
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 родентицидний 

БРОДІФАКУМ  0,25 % 

(діюча речовина: 

бродіфакум - 0,25 %) 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

“O.L.KAR-АгроЗооВет-

Сервіс”, Україна, 23500, 

Вінницька обл., м. Шаргород, 

вул. Героїв Майдану, 272 В, 

тел.: +38 (043) 442-12-54, 

тел./факс: +38 (043) 442-17-

87, е-mail: 

gusil@olkar.com.ua, 

www.agroolkar.com.ua, код за 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО “O.L.KAR-

АгроЗооВет-Сервіс”, Україна, 

23500, Вінницька обл., м. 

Шаргород, вул. Героїв 

Майдану, 272 В, тел.: +38 (043) 

442-12-54, тел./факс: +38 (043) 

442-17-87, е-mail: 

gusil@olkar.com.ua, 

www.agroolkar.com.ua, код за 

ЄДРПОУ 33437883. Адреса 

Для приготування і застосування 

професійним контингентом 

отруєних приманок для 

знищення щурів і мишей в 

практиці дератизації на об’єктах 

різних категорій 

Експертна комісія з 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи ДУ “Інститут 

громадського здоров’я 

ім. О.М. Марзєєва 

НАМНУ” від 15.09.2021 

№12.2-18-5/16824 
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ЄДРПОУ 33437883 виробництва: Україна, 23500, 

Вінницька обл., м.  Шаргород, 

вул. Героїв Майдану, 272 А 

2. Засіб дезінфекційний 

«Поліцид-НАТА (Policide-

NATA)» (діюча речовина, 

%: 

полігексаметиленгуанідин 

гідрохлорид (ПГМГ-ГХ) – 

20,0) 

ТОВ "НАТА ГРУП", Україна, 

16600, Чернігівська обл., м. 

Ніжин, вул. Носівський 

Шлях, 19 Д. тел.:+ 380 (99) 

3861875, e-mail: 

officenatagroup@gmail.com, 

код за ЄДРПОУ 43677533 

ТОВ "НАТА ГРУП", Україна, 

16600, Чернігівська обл., м. 

Ніжин, вул. Носівський Шлях, 

19 Д. тел.:+ 380 (99) 3861875, 

e-mail: 

officenatagroup@gmail.com, 

код за ЄДРПОУ 43677533 

Заклади охорони здоров’я, 

лабораторії, санітарний 

транспорт (у т.ч. машини 

швидкої медичної допомоги), 

донорські пункти та пункти 

переливання крові, медико-

санітарні частини, 

фельдшерсько-акушерські та 

медичні пункти, об’єкти 

комунально-побутового 

обслуговування, промислові 

підприємства, підприємства 

харчопереробної промисловості, 

підприємства і заклади 

агропромислового комплексу, 

парфумерно-косметичної, 

фармацевтичної, хімічної, 

біотехнологічної, 

мікробіологічної промисловості, 

заклади ресторанного 

господарства і торгівлі, дитячі 

дошкільні заклади, учбові 

заклади різних рівнів 

акредитації, аптеки і аптечні 

заклади, санаторно-курортні, 

спортивно-оздоровчі заклади 

різноманітного профілю, 

заклади соціального захисту 

(будинки престарілих, інвалідів), 

заклади зв’язку та банківські 

установи; всі види транспорту, 

установи пенітенціарної 

системи, митниця і прикордонна 

служба, сховища, архіви; побут 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 01.04.2021 №12.2-18-

5/6821 



3                                                                                             Продовження додатка 1 
 

3. засіб дезінфікуючий «Нью 

таб актив» (д.р.: натрієва 

сіль дихлорізаціанурової 

кислоти 80-81%), таблетки, 

гранули 

ТОВ «ВІОЛА 

МЕДТЕХНІКА», Україна, 

36000, м. Полтава, вул. 

Героїв-Чорнобильців буд. 15; 

Код ЄДРПОУ 23548019, тел. 

(095) 152 – 24-10, E-mail: 

med2@viola.net.ua 

ТОВ «ВІОЛА МЕДТЕХНІКА», 

Україна, 36000, м. Полтава, 

вул. Героїв-Чорнобильців буд. 

