
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
02.08.2018           № 1425 

Київ 
 

 

 

Про скасування наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07 лютого 

2018 року № 214, внесення змін до додатка 3 до наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 24 жовтня 2014 року № 771 та до додатка 3 до наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 28 серпня 2017 року № 971 

 
 

З метою забезпечення виконання рішення Господарського суду міста 

Києва від 26 квітня 2017 року у справі № 910/15277/16 та відповідно до статті 

115 Господарського процесуального кодексу України, статті 9 Закону України 

«Про лікарські засоби» та пункту 8 Положення про Міністерство охорони 

здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2015 року № 267, з урахуванням Протокольного рішення робочої 

наради щодо шляхів виконання рішення Господарського суду м. Києва від 26 

квітня 2017 року у справі № 910/15277/16 та пов’язаних з ним питань щодо 

лікарського засобу «Альбензол (Альбендазол/Вормстоп)» від 09 липня 2018 

року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Скасувати наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07 лютого 

2018 року № 214 «Про внесення змін до додатка 3 до наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 24 жовтня 2014 року № 771 та визнання 

недійсними реєстраційні посвідчення № UA/13466/01/01, № UA/13467/01/01». 

 

2. Унести зміни до додатка 3 до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 24 жовтня 2014 року № 771 «Про державну реєстрацію 

(перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та 

внесення змін до реєстраційних матеріалів», виключивши пункти 11 та 12. 

У зв’язку з цим пункти 13 – 197 вважати відповідно пунктами 11 – 195. 
 

3. Унести зміни до додатка 3 до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 28 серпня 2017 року № 971 «Про державну реєстрацію 

(перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та 

внесення змін до реєстраційних матеріалів», виключивши пункти 53 та 54. 

У зв’язку з цим пункти 55 – 265 вважати відповідно пунктами 53 – 263. 
 



4. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної 

продукції (Лясковський Т.М.) забезпечити включення до Державного реєстру 

лікарських засобів та міжвідомчій базі даних відомостей про лікарські засоби 

АЛЬБЕНДАЗОЛ, таблетки жувальні по 400 мг № 3 у блістерах, та 

АЛЬБЕНДАЗОЛ, таблетки жувальні по 400 мг in bulk № 1000 у контейнерах, 

реєстраційні посвідчення № UA/13466/01/01, № UA/13467/01/01. 
 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  

Ілика Р.Р. 
 

 

 

Заступник Міністра       П. КОВТОНЮК 


