Державний реєстр дезінфекційних засобів 2021 рік

№

Назва засобу, вміст діючих речовин

Назва заявника продукції,
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції,
країна, місцезнаходження

Об'єкти застосування

1
1

2
3
Засіб інсектицидний «АнтиМуравьин
Товариство з Обмеженою
Экстра» (АнтиМураха Екстра) (д.р.: фіпроніл Відповідальністю
– 25%), суспензия
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська, б.73/75,
кв.40 Код ЄДРПОУ 32673704

4
Shanghai MIO. Chemical CO.,
Ltd та Nanjing Essence FineChemical Co., Ltd, Room 1603
Building 2 Jiefang Mansion,
No.4855, Dushi Road,201100
Shanghai, China та 9th Floor,
No. 58, Nanhu Road, Nanjing,
Jiangsu, China, Китай;
Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська,
б.73/75, кв.40 Код ЄДРПОУ
32673704

5
Державна реєстрація, 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

2

Засіб інсектицидний «Кукорача Стоп» (д.р.:
циперметрин – 0,2%; тетраметрин – 0,02%),
порошок

Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська, б.73/75,
кв.40 Код ЄДРПОУ 32673704

Shanghai MIO. Chemical CO.,
Ltd та Nanjing Essence FineChemical Co., Ltd, Room 1603
Building 2 Jiefang Mansion,
No.4855, Dushi Road,201100
Shanghai, China та 9th Floor,
No. 58, Nanhu Road, Nanjing,
Jiangsu, China, Китай;
Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська,
б.73/75, кв.40 Код ЄДРПОУ
32673704

3

Засіб інсектицидний «Стоп вредитель» (Стоп Товариство з Обмеженою
шкідник) (д.р.: тіаметоксам – 25%),
Відповідальністю
суспензія
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська, б.73/75,
кв.40 Код ЄДРПОУ 32673704

Shanghai MIO. Chemical CO.,
Ltd та Nanjing Essence FineChemical Co., Ltd, Room 1603
Building 2 Jiefang Mansion,
No.4855, Dushi Road,201100
Shanghai, China та 9th Floor,
No. 58, Nanhu Road, Nanjing,
Jiangsu, China, Китай;
Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська,
б.73/75, кв.40 Код ЄДРПОУ
32673704

Номер
свідоцтва про
державну
реєстрацію
дезінфекційног
о засобу і дата
видачі *
6
Наказ від
04.01.2021 №3

Термін дії до

Установа, заклад державної санітарноепідеміологічної служби (експерт-на
комісія), яка видала висновок державної
санітарно-епідеміологічної експертизи

7
04.01.2026

8
Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
02.12.2020 № 12.2-18-5/26695

Державна реєстрація, в якості інсектицидного засобу для
Наказ від
знищення синатропних літаючих та повзуючих комах у
04.01.2021 №3
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

04.01.2026

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
02.12.2020 № 12.2-18-5/26697

Державна реєстрація, в якості інсектицидного засобу для
Наказ від
знищення синатропних літаючих та повзуючих комах у
04.01.2021 №3
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

04.01.2026

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
02.12.2020 № 12.2-18-5/26698

4

Засіб інсектицидний «Стоп Тарган» (д.р.:
імідаклоприд– 700г/кг), гранули

Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська, б.73/75,
кв.40 Код ЄДРПОУ 32673704

Shanghai MIO. Chemical CO.,
Ltd та Nanjing Essence FineChemical Co., Ltd, Room 1603
Building 2 Jiefang Mansion,
No.4855, Dushi Road,201100
Shanghai, China та 9th Floor,
No. 58, Nanhu Road, Nanjing,
Jiangsu, China, Китай;
Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська,
б.73/75, кв.40 Код ЄДРПОУ
32673704

Державна реєстрація, в якості інсектицидного засобу для
Наказ від
знищення синатропних літаючих та повзуючих комах у
04.01.2021 №3
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

04.01.2026

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
02.12.2020 № 12.2-18-5/26699

5

Засіб інсектицидний «Ультра Магік» (Ультра Товариство з Обмеженою
Магик) (д.р.: хлорпирифос – 0,05%),
Відповідальністю
порошок
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська, б.73/75,
кв.40 Код ЄДРПОУ 32673704

