5 мл у
флаконі; по 1
флакону в
пачці з
картону з
маркуванням
українською
та російською
мовами
ПАТ "Фармак", Україна
H01BA02
Товариство з додатковою
відповідальністю "ІНТЕРХІМ",
№ 30 (10х3) Україна
N03AA

Задекларова
на зміна
оптововідпускної
ціни на
лікарський
засіб
вітчизняного
та/або
іноземного
виробництва,
грн.

10

Офіційний курс
та вид іноземної
валюти,
Дата та номер
встановлений
наказу МОЗ
Національним
про
банком України декларування
на дату подання змін оптовозаяви про
відпускної
декларування
ціни на
зміни оптоволікарські
відпускної ціни
засоби
на лікарський
засіб

11

12

UA/6944/02/01 необмежений

200,00

09.07.2018 №
1286

UA/6944/02/01 необмежений

360,00

09.07.2018 №
1286

31,00

09.07.2018 №
1286

UA/9793/01/02

27.11.2020

Дексаметазон

Glucose

ДЕКСАМЕТА
ЗОНрозчин для
ДАРНИЦЯ
ін'єкцій
Порошок
для
ГЛЮКОЗА- орального
ТЕСТ
розчину

4 мг/мл

по 1 мл в
ампулі; по 10
ампул у
контурній
чарунковій
упаковці; по 1
контурній
чарунковій
упаковці в
ПрАТ "Фармацевтична фірма
пачці
"Дарниця", Україна

по 75 г у контейнері або
саше в коробці або без
коробки
№1

Начальник Управління фармацевтичної діяльності
та якості фармацевтичної продукції

ТОВ "Исток-Плюс", Україна

H02AB02

V04C A02

UA/0992/02/01

10.07.2019

UA/13157/01/01 необмежений

20,35

від
25.06.2018 №
1208

28,60

від
29.11.2017 №
1490

Т.М. Лясковський

