
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 дезінфекційний з 

миючим ефектом 

«Аміномакс» (діючі  

речовини: N,N-біс (3-

амінопропіл) додециламіну 

8,5 - 10,0%, 

полігексаметиленгуанідину  

гідрохлориду 0,3-0,5%, 

бензалконіуму хлориду  0,7 - 

1,0%) 

ТОВ «НВК 

УКРАСЕПТИКА». Україна, 

03061, м. Київ, вул. М. 

Шепелєва, буд. 6, e-mail: 

yurist@ukraseptika.com, код 

за ЄДРПОУ 33956622 

СООО «БелАсептика-

Дез»,Республіка  Білорусь, 

223043, Мінська обл., 

Мінський р-н, с. Цнянка 

Для дезінфекції поверхонь, 

предметів обстановки, медичних 

приладів і апаратів, 

промислового обладнання, 

великогабаритного та санітарно-

технічного устаткування, 

посуду, предметів для миття 

посуду, білизни, прибирального 

інвентарю, предметів догляду за 

хворими та інш., згідно з 

інструкцією з застосування; 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 03.03.2021 №12.2-18-

5/3982 
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дезінфекції, 

передстерилізаційного 

очищення виробів медичного 

призначення (включаючи 

жорсткі та гнучкі ендоскопи та 

інструменти до них); 

дезінфекції, у тому числі 

суміщеної з 

передстерилізаційним 

очищенням та стерилізації 

виробів медичного призначення; 

медичного інструментарію; 

проведення поточної, заключної, 

профілактичної дезінфекції, 

генеральних прибирань в 

закладах охорони здоров’я всіх 

профілів; на підприємствах 

харчової промисловості (м’ясо-, 

молоко-, рибопереробній, 

масложировій, на підприємствах 

з виробництва майонезів, соусів, 

кетчупів тощо, хлібопекарських 

та кондитерських, плодово-

овочевих, консервних, 

крохмале-патокових 

виробництв, на 

хладокомбінатах, при 

виробництві продуктів дитячого 

харчування, виробництв 

безалкогольних, пивних, лікеро-

горілчаних напоїв тощо); в 

закладах торгівлі, ресторанного 

та житлово-комунального 

господарства; в дитячих 

дошкільних установах, учбових 

закладах усіх рівнів акредитації 

та інших підприємствах; для 

знезараження крові і біологічних 
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виділень, посуду, з-під виділень, 

медичних відходів в ЛПЗ 

2. Засіб дезінфекційний 

«Мультісепт» («Multisept») 

(діючі речовини: 

бензалконіум хлорид - 6,2%; 

полігексаметиленгуанідин 

гідрохлорид - 2,0%) 

ТОВ «НВК 

УКРАСЕПТИКА». Україна, 

03061, м. Київ, вул. М. 

Шепелєва, буд. 6, e-mail: 

yurist@ukraseptika.com, код 

за ЄДРПОУ 33956622 

ТОВ «НВК УКРАСЕПТИКА». 

Україна, 03061, м. Київ, вул. 

М. Шепелєва, буд. 6, e-mail: 

yurist@ukraseptika.com, код за 

ЄДРПОУ 33956622 

Для дезінфекції, 

передстерилізаційного 

очищення (в тому числі 

суміщеної з дезінфекцією в 

одному етапі - ручним і 

механізованим способом) 

виробів медичного призначення 

(хірургічних та стоматологічних 

інструментів, включаючи 

ендоскопи та інструменти до 

них) виготовлених з різних 

матеріалів (гуми, скла, металу, 

кераміки та ін.), а також для 

здійснення профілактичної, 

поточної та заключної 

дезінфекції поверхонь в 

приміщеннях, жорстких меблів, 

поверхонь приладів і 

обладнання, предметів 

обстановки, санітарно-

технічного обладнання, білизни, 

посуду, предметів догляду за 

хворими, прибирального 

інвентарю, санітарного 

транспорту, медичних відходів 

(перев'язувальний матеріал, 

ватно-марлеві серветки, 

тампони), білизни, виробів 

медичного призначення 

одноразового використання 

перед утилізацією; для 

проведення генеральних 

прибирань в ЛПЗ, на об'єктах 

комунальної служби (готелі, 

сауни, перукарні, косметичні та 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 23.03.2021 №12.2-18-