Shanghai MIO. Chemical CO.,
Ltd та Nanjing Essence FineChemical Co., Ltd, Room 1603
Building 2 Jiefang Mansion,
No.4855, Dushi Road,201100
Shanghai, China та 9th Floor,
No. 58, Nanhu Road, Nanjing,
Jiangsu, China, Китай;
Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська,
б.73/75, кв.40 Код ЄДРПОУ
32673704

Державна реєстрація, в якості інсектицидного засобу для
Наказ від
знищення синатропних літаючих та повзуючих комах у
04.01.2021 №3
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

04.01.2026

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
02.12.2020 № 12.2-18-5/26700

6

Засіб інсектицидний «Супер Фас» (д.р.:
циперметрин – 250г/л), суспензия

Shanghai MIO. Chemical CO.,
Ltd та Nanjing Essence FineChemical Co., Ltd, Room 1603
Building 2 Jiefang Mansion,
No.4855, Dushi Road,201100
Shanghai, China та 9th Floor,
No. 58, Nanhu Road, Nanjing,
Jiangsu, China, Китай;
Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська,
б.73/75, кв.40 Код ЄДРПОУ
32673704

Державна реєстрація, в якості інсектицидного засобу для
Наказ від
знищення синатропних літаючих та повзуючих комах у
04.01.2021 №3
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

04.01.2026

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
02.12.2020 № 12.2-18-5/26701

Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська, б.73/75,
кв.40 Код ЄДРПОУ 32673704

7

Засіб родентицидний Бродіфакум 0,25 %
(д.р.: бродіфакум 0,25 %), рідина

Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська, б.73/75,
кв.40 Код ЄДРПОУ 32673704

Shanghai MIO. Chemical CO.,
Ltd та Nanjing Essence FineChemical Co., Ltd, Room 1603
Building 2 Jiefang Mansion,
No.4855, Dushi Road,201100
Shanghai, China та 9th Floor,
No. 58, Nanhu Road, Nanjing,
Jiangsu, China, Китай

Для ввезення. Для приготування принад для знищення
домашніх та польових мишей, сірих і чорних щурів в
житлових, побутових, офісних складських (у т.ч. харчових),
підсобних приміщеннях навчально-виховних, лікувальнопрофілактичних закладах та закладах ресторанного
господарства і торгівлі, спортивно-оздоровчих закладах,
підприємствах харчопереробної промисловості, на
промислових підприємствах, агропідприємствах,
підприємствах та об’єктах забезпечення автомобільного,
залізничного, водного, повітряного транспорту,
пенітенціарних закладах (включаючи вологі місця
перебування гризунів – підвали, каналізація, тощо). Для
використання фахівцями з дератизації, у тому числі за
програмами ПЕСТ контролю, оптово-роздрібна торгівля.
Державна реєстрація

Наказ від
04.01.2021 №3

04.01.2026

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
02.12.2020 № 12.2-18-5/26702

8

Засіб для дезинфекції Шашка Сірчана
«Веста» (Серная шашка «Веста») д.р:
диоксид сірки 800г/кг

Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська, б.73/75,
кв.40 Код ЄДРПОУ 32673704

Shanghai MIO. Chemical CO.,
Ltd та Nanjing Essence FineChemical Co., Ltd, Room 1603
Building 2 Jiefang Mansion,
No.4855, Dushi Road,201100
Shanghai, China та 9th Floor,
No. 58, Nanhu Road, Nanjing,
Jiangsu, China, Китай;
Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська,
б.73/75, кв.40 Код ЄДРПОУ
32673704

Для дезінфекції підвалів та інших не житлових приміщень від Наказ від
бактеріальних та грибкових переносників збудників
04.01.2021 №3
інфекційних хвороб, знищення та відлякування синантропних
комах, кліщів, гризунів. Оптово-роздрібна торгівля Державна
реєстрація

04.01.2026

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
02.12.2020 № 12.2-18-5/26703

9

Засіб інсектицидний «АнтиМуравьин»
(АнтиМураха) (д.р.: фіпроніл– 0,25г/кг),
гранули

Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська, б.73/75,
кв.40 Код ЄДРПОУ 32673704

