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

1.

Засіб "Фас Дубль" (д.р. Zциперметрин 0,02%, эсфенвалерат 0,01 %), гель,
порошок, спрей

Назва заявника продукції,
країна, місцезнаходження

ТОВ «АгроМаксі», Україна,
61002, м.Харків,
вул.Сумська, б.73/75, кв.40,
Код за ЄДРПОУ 32673704

Назва виробника продукції,
країна, місцезнаходження

Shanghai MIO Chemical CO.,
Ltd, Room 1603 Building 2
Jiefang Mansion, No. 4855,
Dushi Road, 201100 Shanghai,
China, Китай

Об'єкти застосування

В якості інсектицидного засобу
для знищення синатропних
літаючих та повзуючих комах у
середовищі
життєдіяльності
людини – біля сміттєзвалищ, у
середині та поблизу приміщень
для утримання тварин, на
підприємствах по переробці
харчових продуктів, у середині
та
поблизу
житлових
та
виробничих приміщень. Оптовороздрібна торгівля

Установа, заклад
державної санітарноепідеміологічної
служби (експертна
комісія), яка видала
висновок державної
санітарноепідеміологічної
експертизи
Комісія з державної
санітарноепідеміологічної
експертизи
Інституту
гігієни
та
екології
Національного
медичного університету
імені О.О. Богомольця
від 23.09.2021 №12.2-185/17159

2
2.

Засіб дезінфікуючий OdiOx
(діюча речовина: діоксид
хлору 1000 - 1500 ррm (млн1
))

ПП “СПЕЦІАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ К”, Україна,
65029, Одеська обл., м.
Одеса, вул. Композитора
Ніщинського, буд. 28, код
ЄДРПОУ 34506910

ПП “СПЕЦІАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ К”, 65029,
Одеська обл., м. Одеса, вул.
Композитора Ніщинського,
буд. 28, код за ЄДРПОУ
34506910; адреса виробництва:
65029, Одеська обл., м. Одеса,
вул. Композитора
Ніщинського, буд. 28

3.

Дезінфекційні засоби для
води плавальних басейнів:
hth™ STICKS (таблеткициліндри вагою 300 г),
hth™ SHOCK (порошок),
hth™ GRANULAR (гранули)
та hth™ BRIQUETTE
(брикети вагою 7 г), основна
діюча речовина: гіпохлорит
кальцію - 50-<100%
Засіб дезінфікуючий
«Стерилій АБ» основними
діючими речовинами якого є
полігексаметиленгуанідин
гідрохлорид 2,7% та
алкілдиметилбензиламоній
хлорид 0,5%

ТОВ «Галерея Басейнів»,
03127, Україна, м. Київ, пр-т
Голосіївський, 132, 10
поверх; тел. (044)3338036;
partner@pg-pool.com, pgpool.com; код за ЄДРПОУ
36958292

Innovative Water Care Europe
SAS, BP 219 - 37402 Amboise
Cedex, France; тел. : +33 (0)2
47 23 43 00, факс : +33 (0)2 47
23 12 21;
eu.sds@sigurawater.com

Приватне підприємство
«Адекватні технології
Україна» , Україна, 65082, м.
Одеса, узвіз Маринеско, буд.
16, кв.17, код за ЄДРПОУ:
34800558

Приватне підприємство
«Адекватні технології
Україна» , Україна, 65082, м.
Одеса, узвіз Маринеско, буд.
16, кв.17; адреса виробничих
потужностей: м.Одеса
провулок Сивашський, 5/2, код
за ЄДРПОУ: 34800558

4.

Продовження додатка 1
Знезараження
поверхонь
приміщень, твердих меблів,
приладів
і
обладнання,
проведення
профілактичної
дезінфекції
у
лікувальнопрофілактичних закладах, на
підприємствах
громадського
харчування та торгівлі, на
автотранспорті для перевезення
харчових продуктів, у закладах
комунально-побутового
обслуговування, у культурноосвітніх і спортивних закладах;
оптово-роздрібна торгівля
Ввезення. Для дезінфекції води в
плавальних
басейнах,
для
реалізації
в
оптовій
та
роздрібній торгівлі

Комісія з державної
санітарноепідеміологічної
експертизи
Державної
установи
“Інститут
медицини праці імені
Ю.І.
Кундієва
Національної
академії
медичних наук України”
від 02.09.2021 №12.2-185/16597

Профілактична,
поточна
та
заключна
дезінфекція,
генеральні
прибирання,
дезінфекція
поверхонь
приміщень, твердих меблів,
приладів,
устаткування,
санітарно-технічного
обладнання
(підприємства
фармацевтичної,
мікробіологічної, парфумернокосметичної,
харчової
і
харчопереробної промисловості,
ветеринарії, торгівлі, зв’язку,

Комісія з державної
санітарноепідеміологічної
експертизи при
головному державному
санітарному лікареві
України Наукового
центру превентивної
токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені
академіка Л.І. Медведя
Міністерства охорони
здоров'я України від

Комісія
з
питань
державної
санітарноепідеміологічної
експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я
ім.
О.М.
Марзєєва
НАМНУ” від 17.02.2021
№12.2-18-5/2818
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5.