15; Код ЄДРПОУ 23548019, 

тел. (095) 152 – 24-10, E-mail: 

med2@viola.net.ua 

Засіб дезінфікуючий 

застосовується в закладах 

охорони здоров’я усіх профілів; 

аптечних закладах; 

лабораторіях; навчально-

виховних та учбових закладах 

різних рівнів акредитації, 

дитячих дошкільних закладах; у 

військових частинах; на 

підприємствах харчової та 

переробної промисловості, агро-

промислового комплексу, 

мікробіологічної, 

фармацевтичної, парфумерно - 

косметичної промисловості, 

ресторанному господарстві, 

підприємствах громадського 

харчування та торгівлі, на 

об’єктах комунально-побутового 

обслуговування; на 

автомобільному, залізничному, 

авіаційному та водному 

транспорті;  закладах та 

установах соціального захисту, 

пенітенціарних установах, 

закладах зв’язку та банківських 

установах; в місцях загального 

користування, на інших 

епідемічно–значимих об’єктах, 

діяльність яких вимагає 

проведення дезінфекційних 

робіт відповідно до діючих 

санітарно-гігієнічних та 

протиепідемічних норм і правил, 

у вогнищах інфекційних хвороб,  

населенням у побуті 

 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Інституту 

гігієни та екології 

Національного 

медичного університету 

імені О.О. Богомольця 

від 22.09.2021 №12.2-18-

5/16959 
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4. Інсектицидний засіб 

“Mаксфорс Platin” (діюча 

речовина - клотіанідин 1 %) 

фірма «Байєр СAС», 

Франція, (16 Rue Jean-Marie 

Leclair 69266 Lyon), 

malgorzata.snop@bayer.com, 

www.bayer.com., тел: 

+33472854321, 

+380442203301, код за 

ЄДРПОУ: 562038893 

"Фірма “Байер АГ”, Німеччина 

(Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 

Leverkusen);  фірма  “Бaйер 

САС”, Франція (16 Rue Jean-

Marie Leclair 69266 Lyon; Site 

de Marle Marle Rue Cyrille 

Liebert crossing Rue Antoine 

Laurent de Lavosier ZI BP2 

022250 Male-sur-Serre, Zone 

Industrielle); фірма 

"Норберт/Джакобсон 

Ко”,Сполучені Штати 

Америки (3060 Southpаrk Blvd 

30294 Ellenwood), Німеччина, 

Франція, Сполучені Штати 

Америки, 

malgorzata.snop@bayer.com, 

www.bayer.com.; 

тел.+33472854321, 

+380442203301.   Представник 

в Україні - ТОВ „БАЙЕР", 

04071, м.Київ, вул. Верхній 

Вал 4-Б, Україна, тел: (044) 

220-33-00(044) 220-33-00 

Для знешкодження повзаючих 

комах (прусаки, чорні та 

американські таргани тощо) в 

житлових приміщеннях, 

приміщеннях на побутово-

комунальних об”єктах, об”єктах 

громадського харчування, 

виробничих приміщеннях, 

зоопарках, зоомагазинах та 

ветеринарних клініках. 

Ввезення. Оптово-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 

19.10.2021 №12.2-18-

5/17702 

5. Засіб дезінфекційний 

«Юніт-Доз Санітайзер» 

(«Unit-Dose Sanitizer») – 

діючі речовини: 

алкілдиметилбензиламоній 

хлорид 7,5%, 

лаурилдіпропілентриамін 

4,0%. 

ТОВ «Еколаб ТзОВ», 

Україна, 08601,  Київська 

обл., м. Васильків, вул. 