Shanghai MIO. Chemical CO.,
Ltd та Nanjing Essence FineChemical Co., Ltd, Room 1603
Building 2 Jiefang Mansion,
No.4855, Dushi Road,201100
Shanghai, China та 9th Floor,
No. 58, Nanhu Road, Nanjing,
Jiangsu, China, Китай;
Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська,
б.73/75, кв.40 Код ЄДРПОУ
32673704

Державна реєстрація, в якості інсектицидного засобу для
Наказ від
знищення синатропних літаючих та повзуючих комах у
04.01.2021 №3
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

04.01.2026

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
02.12.2020 № 12.2-18-5/26704

10

Засіб дезінфекційний MDA 72 (діючі
ПП «Інтер Склад», Україна,
речовини: спирт ізопропіловий — 72%,
73035 м. Херсон, смт.
алкілдиметилбензиламоніум хлорид -0,15%) Антонівка, вул. 23 Східна, 31,
тел: ./факс (0552) 32-75-00, код
за ЄДРПОУ: 35869799

ПП «Інтер Склад», Україна,
73035 м. Херсон, смт.
Антонівка, вул. 23 Східна, 31
(адреса виробництва), тел:
./факс (0552) 32-75-00

Засіб для дезінфекції в побуті, у громадських закладах,
Наказ від
об'єктах комунального побутового призначення, у закладах
04.01.2021 №3
охорони здоров’я усіх профілів (у т.ч. аптечні, акушерськогінекологічні, дитячі медичні заклади), в дошкільних та
навчальних закладах різних рівнів акредитації, в санаторнокурортних, спортивно-оздоровчих, геріатричних закладах, на
промислових підприємствах, у т.ч. агропромислового
комплексу, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної,
мікробіологічної, парфумерно-косметичної, харчопереробної
промисловості, на об'єктах ресторанного та готельного
господарства, в торговельних закладах, в установах
соціального захисту населення, в установах захисту прав і
свобод громадян, суспільства і держави від протиправних
посягань, на об'єктах пенітенціарної системи, судової системи,
збройних сил, національної поліції, митниці та прикордонних
служб, в закладах зв’язку та банківських установах, на
об’єктах комунально-побутового призначення, на об’єктах
забезпечення всіх видів рухомого транспорту (автомобільного,
залізничного, водного, повітряного транспорту,
метрополітену). Реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

04.01.2026

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 08.12.2020 №12.2-18-5/27590

11

Засіб репелентний “OFF! Крем від комарів з
натуральним репелентом” (д.р.: олія
евкаліпту лимонного, гідратована,
циклізована – 30%)

ТОВ «СК Джонсон», Україна,
м. Київ, пр-т Степана Бандери,
19-Б, код за ЄДРПОУ:
00146137

ТОВ «СК Джонсон», Україна, Призначений для захисту людини від укусів кровосисних
м. Київ, пр-т Степана Бандери, комарів, мух, мошок, кліщів; засоби побутової хімії для
19-Б, код за ЄДРПОУ:
санітарно-гігієнічних потреб; оптова та роздрібна торгівля
00146137. Адреса місця
виробництва: м. Київ, пр-т
Степана Бандери, 19-Б

Наказ від
04.01.2021 №3

04.01.2026

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 07.12.2020 №12.2-18-5/27049
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Засіб дезінфекційний "АНІОСРАБ 85 НПК
(ANIOSRUB 85 NPC)" (діюча речовина:
етанол - 66,5 - 73,5 %)

Laboratoires ANIOS, Франція, l
rue de l’Espoir, 59260 Lezennes,
France, тел: +33 3 20 67 67 67,
fax: +33 3 20 67 67 68,
www.anios.com, код за
ЄДРПОУ: 823326061

Laboratoires ANIOS, Франція, l
rue de l’Espoir, 59260
Lezennes, France, тел: +33 3 20
67 67 67, fax: +33 3 20 67 67
68, www.anios.com, код за
ЄДРПОУ: 823326061

Ввезення. Для гігієнічної та хірургічної дезінфекції шкіри рук Наказ від
та шкірних покривів у закладах охорони здоров'я, спортивно- 04.01.2021 №3
оздоровчих, навчально-виховних, соціального захисту
населення; підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної,
біотехнологічної, хімічної, парфумерно-косметичної, харчової
промисловості, ресторанного господарства і торгівлі; об’єктах
комунально-побутового призначення, побут тощо

