Додаток 1 до наказу
Міністерства охорони
здоров’я України
«Про державну реєстрацію
(перереєстрацію)
дезінфекційних засобів»
ПЕРЕЛІК
ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ
ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ
№

Назва засобу, вміст діючих
речовин

Назва заявника продукції,
країна, місцезнаходження

1.

Засiб дезiнфiкуючий "БіоДС" (діючі речовин мас.,%:
пероксид водню-21,8;
полігексаметиленгуанідин
гідрохлорид-2,0)

ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП».
Україна, 61007, м. Харків,
вул. 2-ї п’ятирічки, 21, код за
ЄДРПОУ 32436433

Назва виробника продукції,
країна, місцезнаходження

ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП».
Україна, 61007, м. Харків,
вул. 2-ї п’ятирічки, 21, код за
ЄДРПОУ 32436433

Об'єкти застосування

Призначений для дезінфекції
поверхонь, санітарно-технічного
обладнання, посуду, білизни,
виробів медичного призначення;
дезінфекції,
суміщеної
з
очищенням
ручним
і
механізованим
(в
ультразвукових
установках
будь-якого типу) способами
виробів медичного призначення
(включаючи
хірургічні
і
стоматологічні інструменти, в
тому
числі
обертові,

Установа, заклад
державної санітарноепідеміологічної
служби (експертна
комісія), яка видала
висновок державної
санітарноепідеміологічної
експертизи
Державна
установа
“Інститут
медицини
праці
імені
Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 20.12.2019
№12.2-18-5/28110
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2.

Засіб дезінфікуючий лужний
Deosan Deogen (діюча
речовина: натрій гіпохлорит
3-10%)

Diversey Polska Sp. z o.o.,
Польща, ul.Aleje
Jerozolimskie 134, 02-305
Warszawa, www.diversey.com

Diversey Europe Operations
B.V., Нідерланди,
Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN
Utrecht, The Netherlands,
www.diversey.com

3.

Засіб дезінфікуючий
«Аноліт ЕкоСвіт» (діюча
речовина: хлорнуватиста
кислота. Вміст активного
хлору 0,01% - 0,06%),

ФОП «Кутирьов Г.М.»,
Україна, 61045, м. Харків,
вул. Очаківська, буд. 82,
кв. 25; тел. 095-011-33-79, Email:
ооо_kapital2008@ukr.net, ІД
код 1999100595. Адреса
потужностей виробництва:
Україна, 61204, м. Харків, пр.
Людвіга Свободи, буд. 52-А

ФОП «Кутирьов Г.М.»,
Україна, 61045, м. Харків,
вул. Очаківська, буд. 82, кв. 25;
тел. 095-011-33-79, E-mail:
ооо_kapital2008@ukr.net, ІД
код 1999100595

Продовження додатка 1
інструменти до ендоскопів);
передстерилізаційного
очищення не суміщеного з
дезінфекцією
ручним
і
механізованим
(в
ультразвукових
установках
будь-якого типу) способами
виробів медичного призначення
(включаючи інструменти до
ендоскопів,
хірургічні
та
стоматологічні інструменти, в
тому числі обертові, а також
стоматологічні матеріали)
Ввезення,
оптово-роздрібна
торгівля,
професійне
застосування за призначенням;
використання у всіх видах
промисловості (у т.ч. харчовій
промисловості та агробізнесі)

Дезінфекції та миття поверхонь
у
приміщеннях,
медичного
устаткування,
меблів,
лабораторного та столового
посуду, предметів догляду за
хворими, санітарно-технічного
обладнання,
прибирального
інвентарю, білизни, іграшок,
гумових килимків, спецодягу,
взуття з пластмас і гум при
інфекціях
бактеріальної,
вірусної та грибкової етіології в
лікувально-профілактичних

Комісія з державної
санітарноепідеміологічної
експертизи
Державної
установи
“Інститут
медицини праці імені
Ю.І.
Кундієва
Національної
академії
медичних наук України”
від 31.08.2021 №12.2-185/15900
Комісія
з
питань
державної
санітарноепідеміологічної
експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я
ім.
О.М.
Марзєєва
НАМНУ” від 23.07.2021
№12.2-18-5/14333
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4.