Квітки-Основ’яненка, 24 в, 

тел: (+38044) 494-31-20, e-

mail:  UA.office@ecolab.com; 

www.ecolab.com, код за 

ЄДРПОУ: 30209776 

Концерн Ecolab (Ecolab Europe 

GmbH, Ecolab Deutschland 

GmbH), Швейцарія, 

Німеччина, країни ЄС, 

головний офіс: Ecolab Europe 

GmbH Richtistr. 7 8304 

Wallisellen Switzerland; 

власник формул: Ecolab 

Deutschland GmbH Ecolab-

Allee 1 40789. www.ecolab.com 

Ввезення. Для професійного 

використання за призначенням 

на підприємствах харчової та 

харчопереробної промисловості 

у т.ч. на підприємствах дитячого 

харчування, молочної, 

м’ясопереробної, 

птахопереробної, пиво-

безалкогольної, рибопереробної, 

виробництва напоїв та т.п.; 

сільського господарства та 

агропромислового комплексу; 

ресторанного господарства, 

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 
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роздрібної та оптової торгівлі 

харчовими продуктами, в 

закладах громадського 

харчування, для миття робочих 

поверхонь, технологічного 

обладнання, тари та ємностей, 

які контактують з харчовими 

продуктами, поверхонь 

виробничих та побутових 

приміщень. Реалізація – оптова 

торгівля 

25.10.2021 №12.2-18-

5/17850 

6. Засіб дезінфікуючий та 

антисептичний “Септол 

Форте” (діючі речовини: 

Етанол в % 50-55, 

Ізопропанол в % 20-25, 

Алкілдиметилбензиламоній 

хлорид в % 0,135-0,165, 

Глутаровий альдегід в % 

0,10-0,15; допоміжні 

речовини та вода 

демінералізована) 

ТОВ “Альтафарм”, Україна, 

51200, Дніпропетровська 

обл., місто Новомосковськ, 

вулиця Гетьманська, будинок 

243, тел.+380679556856, 

blikom2@gmail.com, код за 

ЄДРПОУ 39856736 

ТОВ “Альтафарм”, Україна, 

51200, Дніпропетровська обл., 

місто Новомосковськ, вулиця 

Гетьманська, будинок 243, 

тел.+380679556856, 

blikom2@gmail.com, код за 

ЄДРПОУ 39856736 

Антисептична обробка 

(дезінфекція) твердих, стійких 

до дії спиртів поверхонь 

приміщень та устаткування; 

виробів медичного призначення 

(у тому числі інструментів) з 

металу, скла, гуми і полімерних 

матеріалів (як ендоскопів та 

інструментів, обладнання до 

них); вузлів медичного 

обладнання та устаткування, а 

також офтальмологічних, 

стоматологічних інструментів (у 

тому числі обертових), протезів, 

турбін, куточків, виробів з 

альгінату та силікону, датчиків 

до апарату ультразвукового 

обстеження, гумових присосок 

до електрокардіографів та інших 

апаратів, медичних рукавичок, 

лабораторного, аптечного, 

ветеринарного обладнання, 

посуду тощо методом 

протирання; невеликих за 

розмірами об'єктів в екстрених 

ситуаціях (в тому числі 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 17.06.2021 №12.2-18-

5/11852 
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рукавички тощо); а також 

дезінфекція шкіри пацієнтів, 

медичного та обслуговуючого 

персоналу в закладах охорони 

здоров'я (у тому числі 

стоматологічних клініках; 

амбулаторіях, поліклініках; на 

станціях швидкої та 

невідкладної медичної 

допомоги; донорських пунктах 

та пунктах переливання крові; 

пологових будинках, аптеках та 

аптечних закладах); спортивно-

оздоровчих, освітніх, навчально-

виховних закладах усіх типів, 

незалежно від їх 

підпорядкування, соціального 

захисту, пенітенціарної системи; 

військовослужбовців 

Міністерства Оборони України, 

Національної поліції України та 

інших воєнізованих 

формуваннях, в установах 

пенітенціарної системи, 

співробітників митниці, 

прикордонних служб, об’єктів і 

підрозділів служб державної та 

відомчої охорони; населенням у 

побуті; у вогнищах інфекційних 

хвороб; в умовах надзвичайних 

ситуацій; місцях тимчасового 

проживання та масового 

перебування людей; закладах 

комунального господарства, 

громадського харчування, 

торгівлі, зв'язку, інших 

підприємствах; фінансових, 

банківських установах; 
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гігієнічна дезінфекція 