04.01.2026

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 30.09.2020 №12.2-18-5/22426
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Засіб дезінфекційний Dezoquatum 10 (діючі
речовини мас.,%: 72–77 % спирт
ізопропіловий, 0,15 %
алкілдиметилбензиламоній хлорид)

ТОВ «АТМА». Україна, 02068, ТОВ «АТМА». Україна,
м. Київ, вул. Вербицького, 1,
02068, м. Київ, вул.
код за ЄДРПОУ 31287090
Вербицького, 1. Адреса
розташування виробництва:
08141, Києво-Святошинський
р-н., с. Святопетрівське, вул.
Господарська, 7А, код за
ЄДРПОУ 31287090

Для дезінфекції шкіри пацієнтів, обробки дрібних ушкоджень Наказ від
шкіри; обробки шкіри ніг з метою профілактики грибкових
04.01.2021 №3
інфекцій; дезінфекції невеликих за площею поверхонь та
інструментів на об’єктах комунально-побутового
обслуговування (перукарні, салони краси, SPA-центри,
манікюрні, педікюрні, масажні кабінети, косметологічні
клініки, салони, солярії, лазні, сауни тощо) до і після роботи з
клієнтом, а також для обробки шкіри клієнтів при процедурах,
що можуть призводити до пошкодження шкіри (манікюр,
педикюр, татуаж, пірсинг); для дезінфекції шкіри рук
персоналу та дезінфекції невеликих за площею поверхонь на
об’єктах харчопереробної промисловості (м’ясопереробні
заводи, молокозаводи, пекарні, кондитерські фабрики, заводи
з виробництва пива, безалкогольних напоїв, мінеральних вод
та ін.), підприємств і закладів агропромислового комплексу
(молокотоварні ферми, птахофабрики тощо), косметичної,
фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної
промисловості; на об’єктах закладів ресторанного
господарства та торгівлі (магазини, супермаркети, ринки,
тощо)

04.01.2026

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 31.07.2020 №12.218-5/17302
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Засіб дезінфікуючий з мийним ефектом
«Dezaldum 20» (діючі речовини:мас.,%:
16,5–19,75 алкілдиметилбензиламоній
хлорид; 10,5–11,5 глутаровий альдегід)

ТОВ «АТМА». Україна, 02068, ТОВ «АТМА». Україна,
м. Київ, вул. Вербицького, 1,
02068, м. Київ, вул.
код за ЄДРПОУ 31287090
Вербицького, 1. Адреса
розташування виробництва:
08141, Києво-Святошинський
р-н., с. Святопетрівське, вул.
Господарська, 7А, код за
ЄДРПОУ 31287090

На підприємствах комунально - побутового обслуговування
Наказ від
(готелі, гуртожитки, перукарні, салони краси, лазні, сауни,
04.01.2021 №3
пральні, громадські туалети; адміністративних об’єктах; на
підприємствах ресторанне господарство, торгівлі,
промислових ринках, на об’єктах харчопереробної
промисловості (м’ясопереробні заводи, молокозаводи,
пекарні, кондитерські фабрики, заводи з виробництва пива,
безалкогольних напоїв, мінеральних вод); на підприємствах
агропромислового комплексу (молокотоварні ферми,
птахофабрик тощо); на підприємствах фармацевтичної,
хімічної, біотехнологічної промисловості; у закладах освіти,
пенітенціарних, соціального забезпечення, культури,
відпочинку, спорту (басейни, аквапарки, культурно-оздоровчі
комплекси, спорткомплекси, фітнес-клуби ), офіси, кінотеатри
тощо

04.01.2026

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 31.07.2020 №12.218-5/17303
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Засіб для дезінфекції рук та шкіри
ТОВ «КІМА ГРУП», Україна,
спиртовмісний "SterillPlus" (діючі речовини: 61140, Харківська обл., м.
спирт ізопропіловий – 70-80%)
Харків, вул. Чугуївська, буд.
80, код за ЄДРПОУ: 42973203

