Додаток 2
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
26.04.2018 № 805

Зміни, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна
непатентована або
загальноприйнята назва
лікарського засобу

Торговельна назва
лікарського засобу

Форма випуску

Дозування

Кількість одиниць лікарського
засобу у споживчій упаковці

1

2

3

4

5

Метилпреднізолон

МЕТИПРЕД

порошок для розчину
для ін`єкцій

250 мг

у флаконах № 1

Найменування виробника, країна

6
Оріон Корпорейшн (виробник, що
здійснює вторинне пакування,
контроль якості і випуск серії),
Фінляндія
Хікма Фармасеутика (Португалія),
С.А. (виробник, що здійснює
виробництво, пакування і контроль
якості), Португалія

1 пакет містить 2,5 г
калію хлориду, 3,5 г
натрію хлориду, 2,9 г
натрію цитрату, 10 г
глюкози безводної

по 18,9 г у пакетах № 20

Оріон Корпорейшн (виробник, що
здійснює контроль якості і випуск
серій), Фінляндія
Оріон Корпорейшн, Оріон Фарма
(виробник, що здійснює виробництво,
пакування і контроль якості),
Фінляндія
Мерк СЛ (виробник, що здійснює
виробництво і пакування), Іспанія
Етновія Ой (виробник, що здійснює
виробництво і пакування), Фінляндія
АТ Рецифарм Паретс (виробник, що
здійснює виробництво, пакування,
контроль якості і випуск серій),
Іспанія

ВІЛАТЕ 1000 Фактор
Фактор коагуляції крові
коагуляції крові
людини VIII та фактор
порошок для розчину
людини VIII та
фон Віллебранда
для ін’єкцій
фактор фон
людини
Віллебранда людини

100 МО/мл (1000
МО/флакон)

флакон № 1 разом з
розчинником по 10 мл у
флаконі № 1 та комплектом
для розчинення і
внутрішньовенного
введення № 1

Октафарма Фармацевтика
Продуктіонсгес. м.б.Х., Австрія
Октафарма ГмбХ, Дессау
(альтернативна виробнича ділянка для
вторинного пакування), Німеччина

Екстракти

1 мл препарату містить
водно-спиртовий
екстракт (1:1)
(екстрагент – етанол
40 %) із суміші:
моркви дикої плодів
(Dauci carotae fructus)
200 мг, ортосифону
тичинкового листя
(Orthosiphonis staminei
foliа) 180 мг, споришу
трави (Polygoni
avicularis herba) 150 мг,
кукурудзи стовпчиків з
по 25 мл у флаконі; по 1
приймочками (Zeae
флакону в пачці
maydis styli cum
stigmatis) 120 мг,
бузини чорної квіток
(Sambuci nigrae flores)
100 мг, хвоща трави
(Equiseti herba) 100 мг,
хмелю шишок (Lupuli
flos) 50 мг, берези
бруньок (Betulae
gemmae) 50 мг,
звіробою трави
(Hyperici herba) 40 мг,
м’яти листя (Menthae
piperitae folia) 10 мг

Калій хлорид, натрій
хлорид, натрій цитрат,
глюкоза безводна

РЕГІДРОН

УРОХОЛУМ

порошок дозований

краплі оральні

ТОВ "ДКП "Фармацевтична
фабрика", Україна

Задекларована зміна
оптово-відпускної ціни
Дата закінчення строку дії
на лікарський засіб
реєстраційного посвідчення на
вітчизняного
лікарський засіб
та/або іноземного
виробництва, грн.

Офіційний курс та вид
іноземної валюти,
встановлений
Національним банком
України на дату подання
заяви про декларування
зміни оптово-відпускної
ціни на лікарський засіб

Дата та номер наказу МОЗ
про декларування змін
оптово-відпускної ціни на
лікарські засоби

12

Код АТХ

Номер реєстраційного
посвідчення на лікарський
засіб

7

8

9

10

11

H02AB04

UA/15196/01/01

21.06.2021

218,48

34,684639 (за 1 Євро)

від 06.03.2018 № 449

A07CA

UA/2065/01/01

10.07.2019

235,78

34,684639 (за 1 Євро)

від 06.03.2018 № 449

B02BD06

UA/13081/01/02

22.08.2019

14720,73

33,460206 (за 1 Євро)