5/5397 
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масажні кабінети та ін.), в 

установах культури, в 

спортивно-оздоровчих 

установах; для обробки 

транспортно-дорожніх об'єктів 

(санітарного транспорту, авто-, 

авіа-, залізничного, водного 

транспорту, вокзали, аеропорти, 

порти тощо); для дезінфекції на 

підприємствах харчової 

промисловості, ресторанного 

господарства і торгівлі, на 

ринках і на підприємствах 

хлібопекарської, кондитерської, 

молочної, м'ясної, рибної 

промисловості, а також на 

підприємствах з виготовлення 

пиво-безалкогольних напоїв і 

плодоовочевих консервів згідно 

з інструкцією по застосуванню 

3. Засіб дезінфекційний 

«Полідез» (діючі  речовини: 

бензалконіуму хлориду - 

5,1%, спирт ізопропіловий-

4,8%, 

полігексаметиленгуанідину  

гідрохлориду -2,0%) 

ТОВ «НВК 

УКРАСЕПТИКА». Україна, 

03061, м. Київ, вул. М. 

Шепелєва, буд. 6, e-mail: 

yurist@ukraseptika.com, код 

за ЄДРПОУ 33956622 

СООО «БелАсептика-

Дез»,Республіка  Білорусь, 

223043, Мінська обл., 

Мінський р-н, с. Цнянка 

Засіб призначений для 

дезінфекції поверхонь, 

предметів обстановки, медичних 

приладів і апаратів, 

промислового обладнання, 

великогабаритного та санітарно-

технічного устаткування, 

посуду, предметів для миття 

посуду, білизни, прибирального 

інвентарю, предметів догляду за 

хворими та інш., згідно з 

інструкцією з застосування; 

дезінфекції, 

передстерилізаційного 

очищення виробів медичного 

призначення (включаючи 

жорсткі та гнучкі ендоскопи та 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 03.03.2021 №12.2-18-

5/3966 
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інструменти до них); 

дезінфекції, у тому числі 

суміщеної з 

передстерилізаційним 

очищенням  виробів медичного 

призначення; медичного 

інструментарію; для проведення 

поточної, заключної, 

профілактичної дезінфекції, 

генеральних прибирань та ін. в 

закладах охорони здоров’я всіх 

профілів; на підприємствах та в 

лабораторіях харчової 

промисловості (м’ясо-, молоко-, 

рибопереробній, масложировій, 

на підприємствах з виробництва 

майонезів, соусів, кетчупів 

тощо, хлібопекарських та 

кондитерських, плодово-

овочевих, консервних, 

крохмале-патокових 

виробництв, на 

хладокомбінатах, при 

виробництві продуктів дитячого 

харчування, виробництв 

безалкогольних, пивних, лікеро-

горілчаних та інш.напоїв) та  

підприємствах інших 

спеціалізацій; в закладах 

торгівлі, ресторанного та 

житлово-комунального 

господарства; в дитячих 

дошкільних установах, учбових 

закладах усіх рівнів акредитації 

та інших підприємствах; для 

знезараження крові і біологічних 

виділень, посуду, з-під виділень, 

медичних відходів в ЛПЗ 
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4. Засіб дезінфекційний 

“Гуанполісепт” (діюча 

речовина: 

полігексаметиленгуанідин 

гідрохлорид (ПГМГ-ГХ) – 

0,5%) 

ТОВ ТВД “РІВС”, Україна, 

04214  м. Київ, вул. Північна, 

3, 067-406-11-92, код за 

ЄДРПОУ 39714317 

ТОВ ТВД “РІВС”, Україна, 

04214  м. Київ, вул. Північна, 

3, 067-406-11-92, код за 

ЄДРПОУ 39714317 

Заклади охорони здоров’я, 

навчально-виховні, спортивно-

оздоровчі, заклади освіти (ЗДО – 

заклади дошкільної освіти, 

ЗЗСО – заклади загальної 

середньої освіти, ПЗО – 

позашкільні заклади освіти), 

підприємства фармацевтичної, 

парфумерно-косметичної, 

харчопереробної промисловості, 

ресторанного господарства і 

торгівлі, об’єкти комунально-

побутового призначення , 

транспорт, побут  

Державна установа 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 11.08.2020 