Засоби для хірургічної та гігієнічної обробки шкіри рук
Наказ від
медичного персоналу закладів охорони здоров'я, аптечних
04.01.2021 №3
закладів, дитячих дошкільних та учбових, санаторнокурортних і спортивно-оздоровчих закладів, об’єктів
комунально-побутового обслуговування, працівників
парфумерно-косметичних підприємств, громадського
харчування, закладів готельного та ресторанного
господарства, торговельних закладів, закладів культури та
відпочинку, об’єктів забезпечення усіх видів транспорту,
підприємств фармацевтичної, мікробіологічної, хімічної,
біотехнологічної та харчової промисловості, агропромислових
та промислових підприємств, об’єктів цивільної оборони та
військових частин, установ соціального захисту населення та
пенітенціарної служби, оптово-роздрібна торгівля, реалізація
через торгову та аптечну мережу

04.01.2026

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 02.12.2020 №12.2-18-5/26667

ТОВ «КІМА ГРУП», Україна,
61140, Харківська обл., м.
Харків, вул. Чугуївська, буд.
80. Адреса виробничих
потужностей : 61140,
Харківська обл., м. Харків,
вул. Чугуївська, буд. 80 , код
за ЄДРПОУ: 42973203
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Серветки дезінфікуючі Divodes FG Wipes
(діючі речовини: 1-Пропанол – 50-75%; 2Пропанол – 10-20%)

Diversey Polska Sp. z o.o.,
Польща, Aleje Jerozolimskie
134, 02-305 Warszawa, Polska

Diversey Europe B.V.,
Нідерланди,
Maarssenbroeksedijk 2, 3542
DN Utrecht Netherlands

Ввезення. Оптово-роздрібна торгівля, побутове та професійне Наказ від
застосування; можна використовувати на будь-яких
14.01.2021 №45
поверхнях, в т.ч. які контактують з харчовими продуктами

14.01.2026

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 08.12.2020 №12.2-18-5/27852
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Засіб дезінфікуючий Divodes FG (діючі
Diversey Polska Sp. z o.o.,
речовини: 1-Пропанол – 50-75%; 2-Пропанол Польща, Aleje Jerozolimskie
– 10-20%)
134, 02-305 Warszawa, Polska

Diversey Europe B.V.,
Нідерланди,
Maarssenbroeksedijk 2, 3542
DN Utrecht Netherlands

Ввезення. Оптово-роздрібна торгівля, побутове та професійне Наказ від
застосування; безпечний при застосуванні на поверхнях, що
14.01.2021 №45
контактують з харчовими продуктами, швидко випаровується,
не залишає слідів. Підходить для дезінфекції спиртостійких
поверхонь машин і комплектуючих (транспортери,
наповнювачі, наповнювачі пляшок, чутливі до води
компоненти, і т.д.). Застосовується в харчовій промисловості
та при виробництві напоїв. Підходить для дезінфекції дисплеїв
обладнання в харчовій промисловості та обладнання для
приготування їжі, в супермаркетах, бойнях і т.д). Може бути
використаний під час проміжних зупинок для підтримки
високого рівня гігієни виробництва

14.01.2026

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 08.12.2020 №12.2-18-5/27853
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Засіб дезінфікуючий Divosan Suredis (діюча
речовина: 1,3-Пропандіамін, N-(3амінопропіл)-N-додецил – 1-3%)

Diversey Polska Sp. z o.o.,
Польща, Aleje Jerozolimskie
134, 02-305 Warszawa, Polska

Diversey Europe B.V.,
Нідерланди,
Maarssenbroeksedijk 2, 3542
DN Utrecht Netherlands

Ввезення. Оптово-роздрібна торгівля, побутове та професійне Наказ від
застосування; для знезараження поверхонь в приміщеннях, а 14.01.2021 №45
також для: м'яких меблів, санітарного обладнання, приладів і
апаратів, посуду, предметів для миття посуду; фінальна
дезінфекція

14.01.2026

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 08.12.2020 №12.2-18-5/27854
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Засоби дезінфікуючі "ARGENTIS NANO"
(діюча речовина-колоїдне срібло-0,2%)

