Додаток 2
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
03.03.2020 № 614

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

Міжнародна
непатентована
або
загальноприйнят
а назва
лікарського
засобу

Торговельна назва
лікарського засобу

Форма випуску

1

2

3

Екземестан

Фармасептил

Аромазин

Фармасептил

Розчин
ментолу
в
ментиловому
ефірі
ізовалеріанової
кислоти
Корвалмент®

Дозування

Кількість одиниць
лікарського засобу у
споживчій упаковці

Найменування
виробника, країна

Код АТХ

Номер
реєстраційного
посвідчення на
лікарський засіб

4

5

6

7

8

9

10

Офіційний курс
та вид іноземної
валюти,
встановлений
Дата та номер
Національним
наказу МОЗ про
банком України
декларування змін
на дату подання
оптово-відпускної
заяви про
ціни на лікарські
декларування
засоби
зміни оптововідпускної ціни
на лікарський
засіб

11

12

Таблетки, вкриті
цукровою
оболонкою
25 мг

по 15 таблеток у
блістері; по 2 блістери в
картонній коробці.
Маркування
українською мовою

розчин

96%

по 100 мл у флаконах ТОВ
"МЕДЛЕВ",
скляних
Україна
D08AX08

UA/17314/01/01 21.03.2024

41,97

від
06.05.2019
№1009

100 мг

АТ
"КИЇВСЬКИЙ
по 20 капсул у блістері; ВІТАМІННИЙ
по 4 блістери у пачці
ЗАВОД". Україна
СО1ЕХ

UA/3969/01/01

67,48

від 18.11.19
№2298

капсули м’які

Пфайзер Італія
С.р.л., Локаліта
Маріно дель Тронто 63100Асколі Пісено
(АП), Італія
L02BG06

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

UA/4769/01/01

необмежений

необмежений

25,166002 (за від 21.06.2016
1094,72 1 дол. США) №607

Розчин
ментолу
в
ментиловому
ефірі
ізовалеріанової
кислоти
Корвалмент®

капсули м’які

100 мг

АТ
"КИЇВСЬКИЙ
ВІТАМІННИЙ
по 10 капсул у блістерах ЗАВОД". Україна
СО1ЕХ

100 мг

АТ "КИЇВСЬКИЙ
по 10 капсул у блістері, ВІТАМІННИЙ
по 3 блістери у пачці
ЗАВОД", Україна

Розчин
ментолу в
ментиловому
ефірі кислоти
ізовалеріанової КОРВАЛМЕНТ®

капсули м'які

Домперидон

Моторикс

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
10 мг

по 10 таблеток у АТ
"КИЇВСЬКИЙ
блістері; по 1 блістеру у ВІТАМІННИЙ
пачці
ЗАВОД". Україна
А03FА03

Моторикс

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою
10 мг

по 10 таблеток у АТ
"КИЇВСЬКИЙ
блістері; по 3 блістери у ВІТАМІННИЙ
пачці
ЗАВОД". Україна
А03FА03

Домперидон

Начальник відділу з питань фармацевтичної діяльності
Департаменту реалізації політик

C01EX

UA/3969/01/01

UA/3969/01/01

UA/3797/01/01

UA/3797/01/01

необмежений

необмежений

необмежений

необмежений

Т.М. Лясковський

9,04

від
13.12.2019
№2454

25,57

від
13.12.2019
№2454

20,05

від
17.04.2019
№873

55,17

від
17.04.2019
№873