Засіб для дезінфекції рук
“Санісофт (Sanisoft)”, діюча
речовина, мас.% 0,80 –
дидецилдиметиламоніум

ТОВ “Бланідас”, Україна,
01015, м. Київ, вул.
Добровольчих батальйонів,
буд.17, код за ЄДРПОУ

ТОВ “Бланідас”, Україна,
01015, м. Київ, вул.
Добровольчих батальйонів,
буд.17, код за ЄДРПОУ

Продовження додатка 1
установах,
у
клінічних,
мікробіологічних
та
ін.
лабораторіях, в інфекційних
вогнищах
при
проведенні
поточної,
заключної
та
профілактичної дезінфекції, в
тому
числі
суміщеної
з
очищенням, виробів медичного
призначення, їх стерилізації; як
шкірний
антисептик;
для
профілактичної дезінфекції на
підприємствах
комунальнопобутового
обслуговування
(готелі, гуртожитки, салони
краси, лазні, пральні, СПА),
водоканалах;
підприємствах
громадського
харчування,
торгівлі,
ринках,
установах
освіти,
дитячих,
закладах
соціальної сфери, культури,
відпочинку, спорту (басейни,
культурно-оздоровчі комплекси,
офіси, спорткомплекси, фітнесклуби, кінотеатри та ін.); для
дезінфекції
приміщень,
обладнання,
сировини
на
підприємствах
харчової
та
переробної
промисловості,
сільському
господарстві;
пенітенціарних
установах,
транспорті усіх видів, вокзалах,
у польових умовах. Оптова та
роздрібна торгівля
Для дезінфекції в закладах та
установах охорони здоров’я, у
т.ч
лікувально-оздоровчі,
аптечні заклади, лабораторії

Комісія з державної
санітарноепідеміологічної
експертизи Державної
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5.

хлорид

36423868

36423868; виробничі
потужності: Україна, 02099, м.
Київ, вул. Зрошувальна, буд.15
А

Засіб дезінфікуючий “АХД
3000 експрес (AHD 3000
express)”, діюча речовина,
мас.%: пропанол-2
(ізопропанол) – 75,0

ТОВ “Бланідас”, Україна,
01015, м. Київ, вул.
Добровольчих батальйонів,
буд.17, код за ЄДРПОУ
36423868

ТОВ “Бланідас”, Україна,
01015, м. Київ, вул.
Добровольчих батальйонів,
буд.17, код за ЄДРПОУ
36423868; виробничі
потужності: Україна, 02099, м.
Київ, вул. Зрошувальна, буд.15
А

Продовження додатка 1
різних
підпорядкувань,
підприємства фармацевтичної,
хімічної,
біотехнологічної,
мікробіологічної, парфумерно–
косметичної, харчопереробної
промисловості,
ресторанного
господарства і торгівлі, об`єкти
комунально–побутового
призначення,
спортивно–
оздоровчі, дошкільні, навчальні
заклади, заклади та установи
сфери відпочинку і розваг,
соціального
захисту,
пенітенціарної системи, заклади
зв`язку та банківські установи,
транспорт, побут
Для дезінфекції в закладах та
установах охорони здоров’я, у
т.ч
лікувально-оздоровчі,
аптечні заклади, лабораторії
різних
підпорядкувань,
підприємства фармацевтичної,
хімічної,
біотехнологічної,
мікробіологічної, парфумерно–
косметичної, харчопереробної
промисловості,
ресторанного
господарства і торгівлі, об`єкти
комунально–побутового
призначення,
спортивно–
оздоровчі, дошкільні, навчальні
заклади, заклади та установи
сфери відпочинку і розваг,
соціального
захисту,
пенітенціарної системи, заклади
зв`язку та банківські установи,
транспорт, побут

установи “Інститут
медицини праці імені
Ю.І. Кундієва
Національної академії
медичних наук України”
від 02.09.2021 №12.2-185/16596

Комісія з державної
санітарноепідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені
Ю.І. Кундієва
Національної академії
медичних наук України”
від 01.09.2021 №12.2-185/16089
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6.

Засіб дезінфекційний
VertoSept 2 (ВертоСепт 2),
діючі речовини: пропанол –
40%, ізопропанол – 35%;
бензалконію хлорид 50%
розчин - 3%

ТОВ «Фармацевтична фірма
«Вертекс»,Україна, 61001, м.
Харків, вул.Смольна, буд.30.
Код за ЄДРПОУ 31062507

ТОВ «Фармацевтична фірма
«Вертекс»,Україна, 61001, м.
Харків, вул.Смольна, буд.30.
Код за ЄДРПОУ
31062507.Адреса потужностей
виробництва: ТОВ
«Фармацевтична фірма
«Вертекс»,Україна, 61085, м.
Харків, вул. Астрономічна,
буд.33, код за ЄДРПОУ
31062507; або ТОВ
«Дослідний завод ГНЦЛС»,
Україна, 61057, м. Харків, вул.
Воробйова, 8, код за ЄДРПОУ
33338513; ТОВ
«Фармацевтична компанія
«Здоров'я», Україна, 61013, м.
Харків, вул. Шевченко, буд.22,
код за ЄДРПОУ 31437750