ТОВ «Аргентіс Ар енд Ді» ,
Україна, 03045, м.Київ. ПРОВ.
ВІТО-ЛИТОВСЬКИЙ, 15 офіс
7 , тел: +38 063 732 80 06;
box@argentisnano.com;
https://argentisnano.com , код за
ЄДРПОУ: 43731690

ТОВ «Аргентіс Ар енд Ді» ,
Україна, 03045, м.Київ. ПРОВ.
ВІТО-ЛИТОВСЬКИЙ, 15 офіс
7;адреса виробництва: 03127,
м.Київ, пр-т Ак. Глушкова,1;
61058, м. Харків, вул.
Чичибабіна, 2 (НВКФ
«Універсал»), тел: +38 063 732
80 06; box@argentisnano.com;
https://argentisnano.com , код
за ЄДРПОУ: 43731690

Застосовується для профілактичної, поточної і заключної
Наказ від
дезінфекції та у вогнищах інфекцій бактеріальної, вірусної та 14.01.2021 №45
грибкової етіології в закладах охорони здоров'я, освіти,
громадського харчування, дошкільних закладах, в
громадських місцях, на транспорті та побуті, для
антисептичної обробки шкіри людини та тварин, для
профілактичної антимікробної та антивірусної обробки
повітря у приміщеннях та при облаштуванні санітарних
бар’єрів, для використання у якості антимікробного агенту при
виробництві полімерних, натуральних та інших матеріалів, для
фунгіцидної обробки рослин та насіння у агропромисловому
секторі (згідно з ТУ У 20.2-43731690-001:2020). Реалізація
через підприємства оптово-роздрібної торгівлі та інтернетмагазини

14.01.2026

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 02.12.2020 №12.2-18-5/26666
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Принада родентицидна "КАПКАН - принада
№ 1 проти гризунів (зернова суміш,
тістоподібна речовина, парафіновані
брикети), діюча речовина : бродіфакум 0,005 %

ТОВ "Фабрика агрохімікатів",
Україна, 18000, м. Черкаси,
вул. Сурікова 9,11/1, тел: +38
0472 319 345, e-mail:
Factory@ukravit.ua, код за
ЄДРПОУ: 33752928

ТОВ "Фабрика агрохімікатів", В якості родентицидного засобу для знищення мишовидних
Україна, 18000, м. Черкаси,
гризунів у сфері життєдіяльності людини. Оптово-роздрібна
вул. Сурікова 9,11/1, тел: +38 реалізація
0472 319 345, e-mail:
Factory@ukravit.ua, код за
ЄДРПОУ: 33752928

Наказ від
14.01.2021 №45

14.01.2026

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 08.12.2020 №12.2-18-5/27773
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Дезінфекційні засоби. Засоби гігієни: Засіб
педикуліцидний «Хігієніка Плюс», лосьйон
від вошей та гнид

«ДАНСОН БГ» ОДД, Болгарія,
м.Радомир, вул. «Отец Паісій»,
26, тел. + 359 2 4519300,
www.vetprom.bg.
office@vetprom.bg код
ЄДРПОУ 203612570

ВЕТПРОМ АД, Болгарія,
м.Радомир, вул. «Отец
Паісій», 26, тел. + 359 2
4519300, www.vetprom.bg.
office@vetprom.bg код
ЄДРПОУ 203612570

Наказ від
14.01.2021 №45

14.01.2026

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 27.05.2020 №12.2-18-5/11708

Ввезення. побут, косметичні салони, перукарні, реалізація
через оптово-роздрібну торгівлю, аптечну мережу
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Засіб дезінфекційний «Біо Хлор–Т» (діюча
ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП»,
речовина: натрієва сіль дихлорізоціанурової Україна, 61007, м. Харків, вул.
кислоти – 65,5%)
Другої П'ятирічки, буд. № 21,
кв.2; тел.: 0972740038, e-mail:
biohlor.tm@gmail.com ,
www.aquabio.biz.ua, код за
ЄДРПОУ: 32436433

ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП»,
Україна, 61007, м. Харків, вул.
Другої П'ятирічки, буд. № 21,
кв.2; тел.: 0972740038, e-mail:
biohlor.tm@gmail.com ,
www.aquabio.biz.ua, код за
ЄДРПОУ: 32436433. адреса
місця виробництва:
Первомайський р-н, с.
Червоне Знамено, вул.
Польова, 21