Засіб інсектицидний «DE
LIBERTATE» (діючі

ТОВ «Торгово-промисловий
будинок «Усадьба-Агрохім»,

ТОВ «Торгово-промисловий
будинок «Усадьба-Агрохім»,

Продовження додатка 1
комунально-побутового
обслуговування; рухомий склад
та
об'єкти
забезпечення
транспорту (у тому числі
автомобільний,
залізничний,
водний і повітряний транспорт);
ресторанне, санаторно-курортне
та
готельне
господарство;
заклади соціального захисту та
спортивно-оздоровчі,
освітні,
навчально-виховні заклади усіх
типів,
незалежно
від
їх
підпорядкування,
форм
власності
і
акредитації;
перукарні; інша сфера послуг;
банківські установи; заклади
охорони
здоров'я;
об’єкти
Міністерства оборони України,
СЗР України, МВС України,
Нацiональної полiцiї України,
Державної
служби
з
надзвичайних ситуацiй України,
Державної служби спецiального
зв’язку та захисту iнформацiї
України,
Державної
пенiтенцiарної служби України;
зони воєнних дій; побут; місця
тимчасового проживання та
масового перебування людей),
дезінфекція виробів медичного
призначення
(включаючи
стоматологічні інструменти, за
вийнятком щипців); інше згідно
інструкцій. Оптова та роздрібна
торгівля
Засіб призначений для знищення
тарганів, мух, мурах (рижих та

11.06.2020 №12.2-185/13044

Експертна комісія з
державної санітарно-

4
речовини: імідаклоприд – 12 %, лямбда-цигалотрин –
0,35-0,7 %), гранули

Україна, 61058, м. Харків,
вул. Данилевського, буд. 6,
кв. 45, тел. 0509474969, email:
usadba.agrochem@gmail.com,
код за ЄДРПОУ 33288625

6.

Засіб інсектицидний «DE
LIBERTATE» (діючі
речовини: імідаклоприд – 12 %, лямбда-цигалотрин –
0,35-0,7 %), гель

ТОВ «Торгово-промисловий
будинок «Усадьба-Агрохім»,
Україна, 61058, м. Харків,
вул. Данилевського, буд. 6,
кв. 45, тел. 0509474969, email:
usadba.agrochem@gmail.com,
код за ЄДРПОУ 33288625

7.

Засіб інсектицидний «DE
LIBERTATE» (діючі
речовини: імідаклоприд –
30 %, лямбда-цигалотрин –
10 %), концентрат

ТОВ «Торгово-промисловий
будинок «Усадьба-Агрохім»,
Україна, 61058, м. Харків,
вул. Данилевського, буд. 6,
кв. 45, тел. 0509474969, email:
usadba.agrochem@gmail.com,
код за ЄДРПОУ 33288625

8.

Засіб інсектицидний «DE
LIBERTATE» (діючі
речовини: імідаклоприд – 12 %, лямбда-цигалотрин –
0,35-0,7 %), порошок

ТОВ «Торгово-промисловий
будинок «Усадьба-Агрохім»,
Україна, 61058, м. Харків,
вул. Данилевського, буд. 6,
кв. 45, тел. 0509474969, email:
usadba.agrochem@gmail.com,
код за ЄДРПОУ 33288625

Україна, 61058, м. Харків, вул.
Данилевського, буд. 6, кв. 45,
тел. 0509474969, e-mail:
usadba.agrochem@gmail.com,
код за ЄДРПОУ 33288625.
Адреса виробництва: 62403,
Харківська обл., смт. Бабаї,
вул. Зоологічна, буд.2
ТОВ «Торгово-промисловий
будинок «Усадьба-Агрохім»,
Україна, 61058, м. Харків, вул.
Данилевського, буд. 6, кв. 45,
тел. 0509474969, e-mail:
usadba.agrochem@gmail.com,
код за ЄДРПОУ 33288625.
Адреса виробництва: 62403,
Харківська обл., смт. Бабаї,
вул. Зоологічна, буд.2
ТОВ «Торгово-промисловий
будинок «Усадьба-Агрохім»,
Україна, 61058, м. Харків, вул.
Данилевського, буд. 6, кв. 45,
тел. 0509474969, e-mail:
usadba.agrochem@gmail.com,
код за ЄДРПОУ 33288625.
Адреса виробництва: 62403,
Харківська обл., смт. Бабаї,
вул. Зоологічна, буд.2
ТОВ «Торгово-промисловий
будинок «Усадьба-Агрохім»,
Україна, 61058, м. Харків, вул.
Данилевського, буд. 6, кв. 45,
тел. 0509474969, e-mail:
usadba.agrochem@gmail.com,
код за ЄДРПОУ 33288625.
Адреса виробництва: 62403,
Харківська обл., смт. Бабаї,