Продовження додатка 1
Дезінфекція
шкіри
рук
персоналу
лікувальнопрофілактичних
закладів,
обробка шкіри операційного
поля. Дезінфекція та очищення
всіх
типів
поверхонь
у
приміщеннях,
медичних
приладів та обладнання; посуду,
інвентарю в установах охорони
здоров'я
та
лікувальнопрофілактичних закладах усіх
профілів, в т.ч. дитячих і денних
стаціонарах,
відділеннях
неонатології, інтенсивної терапії
для
новонароджених,
хірургічних,
терапевтичних,
педіатричних,
акушерських,
гінекологічних,
офтальмологічних,
фізіотерапевтичних;
в
маніпуляційних,
операційних,
перев'язувальних кабінетах; в
пологових
будинках,
поліклініках, стоматологічних
клініках і кабінетах, лікарнях,
амбулаторіях,
диспансерах,
фельдшерсько-акушерських та
фельдшерських
пунктах,
центрах
з
трансплантації
органів,
медсанчастинах
і
медпунктах, станціях і каретах
швидкої медичної допомоги,
донорських
пунктах
та
відділеннях переливання крові,
санаторіях,
профілакторіях,
патолого-анатомічних
відділеннях;
реабілітаційних
центрах, хоспісах, закладах

Комісія з питань
державної санітарноепідеміологічної
експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я
ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 28.01.2021
№12.2-18-5/1083
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7.

Засіб дезінфекційний
VertoSept 11 (ВертоСепт 11),
діюча речовина:
бензалконію хлорид - 50%
розчин - 35%

ТОВ «Фармацевтична фірма
«Вертекс»,Україна, 61001, м.
Харків, вул.Смольна, буд.30.
Код за ЄДРПОУ 31062507

ТОВ «Фармацевтична фірма
«Вертекс»,Україна, 61001, м.
Харків, вул.Смольна, буд.30.
Код за ЄДРПОУ 31062507.
Адреса потужностей
виробництва: ТОВ
«Фармацевтична фірма
«Вертекс»,Україна, 61085, м.
Харків, вул. Астрономічна,
буд.33, код за ЄДРПОУ
31062507; або ТОВ
«Дослідний завод ГНЦЛС»,
Україна, 61057, м. Харків, вул.
Воробйова, 8, код за ЄДРПОУ
33338513; ТОВ
«Фармацевтична компанія
«Здоров'я», Україна, 61013, м.
Харків, вул. Шевченко, буд.22,
код за ЄДРПОУ 31437750

Продовження додатка 1
соціального захисту; клінічних,
мікробіологічних, біохімічних та
інших профільних лабораторіях;
профілактичної дезінфекції на
підприємствах
(в
т.ч.
фармацевтичному, парфумернокосметичному,
харчовому,
промисловому),
в
дитячих,
спортивних,
оздоровчих,
побутових
закладах,
громадського
харчування
і
торгівлі,
в
побуті.
Використовується для обробки
вулиць,
громадського
транспорту, житлових будинків.
Побут, аптечна мережа (в якості
супутнього товару), оптова та
роздрібна торгівля
Дезінфекція та очищення всіх
типів поверхонь у приміщеннях,
медичних
приладів
та
обладнання; посуду, інвентарю в
установах охорони здоров'я та
лікувально-профілактичних
закладах усіх профілів, в т.ч.
дитячих і денних стаціонарах,
відділеннях
неонатології,
інтенсивної
терапії
для
новонароджених, хірургічних,
терапевтичних,
педіатричних,
акушерських,
гінекологічних,
офтальмологічних,
фізіотерапевтичних;
в
маніпуляційних,
операційних,
перев'язувальних кабінетах; в
пологових
будинках,
поліклініках, стоматологічних

Комісія з питань
державної санітарноепідеміологічної
експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я
ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 04.02.2021
№12.2-18-5/1817
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Продовження додатка 1
клініках і кабінетах, лікарнях,
амбулаторіях,
диспансерах,
фельдшерсько-акушерських та
фельдшерських
пунктах,
центрах
з
трансплантації
органів,
медсанчастинах
і
медпунктах, станціях і каретах
швидкої медичної допомоги,
донорських
пунктах
та
відділеннях переливання крові,
санаторіях,
профілакторіях,
патолого-анатомічних
відділеннях;
реабілітаційних
центрах, хоспісах, закладах
соціального захисту; клінічних,
мікробіологічних, біохімічних та
інших
профільних
діагностичних лабораторіях; у
зонах стихійного лиха.
Профілактична дезінфекція на
підприємствах
(в
т.ч.
фармацевтичному, парфумернокосметичному,
харчовому,
промисловому),
в
дитячих,
спортивних,
оздоровчих,
побутових
закладах,
громадського
харчування
і
торгівлі, в побуті.
Використовується для обробки
вулиць,
громадського
транспорту, житлових будинків.
Побут, аптечна мережа (в якості
супутнього товару), оптова та
роздрібна торгівля

В.о. генерального директора
Директорату фармацевтичного забезпечення

Іван ЗАДВОРНИХ