№12.2-18-5/18317 

5. Засіб дезінфекційний 

“Гуанполісепт” для 

дезінфекції поверхонь 

(діюча речовина: 

полігексаметиленгуанідин 

гідрохлорид (ПМГГ-ГХ) – 

0,5%) 

ТОВ ТВД “РІВС”, Україна, 

04214  м. Київ, вул. Північна, 

3, 067-406-11-92, код за 

ЄДРПОУ 39714317 

ТОВ ТВД “РІВС”, Україна, 

04214  м. Київ, вул. Північна, 

3, 067-406-11-92, код за 

ЄДРПОУ 39714317 

Для дезінфекції технологічного 

обладнання, поверхонь, 

приміщень закладів охорони 

здоров’я, учбово-виховних, 

спортивно-оздоровчих, 

харчопереробної промисловості,  

ресторанного господарства і 

торгівлі, об’єктів комунально-

побутового призначення, 

транспорту, тари на 

підприємствах м’ясної, 

молочної, рибної промисловості, 

виробництві безалкогольних 

напоїв, побуті 

Державна установа 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 08.05.2020 

№12.2-18-5/10383 

6. Засіб дезінфекційний 

“Гуанполісепт” (діюча 

речовина: 

полігексаметиленгуанідин 

гідрохлорид (ПГМГ-ГХ) – 

10,0-25,0 %) 

ТОВ ТВД “РІВС”, Україна, 

04214  м. Київ, вул. Північна, 

3, 067-406-11-92, код за 

ЄДРПОУ 39714317 

ТОВ ТВД “РІВС”, Україна, 

04214  м. Київ, вул. Північна, 

3, 067-406-11-92, код за 

ЄДРПОУ 39714317 

Заклади охорони здоров’я, 

навчально-виховні, спортивно-

оздоровчі, заклади освіти (ЗДО – 

заклади дошкільної освіти, 

ЗЗСО – заклади загальної 

середньої освіти, ПЗО – 

позашкільні заклади освіти), 

підприємства фармацевтичної, 

парфумерно-косметичної, 

Державна установа 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 11.08.2020 

№12.2-18-5/18318 
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харчопереробної промисловості, 

ресторанного господарства і 

торгівлі, об’єкти комунально-

побутового призначення, 

транспорт, побут 

7. Засіб дезінфекційний 

“ХімPro-Дез” (діючі 

речовини: 4,5% – амоній, 

алкіл (С12-С16) 

диметилбензилхлорид; 3,0% 

– додецил біспропілен 

триамін (1,3-пропандіамін); 

4,5% – амоній, дидецил 

диметил хлорид; 2,0% – 

полі(гексаметилен)гуанідину 

гідрохлорид) 

ТОВ НВК 

“Запоріжавтопобутхім”, 

Україна, 69035 м. Запоріжжя, 

вул. Рекордна 23, код 

ЄДРПОУ 33610760 

ТОВ НВК 

“Запоріжавтопобутхім”, 69035 

м. Запоріжжя, вул. Рекордна 

23, код за ЄДРПОУ 33610760; 

адреса виробництва: 69081 м. 

Запоріжжя, вул. 8 Березня 

буд.190 

Призначений для проведення 

поточної, заключної, 

профілактичної дезінфекції та 

генеральних прибирань у 

лікувально-профілактичних, 

медичних та дитячих закладах 

усіх профілів; на підприємствах 

фармацевтичної, 

мікробіологічної, парфумерно-

косметологічної, харчової та 

переробної галузях; дезінфекції 

поверхонь, обладнання, 

лабораторного посуду, 

інвентарю, білизни; дезінфекції 

та суміщення дезінфекції з перед 

стерилізаційним очищенням 

виробів медичного призначення; 

стерилізації виробів медичного 

призначення (включаючи 

стоматологічні інструменти, 

стоматологічні матеріали, 

жорсткі та гнучкі ендоскопи, 

інструменти до них тощо); на 

комунальних об’єктах; 

спортивно-оздоровчих 

комплексах; у закладах 

громадського харчування, 

торгівлі, соціальних закладах, 

установ Державної кримінально-

виконавчої служби України та 

департаменту з виконання 

кримінальних покарань; 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 08.07.2021 №12.2-18-

5/13554 
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рухомий склад та об'єкти 

забезпечення міського 

(метрополітен), залізничного, 

автомобільного, авіаційного, 

морського, річкового транспорту 

та вокзальної інфраструктури; 

інші епідемічно-значимі об’єкти, 

діяльність яких вимагає 

проведення дезінфекційних 

робіт 

8. Засiб дезiнфiкуючий "Біо-

ДС"(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 

ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП».  