Продовження додатка 1
чорних садових), бліх, кліщів та
клопів на об’єктах різних
категорій (включаючи дитячі,
лікувальні, харчові) персоналом
організації, що мають право
займатися дезінфекцією, а також
населенням у побуті

епідеміологічної
експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я
ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 27.09.2021
№12.2-18-5/17240

Засіб призначений для знищення
тарганів, мух, мурах (рижих та
чорних садових), бліх, кліщів та
клопів на об’єктах різних
категорій (включаючи дитячі,
лікувальні, харчові) персоналом
організації, що мають право
займатися дезінфекцією, а також
населенням у побуті

Експертна комісія з
державної санітарноепідеміологічної
експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я
ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 27.09.2021
№12.2-18-5/17239

Засіб призначений для знищення
тарганів, мух, мурах (рижих та
чорних садових), бліх, кліщів та
клопів на об’єктах різних
категорій (включаючи дитячі,
лікувальні, харчові) персоналом
організації, що мають право
займатися дезінфекцією, а також
населенням у побуті

Експертна комісія з
державної санітарноепідеміологічної
експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я
ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 24.09.2021
№12.2-18-5/17225

Засіб призначений для знищення
тарганів, мух, мурах (рижих та
чорних садових), бліх, кліщів та
клопів на об’єктах різних
категорій (включаючи дитячі,
лікувальні, харчові) персоналом
організації, що мають право
займатися дезінфекцією, а також
населенням у побуті

Експертна комісія з
державної санітарноепідеміологічної
експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я
ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 27.09.2021
№12.2-18-5/17261
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9.

засіб дезінфекційний для
шкіри рук та шкірних
покривів «ЛЕГІОН
САНІТАЙЗЕР» (LEGION
SANITIZER) ( діюча
речовина: 0,5%
полігексаметиленгуанідин
гідрохлориду)

ТОВ "ЛЕГІОН-СТРОЙ".
Україна, 02000, м. Київ, вул.
Брест-Литовське шосе, буд.
8-А, тел. +380508410762, email: offіce@legion-s.com.
Код ЄДРПОУ 37866192

вул. Зоологічна, буд.2
ТОВ "ЛЕГІОН-СТРОЙ".
Україна, 02000, м. Київ, вул.
Брест-Литовське шосе, буд. 8А, тел. +380508410762, e-mail:
offіce@legion-s.com. Код за
ЄДРПОУ 37866192. Адреса
виробництва: 33017,
Рівненська область, с. Городок,
вул. Б. Штейнгеля, 145 В

Продовження додатка 1

Засіб
призначений
для
хірургічної
та
гігієнічної
дезінфекції рук персоналу у
лікувально-профілактичних
установах
всіх
профілів;
дезінфекції шкірних покровів;
швидкого
знезараження
рукавичок;
дезінфекції
рук
персоналу
на
санітарному,
залізничному,
авіаційному,
автомобільному транспорті та
метрополітену;
об'єктів
комунально-побутового
обслуговування;
гігієнічної
обробки рук персоналу аптек і
аптечних закладів, торгівлі,
учбових закладів різних рівнів
акредитації;
пенітенціарних
служб;
мікробіологічної,
фармацевтичної, парфумернокосметичної,
харчової
та
переробної промисловостей; рук
персоналу і спеціалістів об’єктів
ветеринарно-санітарного
нагляду, лабораторій різних
підпорядкувань;
в
місцях
тимчасового проживання людей,
ізоляції, обсервації в період
пандемій, епідемії, стихійного
лиха; для просочування серветок
одноразового
використання;
дезінфекції
невеликих
за
площею
поверхонь;
для
дезінфекції на будь-яких інших
об’єктах,
діяльність
яких
вимагає
проведення

Державна установа
“Інститут медицини
праці імені Ю.І.
Кундієва НАНМ
України” від 06.08.2020
№12.2-18-5/17442
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10. Засіб дезінфікуючий «ITS
WATER DEZ-375», рідина
(д.р.:
полігексаметиленгуанідин
гідрохлорид – 0,5%)