Для дезінфекції поверхонь приміщень, виробів медичного
Наказ від
призначення, предметів догляду хворих, білизни, посуду,
14.01.2021 №45
санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю
при проведенні поточної, заключної та профілактичної
дезінфекції у лікувально-профілактичних закладах, вогнищах
інфекційних захворювань при інфекціях бактеріальної
(включаючи туберкульоз), вірусної і грибкової (кандидози,
дерматомікози) етіології; в лабораторіях (клінічних,
бактеріологічних, вірусологічних тощо); закладах
ресторанного господарства та торгівлі; на комунальних
об'єктах (в аптеках, дитячих закладах, спортивно-оздоровчих
комплексах, готелях, гуртожитках, будинках відпочинку,
пансіонатах, кінотеатрах, лазнях, саунах, громадських
туалетах, в місцях учбово-тренувальних зборів); населенням у
побуті; на рухомому складі і об'єктах забезпечення
залізничного і громадського транспорту, в каретах швидкої
допомоги, а також для дезінфекції на епідемічно значимих
об'єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних
робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та
протиепідемічних норм і правил, нормативно-методичних
документів, оптово-роздрібна торгівля

14.01.2026

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 16.12.2020 №12.2-18-5/28503
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Універсальний засіб антисептичний
"Антисептик" (д.р.,%:спирт етиловий 60-65,
спирт ізопропіловий 10-20, перекис водню
60% (0,5-1%))

ТОВ «СЕЛАН», Україна,
49005, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, вул.
Чернишевського 47, к.5.
selan.com.ua , код за ЄДРПОУ:
41906325

ТОВ «СЕЛАН», Україна,
49005, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, вул.
Чернишевського 47, к.5.
Адреса виробництва: 49000,
Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, вул. Лісопильна, 3а,
код за ЄДРПОУ: 41906325

Для швидкої дезінфекції рук, шкіри, поверхонь, медичного
Наказ від
обладнання, у лікувально-профілактичних установах, учбово- 14.01.2021 №45
виховних, дитячих закладів, лабораторій різного
підпорядкування, об’єктів комунальних служб, в т.ч.
косметичних салонів, перукарень, закладів комунального
господарства, соцзапезпечення, банківських установ, всіх
видів транспорту, підприємств харчової, фармацевтичної,
біотехнічної, косметичної промисловості, підприємств АПК,
інших об’єктів, діяльність яких вимагає додержання
гігієнічних норм та правил, в зонах надзвичайних ситуацій, а
також в побуті. Оптова та роздрібна торгівля

14.01.2026

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 11.12.2020 №12.2-18-5/28467
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Універсальний засіб дезінфекційний (д.р.,%: ТОВ «СЕЛАН», Україна,
спирт етиловий 60-65, спирт ізопропіловий 49005, Дніпропетровська обл.,
10-20, перекис водню 60% (0,5-1%)
місто Дніпро, вул.
Чернишевського 47, к.5.
selan.com.ua , код за ЄДРПОУ:
41906325

ТОВ «СЕЛАН», Україна,
49005, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, вул.
Чернишевського 47, к.5.
Адреса виробництва: 49000,
Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, вул. Лісопильна, 3а,
код за ЄДРПОУ: 41906325

Для швидкої дезінфекції рук, шкіри, поверхонь, медичного
Наказ від
обладнання, у лікувально-профілактичних установах, учбово- 14.01.2021 №45
виховних, дитячих закладів, лабораторій різного
підпорядкування, об’єктів комунальних служб, в т.ч.
косметичних салонів, перукарень, закладів комунального
господарства, соцзапезпечення, банківських установ, всіх
видів транспорту, підприємств харчової, фармацевтичної,
біотехнічної, косметичної промисловості, підприємств АПК,
інших об’єктів, діяльність яких вимагає додержання
гігієнічних норм та правил, в зонах надзвичайних ситуацій, а
також в побуті. Оптова та роздрібна торгівля

14.01.2026

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 11.12.2020 №12.2-18-5/28463

* Примітка: Графа 6 "Номер свідоцтва про державну реєстрацію дезінфекційного засобу і дата видачі" мається на увазі дата та номер наказу про внесення дезінфекційного засобу в реєстр.

