
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 

Назва виробника продукції, 

країна, місцезнаходження 

Об'єкти застосування Установа, заклад 

державної санітарно-

епідеміологічної 

служби (експертна 

комісія), яка видала 

висновок державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи 

1. Засіб антисептичний для 

дезінфекції рук та шкіри 

«Dermodacyn Skin 

Anticeptic» (д.р. хлорид 

натрію - 0,066%, гіпохлорит 

натрію - 0,002%, 

хлорнуватиста кислота - 

0,008%), рідина 

ТОВ«УКРПЕТ»,Україна,01033, 

м. Київ; вул. Горького,32 

тел/факс (044) 490-31-08,                             

e-mail: ukrpetov@gmail.com, 

ЄДРПОУ 38804163 

«Oculus Technologies of 

Mexico, S.A. de C.V», Мексика  

Industria Vidriera No81 

Industrial Zapopan Nerte, Zip 

Code 45130, Zapopan, Jalisco, 

Mexico Www.petagonhk.com  

Tel: 852 3175 3302 

Засіб дезінфекційний для  

використання в закладах 

охорони здоров'я, в дитячих 

дошкільних закладах, 

навчально-виховних закладах,  

пенітенціарних і соціальних 

закладах, спортивно-оздоровчих 

об'єктах, промислових 

підприємствах, у т.ч. 

фармацевтичної, 

біотехнологічної, 

мікробіологічної, парфумерно-

косметичної, харчової (в тому 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Інституту 

гігієни та екології 

Національного 

медичного університету 

імені О.О. Богомольця 

від 18.06.2021 №12.2-18-

5/12147 
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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 

реєстрація. Оптова та роздрібна 

торгівля 

2. Дезінфекційний засіб 

«ДЕЗгель», діючими 

речовинами якого є спирт 

етиловий у межах 50,0 - 60,0 

% та спирт ізопропіловий 

(2-пропанол) у межах 8,0 – 

11,0 % 

ТОВ «Гігієна Дез», Україна, 

04159, м. Київ, вул. 

Калнишевського будинок, 7 

секція 2, оф.1041,, тел: 

(044)303-97-63, e-mail: 

gigienadez@ukr.net, 

www.gigienadez.com.ua, код за 

ЄДРПОУ: 37509013 

ТОВ «Гігієна Дез», Україна, 

04159, м. Київ, вул. 

Калнишевського будинок, 7 

секція 2, оф.1041, адреса 

виробничих потужностей: м. 

Київ, провулок Бондарський, 

5; тел. (044)303-97-63, e-mail: 

gigienadez@ukr.net, 

www.gigienadez.com.ua, тел: 

(044)303-97-63, e-mail: 

gigienadez@ukr.net, 

www.gigienadez.com.ua, код за 

ЄДРПОУ: 37509013 

Хірургічна та гігієнічна 

дезінфекція шкіри  в закладах 

охорони здоров'я (у тому числі 

в умовах транспортування в 

машинах швидкої і невідкладної 

медичної допомоги та іншого 

санітарного транспорту, в 

лікувально-профілактичних 

організаціях (ЛПО), 

лабораторіях (у т.ч. 

бактеріологічних, 

вірусологічних, мікологічних, 

імунологічних, клінічних та ін), 

донорських пунктах та пунктах 

переливання крові, медико-

санітарних частинах, аптеках і 

аптечних закладів; в 

інфекційних вогнищах, в зонах 

надзвичайних ситуацій); 

дезінфекція шкіри рук 

працівників навчально-

виховних закладів усіх типів, 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

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 

29.06.2021 №12.2-18-

5/12691 
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незалежно від їх 

підпорядкування, форм 

власності і акредитації; 

установах соцзабезпечення 

(будинках престарілих, 

інвалідів та ін); працівників 

харчової і переробної 

промисловості (у тому числі 

птахопереробної 

промисловості), парфюмерно-

косметичної, хіміко-

фармацевтичної і 

біотехнологічної 

промисловості, в зонах 

надзвичайних ситуацій; в 

пенітенціарних установах, на 

об'єктах комунального 

господарства (банно-пральних 

комплексах), перукарень, 

косметичних салонів, салонів 

краси, СПА-салонів, об'єктів 

ресторанного та готельного 

господарства, молочної кухні, 

об'єктів служб ритуальних 

послуг, санаторно-курортних 

установ (пансіонатів, будинків 

відпочинку), громадського 

транспорту, ринках, 

підприємствах торгівлі (у т.ч. 

касирів та інших осіб, що 

працюють з грошовими 

купюрами); дезінфекція шкіри 

працівників та 

військовослужбовців Збройних 

Сил України, інших військових 

формувань та Державної 

служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації, осіб 
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рядового, начальницького 

складу органів і підрозділів 

цивільного захисту 

(Міністерства оборони України, 

СЗР України, МВС України, 

Нацiональної полiцiї України, 

Державної служби з 

надзвичайних ситуацiй 

України); інше згідно 

інструкцій. Оптова та роздрібна 

торгівля 

3. Засіб дезінфікуючий 

“Госпісепт  (Gospisept)”, 

діюча речовина, мас.%: 85,5 

– натрієва сіль 

дихлорізоціанурової 

кислоти 

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 

Заклади охорони здоров`я, у т.ч. 