ТДВ "ПХЗ"КОАГУЛЯНТ",
Україна, 70605, Запорізька
обл., м. Пологи, вул. Лесі
Українки, буд. 243; Код
ЄДРПОУ 03327724, тел,+38
06165 3 12 30, E-mail:
masn@coagulant-producer.com

ТДВ "ПХЗ"КОАГУЛЯНТ",
Україна, 70605, Запорізька
обл., м. Пологи, вул. Лесі
Українки, буд. 243; Код
ЄДРПОУ 03327724, тел,+38
06165 3 12 30, E-mail:
masn@coagulant-producer.com

Продовження додатка 1
дезінфекційних
заходів
відповідно до діючих санітарногігієнічних та протиепідемічних
норм та правил, а також
населенням - у побуті
Засіб
призначений
для
гігієнічної
обробки
рук
медичного персоналу в закладах
охорони здоров’я, лікувальнопрофілактичних
закладах
різного профілю; дезинфекції
рук
хірургів,
операційних
медсестер;
антисептичної
обробки шкіри паціентів при
малих хірургічних втручаннях;
для обробки дрібних ушкоджень
шкіри; антисептичної обробки
ліктьових згинів донорів та
паціентів;
дезинфекції
рук
персоналу
на
санітарному,
залізничному, автомобільному
транспорті та метрополітену; на
об’єктах
комунальнопобутового
обслуговування;
гігієнічної
обробки
рук
персоналу аптек і аптечних
закладів, торгівлі, навчальновиховних та учбових закладах
різних
рівнів
акредитації;
пенітенціарних
установах;
мікробіологічної,
фармацевтичної, парфумернокосметичної
промисловості,
харчової
та
переробної
промисловості,
ресторанному
господарстві; рук персоналу і
спеціалістів
об’єктів

Комісія з державної
санітарноепідеміологічної
експертизи Інституту
гігієни та екології
Національного
медичного університету
імені О.О. Богомольця
від 21.09.2020 №12.2-185/21614
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11. Засіб дезінфекційний рідина для обробки та миття
підлоги та поверхонь (д.р.
дидецилдиметиламоній
хлорид – 8 %), рідина

ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
«ЛАБОРАТОРІЯ
ІННОВАЦІЙ «БІОСИНТЕЗ»,
Україна, 02100, м. Київ,
Дніпровський р-н, вул.
Будівельників, буд. 29 А;
тел/факс +380964807514, email: lubinbio@gmail.com.
ЄДРПОУ 44076021

ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
«ЛАБОРАТОРІЯ ІННОВАЦІЙ
«БІОСИНТЕЗ», Україна,
02100, м. Київ, Дніпровський
р-н, вул. Будівельників, буд. 29
А; тел/факс +380964807514, email: lubinbio@gmail.com.
ЄДРПОУ 44076021. Адреса
виробництва: 1. 24321,
Вінницька обл., м.Ладижин,
вул.Незалежності, буд.118; 2.
02100, м. Київ, Дніпровський
р-н, вул. Будівельників, буд. 29
А. 3. 04210, м.Київ,
Оболонський р-н, пр-т Героїв
Сталінграду, 27 літ. «А»

Продовження додатка 1
ветеринарно-санітарного
нагляду, лабораторій різних
підпорядкувань;
екстренної
дезинфекції
поверхонь,
інструментів,
виробів,
включаючи медичні; у побуті;
для
просочування серветок
одноразового
використання.
Гуртова та роздрібна торгівля.
Державна реєстрація
засіб
призначений
для
дезiнфекцiï підлоги та інших
великих поверхонь у закладах
охорони здоров'я,
дитячих
дошкільних
закладах,
навчально-виховних закладах,
пенітенціарних і соціальних
закладах, спортивно-оздоровчих
об'єктах,
промислових
підприємствах,
у
т.ч.
фармацевтичної,
біотехнологічної,
мікробіологічної, парфумернокосметичної, харчової (в тому
числі з виробництва дитячого
харчування)
та
переробної
промисловості,
сільському
господарстві, для виробничих та
санітарно-побутових приміщень,
закладів
ресторанного
господарства
та
торгівлі,
комунальних об’єктів (готелі,
гуртожитки, перукарні, салони
краси, бані, сауни, пральні,
хімчистки та ін.), усіх видів
транспорту, у побуті (згідно з
інструкцією).
Державна

Комісія з державної
санітарноепідеміологічної
експертизи Інституту
гігієни та екології
Національного
медичного університету
імені О.О. Богомольця
від 19.10.2021 №12.2-185/17697
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Продовження додатка 1
реєстрація. Оптова та роздрібна
торгівля

В.о. генерального директора
Директорату фармацевтичного забезпечення

Олександр ГРІЦЕНКО