Україна, 61007, м. Харків, вул. 

2-ї п’ятирічки, 21, код за 

ЄДРПОУ 32436433 

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, 

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) 

 

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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9. Засіб інсектицидний RAID 

ПАСТКИ для тарганів 

(д.р.:абамектин -0,05 %) 

ТОВ "СК Джонсон", Україна, 

04073, м. Київ, пр-т Степана 

Бандери, 19-Б, тел: +38 (044) 

4903500, e-

mail:UAConsumerService@ 

scj.com, код за ЄДРПОУ: 

00146137 

Packaging Imolese S.p.A., 

Італія, Via Turati, 22,  40026 - 

Imola (BO), Italy, тел: +39 0 

542689111, e-mail:info@ 

packagingimolese.com 

Ввезення, застосування у побуті; 

оптова та роздрібна реалізація 

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 

20.09.2021 №12.2-18-

5/16934 

10. Засіб дезінфекційний для 

рук Patron (діюча речовина: 

полігексаметиленгуанідин 

гідрохлорид – 1,25%) 

ТОВ «В.М.», Україна, 01010, 

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 

4/6, т.467 66 55, ф.379 04 03, 

код за ЄДРПОУ: 24095427 

ТОВ «В.М.», Україна, 01010, 

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 4/6, 

т.467 66 55, ф.379 04 03, код за 

ЄДРПОУ: 24095427. Адреса 

виробництва: 08160, Київська 

обл., Києво-Святошинський р-

н, с. Гатне, вул. Свободи, 2-А 

Для дезінфекції рук працівників 

учбових закладів та установ 

соціального захисту, 

підприємств харчопереробної, 

фармацевтичної, парфумерно-

косметичної промисловості, 

закладів ресторанного 

господарства, торгівлі, об’єктів 

комунально-побутового 

призначення, агропромислового 

комплексу, банківських установ, 

транспорту, в побуті 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 30.04.2020 №12.2-18-

5/9416 

11. Аерозоль «Стоп Моль» від 

літаючих комах (д.р.: 

Permethrin 0.35%; 

Tetramethrin 0.40%) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю-фірма 

«АгроМаксі», Україна, 

61002, м.Харків, 

вул.Сумська, б.73/75, кв.40.  

Код ЄДРПОУ 32673704 

Lider Kozmetik San Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım 

D-5007 sok No:12 KOCAELİ / 

TURKEY/ТУРЕЧЧИНА 

Для ввезення, знищення молі 

(метеликів, яєць та личинок), в 

середовищі життєдіяльності 

людини, оптово-роздрібна 

торгівля 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Інституту 

гігієни та екології 

Національного 

медичного університету 

імені О.О. Богомольця 

від 16.08.2019 №12.2-18-

5/18673 
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12.  Аерозолі «Рубит Голд»; 

«Кукарача СТОП»; «Стоп 

Тарган»; від літаючих та 

повзаючих комах (д.р.: 

Permethrin 0.15%; 

Tetramethrin 0.2%) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю-фірма 

«АгроМаксі», Україна, 

61002, м.Харків, 

вул.Сумська, б.73/75, кв.40.  

Код ЄДРПОУ 32673704 

Lider Kozmetik San Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım 

D-5007 sok No:12 KOCAELİ / 

TURKEY/ТУРЕЧЧИНА 

Для ввезення, знищення 

синантропних 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, оптово-

роздрібна торгівля 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Інституту 

гігієни та екології 

Національного 

медичного університету 

імені О.О. Богомольця 

від 16.08.2019 №12.2-18-

5/18672 

13. Інсектицидний засіб 

Аерозоль «Ультра Магик» 

(Ultra Magik) (д.р.: 

перметрин – 0,15%, 

тетраметрин – 0,2%) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю-фірма 

«АгроМаксі», Україна, 

61002, м.Харків, 

вул.Сумська, б.73/75, кв.40.  