від 06.03.2018 № 449

G04BD

UA/11755/01/01

необмежений

63,11

від 06.03.2018 № 449

Екстракти

УРОХОЛУМ

краплі оральні

1 мл препарату містить
водно-спиртовий
екстракт (1:1)
(екстрагент – етанол
40 %) із суміші:
моркви дикої плодів
(Dauci carotae fructus)
200 мг, ортосифону
тичинкового листя
(Orthosiphonis staminei
foliа) 180 мг, споришу
трави (Polygoni
avicularis herba) 150 мг,
кукурудзи стовпчиків з
по 40 мл у флаконі; по 1
приймочками (Zeae
флакону в пачці
maydis styli cum
stigmatis) 120 мг,
бузини чорної квіток
(Sambuci nigrae flores)
100 мг, хвоща трави
(Equiseti herba) 100 мг,
хмелю шишок (Lupuli
flos) 50 мг, берези
бруньок (Betulae
gemmae) 50 мг,
звіробою трави
(Hyperici herba) 40 мг,
м’яти листя (Menthae
piperitae folia) 10 мг

Цефтазидим

ЗАЦЕФ

порошок для розчину
для ін'єкцій

1г

Цефтазидим

ЗАЦЕФ

порошок для розчину
для ін'єкцій

1г

таблетки

метамізолу натрієвої
солі -250 мг,
бензокаїну - 250 мг,
по 10 таблеток у блістері, по
натрію гідрокарбонату
1 блістеру в пачці з картону
- 100 мг, екстракту
беладони густого - 15
мг

Метамізолу натрієва
сіль, бензокаїн, натрію
БЕЛАЛГІН
гідрокарбонат, екстракт
беладони густий

Бензокаїн, екстракт
беладони густий

Дипіридамол

БЕЛАСТЕЗИН

ДИПІРИДАМОЛ

таблетки

таблетки

G04BD

UA/11755/01/01

необмежений

81,31

від 06.03.2018 № 449

J01DD02

UA/8417/01/01

необмежений

70,41

від 26.02.2018 № 339

J01DD02

UA/8417/01/01

необмежений

285,00

від 26.02.2018 № 338

Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробничий центр
"Борщагівський хімікофармацевтичний завод", Україна
Товариство з обмеженою
відповідальністю "АГРОФАРМ",
Україна

A03DB

UA/6226/01/01

необмежений

19,61

від 26.02.2018 № 339

бензокаїну – 300 мг,
екстракту беладони
густого – 15 мг

Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробничий центр
"Борщагівський хімікопо 10 таблеток у блістері, по
фармацевтичний завод", Україна
1 блістеру в пачці з картону
Товариство з обмеженою
відповідальністю "АГРОФАРМ",
Україна

A03DB

UA/6219/01/01

необмежений

20,37

від 26.02.2018 № 339

25 мг

Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробничий центр
"Борщагівський хімікопо 20 таблеток у блістері, по
фармацевтичний завод", Україна
2 блістери в пачці з картону
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Агрофарм",
Україна

B01AC07

UA/8680/01/01

05.07.2018

21,49

від 26.02.2018 № 339

A14B

UA/7308/01/01

необмежений

18,75

від 26.02.2018 № 339

C01BB02

UA/1564/01/01

22.08.2019

156,15

від 26.02.2018 № 339

Калію оротат

КАЛІЮ ОРОТАТ

таблетки

500 мг

Мексилетин

МЕКСАРИТМ

капсули

200 мг

Начальник Управління фармацевтичної діяльності
Та якості фармацевтичної продукції

ТОВ "ДКП "Фармацевтична
фабрика", Україна

Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробничий центр
"Борщагівський хімікофармацевтичний завод", Україна
Публічне акціонерне товариство
по 5 флаконів з порошком у
"Науково-виробничий центр
касеті; по 1 касеті в пеналі з
"Борщагівський хімікокартону
фармацевтичний завод", Україна
1 флакон з порошком у
пачці з картону

Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробничий центр
"Борщагівський хімікопо 10 таблеток у блістері
фармацевтичний завод", Україна
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Агрофарм",
Україна
Публічне акціонерне товариство
по 10 капсул у блістері; по 2 "Науково-виробничий центр
блістери в пачці
"Борщагівський хімікофармацевтичний завод", Україна

Т.М. Лясковський