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 та шкільні 

навчальні заклади, заклади та 

установи сфери відпочинку і 

розваг, соціального захисту, 

пенітенціарної системи, 

військові частини, заклади 

зв`язку та банківські установи, 

транспорт, побут; оптова та 

роздрібна торгівельна мережа 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

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 

15.06.2021 №12.2-18-

1/11407 

4. Гіпохлорит натрію АТ «ДНІПРОАЗОТ», Україна, 

51909, Дніпропетровська обл., 

м. Кам'янське, вул. 

С.Х.Горобця, 1, тел: (097) 450-

31-19; (0569) 55-15-38; 

shchelkunova@azot.com.ua,  

АТ «ДНІПРОАЗОТ», Україна, 

51909, Дніпропетровська обл., 

м. Кам'янське, вул. 

С.Х.Горобця, 1 (виробнича 

площа), тел: (097) 450-31-19; 

(0569) 55-15-38; 

Для водопідготовки, для 

знезараження води 

господарсько-питного і 

промислового призначення, 

води плавальних басейнів, 

обробки побутових і 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 
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chaika@azot.com.ua, код за 

ЄДРПОУ: 05761620 

shchelkunova@azot.com.ua,  

chaika@azot.com.ua, код за 

ЄДРПОУ: 05761620 

промислових стічних вод, для 

дезінфекції і відбілювання, для 

отримання відбілювальних і 

дезінфікуючих засобів, в 

вітамінній промисловості як 

окислювач, для відбілювання 

тканини, одержуваний 

хлоруванням водного розчину 

їдкого натру 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 07.06.2021 №12.2-18-

5/10689 

5. Засіб дезінфікуючий для 

зовнішнього миття 

поверхонь Delladet (діюча 

речовина: бензалконію 

хлорид 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 

Ввезення, оптово-роздрібна 

торгівля, професійне 

застосування за призначенням; 

використання у всіх видах 

промисловості (у т.ч. харчовій 

промисловості та агробізнесі) 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 04.08.2021 №12.2-18-

5/14662 

6. Засіб дезінфекційний 

Оверсепт-РЕ (діючі 

речовини: етиловий спирт 

денатурований - 69,81%, 

С12-14 алкілдиметилбензил 

амоній хлорид - 0,12%, 

амонійдидецилдиметил 

хлорид — 0,08%) 

Фізична особа-підприємець 

Тарасюк Іван Миколайович , 

Україна, 22300, Вінницька 

обл., Літинський район, смт. 

Літин,  вул. Дев'ятого січня, 

будинок 47, РНОКПП: 

2698111199 

Фізична особа-підприємець 

Тарасюк Іван Миколайович , 

Україна, 22300, Вінницька 

обл., Літинський район, смт. 

Літин,  вул. Дев'ятого січня, 

будинок 47; виробнича площа: 

м. Київ, вул. Гайова, 19, 

РНОКПП: 2698111199 

Для дезінфекції рук: 

населенням у побуті;  

медичного і обслуговуючого 

персоналу лікувально-

профілактичних установ усіх 

типів і персоналу машин 

швидкої допомоги, дитячих 

дошкільних і шкільних установ; 

установ соціального 

забезпечення; працівників 

підприємств 

сільськогосподарської, 

харчової, хіміко-

фармацевтичної та 

біотехнологічної 

промисловості, парфумерно-

косметичних і комунальних 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

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 

23.07.2021 №12.2-18-

5/14322 
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об'єктів, в т.ч. перукарень, 

косметичних салонів, салонів 

краси, готелів, ресторанів, 

харчоблоків. Реалізація- оптово-

роздрібна торгівля 

7. Засіб дезінфекційний " 

SOAP DEZ, СОУП ДЕЗ" 

рідке мило/гель 

(д.р.алкілбензиламоній 

хлорид 1-2%) 

ФОП Слюсарєв М.І. , Україна, 

36034, м.Полтава, 

вул.Ювілейна, буд.14, тел: 097 

287 04 40,nikslyusarev@gmail, 

com; https://solution-

plus.com.ua, РНОКПП: 

3240613330 

ФОП Слюсарєв М.І. , Україна, 

36034, м.Полтава, 

вул.Ювілейна, буд.14 

(виробничі площі: 36034, м. 