Код ЄДРПОУ 32673704 

Lider Kozmetik San Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım 

D-5007 sok No:12 KOCAELİ / 

TURKEY/ТУРЕЧЧИНА 

В якості інсектицидного засобу 

для знищення синантропних 

літаючих та повзуючих комах у 

середовищі життєдіяльності 

людини - біля сміттєзвалищ, у 

середині та поблизу приміщень 

для утримання тварин, на 

підприємствах по переробці 

продуктів харчування, у 

середині та поблизу житлових та 

виробничих приміщень 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Інституту 

гігієни та екології 

Національного 

медичного університету 

імені О.О. Богомольця 

від 26.12.2017 №602-

123-20-5/40286 

14. Засіб «Ультра Магик» (Ultra 

Magik) порошок, гранули 

(д.р. фіпроніл – 0,05%) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю-фірма 

«АгроМаксі», Україна, 

61002, м.Харків, 

вул.Сумська, б.73/75, кв.40.  

Код ЄДРПОУ 32673704 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю-фірма 

«АгроМаксі», Україна, 61002, 

м.Харків, вул.Сумська, б.73/75, 

кв.40.  Код ЄДРПОУ 32673704 

Для знищення синантропних 

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 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Інституту 

гігієни та екології 

Національного 

медичного університету 

імені О.О. Богомольця 

від 27.06.2017 №602-

123-20-5/20843 

15. Родентицидний засіб 

«СМЕРТЬ ГРИЗУНАМ» 

(Смерть грызунам), (д.р. 

бродіфакум 0,005% 

ТОВ «АгроМаксі», Україна, 

61002, м.Харків, 

вул.Сумська, б.73/75, кв.40, 

Код за ЄДРПОУ 32673704 

SHENZHEN EMPIRE 

TECHNOLOGIСAL CO.LTD, 

Rm.1809RM, Shenkan Building, 

SHENZHEN EMPIRE 

Державна реєстрація, в якості 

родентицидного засобу для 

знищення сірих і чорних щурів 

та мишей в житлових, 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Інституту 
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(0,05г/кг), тістова принада; 

зернова принада; парафінова 

принада; гранульована 

принада 

TECHNOLOGIСAL CO. LTD 

Shangbu Middle Rd. Futian, 

Shenzhen, China, Китай 

побутових, офісних, складських 

(у т.ч. харчових), підсобних 

приміщеннях навчально-

виховних, лікувально-

профілактичних 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). 

Використовування фахівцями з 

дератизації, у тому числі за 

програмами ПЕСТ контролю, а 

також населенням у побуті 

(згідно з інструкції для побуту). 

Оптово-роздрібна торгівля 

гігієни та екології 

Національного 

медичного університету 

імені О.О. Богомольця 

від 23.09.2021 №12.2-18-

5/17158 

16. Родентицидна   принада 

«СМЕРТЬ ГРИЗУНАМ» 

(Смерть грызунам), (д.р. 

бродіфакум 0,005% 

(0,05г/кг), тістова принада; 

зернова принада; парафінова 

принада; гранульована 

принада 

ТОВ «АгроМаксі», Україна, 

61002, м.Харків, 

вул.Сумська, б.73/75, кв.40, 

Код за ЄДРПОУ 32673704 

ТОВ «АгроМаксі», Україна, 

61002, м.Харків, вул.Сумська, 

б.73/75, кв.40, Код за ЄДРПОУ 

32673704 

Державна реєстрація, в якості 

родентицидного засобу для 

знищення сірих і чорних щурів 

та мишей в житлових, 

побутових, офісних, складських 

(у т.ч. харчових), підсобних 

приміщеннях навчально-

виховних, лікувально-

профілактичних закладах та 

закладах ресторанного 

господарства і торгівлі, 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Інституту 

гігієни та екології 

Національного 

медичного університету 

імені О.О. Богомольця 

від 23.09.2021 №12.2-18-

5/17157 
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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). 

Використовування фахівцями з 

дератизації, у тому числі за 

програмами ПЕСТ контролю, а 

також населенням у побуті 

(згідно з інструкції для побуту). 

Оптово-роздрібна торгівля 

 

 

 

В.о. генерального директора 

Директорату фармацевтичного забезпечення                                                                                  Іван ЗАДВОРНИХ 