Полтава вул. Ювілейна 14а ), 

тел: 097 287 04 

40,nikslyusarev@gmail, com; 

https://solution-plus.com.ua 
РНОКПП: 3240613330 

Миття, очищення та 

знезараження рук та шкіри у 

медичних закладах, перед 

хірургічне миття рук, миття рук 

та шкіри перед інвазійними 

медичними маніпуляціями, 

миття шкіри при догляді за 

хворими, миття рук на 

підприємствах харчової, 

мікробіологічної та 

фармацевтичної промисловості, 

закладах харчування, торгівлі, 

громадських вбиральнях, 

комунальних підприємствах, 

транспорті та у побуті. Оптово-

роздрібна торгівля 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

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 

24.05.2021 №12.2-18-

5/9658 

8. Файн Гард Ультра Вайпс 

(вологі серветки для 

витирання поверхонь - 1/ 

упаковка 16 шт. та 30 шт.)/ 

Fine Guard Ultra Wipes 

(Surface Wipes) - 1 pack / 16 

pcs. and 30 pcs." (діюча 

речовина – Алкіл (C12–16) 

диметил-бензил-аммоній-

хлорид – 0,50%) 

Компанія ТОВ "Патерн ЛТД.", 

Україна, м. Київ, вул. 

Дегтярівська, 53-А, офіс 316, 

тел: 044 228 78 19, Email: 

Patern irina_belenkaya@ 

regulatory.com.ua. Веб-сайт: 

regulatory.com.ua. , код за 

ЄДРПОУ: 34620020 

Компанія Файн Хайдженік 

Пейпер ФЗЕ/Fine Hygienic 

Paper FZE, Об'єднані Арабські 

Емірати,  ділянка № EWTA56, 

Вільна економічна зона 

Джебель-Алі, Дубай, Об'єднані 

Арабські Емірати/ Plot No. 

EWTA56, Jabel Ali Free Zone, 

Dubai, United Arab Emirates, 

тел: +9714 881 5276, email: 

JoNair@finehh.cоm,Вeб-сайт: 

www.finetissues.com 

Дезінфекційний засіб (вологі 

серветки для витирання 

поверхонь).Оптово-роздрібна 

торгівля 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

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 

04.08.2021 №12.2-18-

5/14618 
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9. Файн Гард Фабрік Бустер 

(спрей-санітайзер для 

тканин) – 150 мл/Fine Guard 

Fabric Booster (Fabric 

Sanitizing Spray) – 150 ml 

(діюча речовина – Алкіл 

(C12–16) диметил-бензил-

аммоній-хлорид – 0,50%) 

Компанія ТОВ "Патерн ЛТД.", 

Україна, м. Київ, вул. 

Дегтярівська, 53-А, офіс 316, 

тел: 044 228 78 19, Email: 

Patern irina_belenkaya@ 

regulatory.com.ua. Веб-сайт: 

regulatory.com.ua. , код за 

ЄДРПОУ: 34620020 

Компанія Файн Хайдженік 

Пейпер ФЗЕ/Fine Hygienic 

Paper FZE, Об'єднані Арабські 

Емірати,  ділянка № EWTA56, 

Вільна економічна зона 

Джебель-Алі, Дубай, Об'єднані 

Арабські Емірати/ Plot No. 

EWTA56, Jabel Ali Free Zone, 

Dubai, United Arab Emirates, 

тел: +9714 881 5276, email: 

JoNair@finehh.cоm,Вeб-сайт: 

www.finetissues.com 

Дезінфекційний засіб (спрей-

санітайзер для тканин).Оптово-

роздрібна торгівля 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

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 

04.08.2021 №12.2-18-

5/14617 

10. Файн Гард Пьюр Серфісес 

(спрей для дезінфекції 

поверхонь) - 150 мл/Fine 

Guard Pure Surfaces  (Surface 

Disinfectant Spray)– 150 ml 

(діюча речовина – Алкіл 

(C12–16) диметил-бензил-

аммоній-хлорид-0,50%) 

Компанія ТОВ "Патерн ЛТД.", 

Україна, м. Київ, вул. 

Дегтярівська, 53-А, офіс 316, 

тел: 044 228 78 19, Email: 

Patern irina_belenkaya@ 

regulatory.com.ua. Веб-сайт: 

regulatory.com.ua. , код за 

ЄДРПОУ: 34620020 

Компанія Файн Хайдженік 

Пейпер ФЗЕ/Fine Hygienic 

Paper FZE, Об'єднані Арабські 

Емірати,  ділянка № EWTA56, 

Вільна економічна зона 

Джебель-Алі, Дубай, Об'єднані 

Арабські Емірати/ Plot No. 

EWTA56, Jabel Ali Free Zone, 

Dubai, United Arab Emirates, 

тел: +9714 881 5276, Email: 

JoNair@finehh.com,Веб-сайт: 

www.finetissues.com 

Оптово-роздрібна торгівля; 

дезінфекційний засіб (спрей для 

дезінфекції поверхонь) 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

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 

04.08.2021 №12.2-18-

5/14960 

 

 

В.о. генерального директора 

Директорату фармацевтичного забезпечення                                                                                  Іван ЗАДВОРНИХ 