(антисептична обробка) і 

деконтамінація шкіри рук 

персоналу харчопереробної 

промисловості, парфумерно-

косметичної, фармацевтичної, 

хіміко-фармацевтичної, хімічної, 

ветеринарної, біотехнологічної, 

мікробіологічної промисловості, 

біотехнологічних підприємств; 

іншій сфері послуг; ринках; на 

рухомому складі та об'єктах 

забезпечення всіх видів 

транспорту (у тому числі 

метрополітені); у ветеринарії; 

для гігієнічної дезінфекції 

(антисептичної обробки) рук 

персоналу лабораторій різних 

підпорядкувань (клініко-

діагностичних, 

мікробіологічних, біохімічних, 

бактеріологічних, серологічних, 

ветеринарних тощо), санітарного 

транспорту (у т. ч. автомобілів 

швидкої/ невідкладної медичної 

допомоги), для гігієнічної 

дезінфекції (антисептичної 

обробки) рук персоналу об’єктів 

побутового обслуговування до і 

після роботи з клієнтом, а також 

для обробки шкіри клієнта при 

манікюрі, педикюрі, тутуажі, 

пірсінзі та інших процедурах, 

пов’язаних з пошкодженнях 

шкіри; інше згідно інструкцій з 

використання. Оптово-роздрібна 

торгівля (у тому числі аптечна та 

ветеринарна мережа), інтернет-
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магазини 

7. Засіб дезінфікуючий та 

антисептичний “Септол 

Експрес” (діючі речовини: 

Етанол в % 60-65, 

Ізопропанол в % 20-25, 

Алкилдиметилбензиламоній 

хлорид в % 0,135-0,165, 

допоміжні речовини та вода 

де мінералізована) 

ТОВ “Альтафарм”, Україна, 

51200, Дніпропетровська 

обл., місто Новомосковськ, 

вулиця Гетьманська, будинок 

243, тел.+380679556856, 

blikom2@gmail.com, код за 

ЄДРПОУ 39856736 

ТОВ “Альтафарм”, Україна, 

51200, Дніпропетровська обл., 

місто Новомосковськ, вулиця 

Гетьманська, будинок 243, 

тел.+380679556856, 

blikom2@gmail.com, код за 

ЄДРПОУ 39856736 

Антисептична обробка 

(дезінфекція) твердих, стійких 

до дії спиртів поверхонь 

приміщень та устаткування; 

виробів медичного призначення 

(у тому числі інструментів) з 

металу, скла, гуми і полімерних 

матеріалів (як ендоскопів та 

інструментів, обладнання до 

них); вузлів медичного 

обладнання та устаткування, а 

також офтальмологічних, 

стоматологічних інструментів (у 

тому числі обертових), протезів, 

турбін, куточків, виробів з 

альгінату та силікону, датчиків 

до апарату ультразвукового 

обстеження, гумових присосок 

до електрокардіографів та інших 

апаратів, медичних рукавичок, 

лабораторного, аптечного, 

ветеринарного обладнання, 

посуду тощо методом 

протирання; невеликих за 

розмірами об'єктів в екстрених 

ситуаціях (в тому числі 

рукавички тощо); а також 

дезінфекція шкіри пацієнтів, 

медичного та обслуговуючого 

персоналу в закладах охорони 

здоров'я (у тому числі 

стоматологічних клініках; 

амбулаторіях, поліклініках; на 

станціях швидкої та 

невідкладної медичної 

допомоги; донорських пунктах 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 18.06.2021 №12.2-18-

5/11970 
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та пунктах переливання крові; 

пологових будинках, аптеках та 

аптечних закладах); спортивно-

оздоровчих, освітніх, навчально-

виховних закладах усіх типів, 

незалежно від їх 

підпорядкування, соціального 

захисту, пенітенціарної системи; 

військовослужбовців 

Міністерства Оборони України, 

Національної поліції України та 

інших воєнізованих 

формуваннях, в установах 

пенітенціарної системи, 

співробітників митниці, 

прикордонних служб, об’єктів і 

підрозділів служб державної та 

відомчої охорони; населенням у 

побуті; у вогнищах інфекційних 

хвороб; в умовах надзвичайних 

ситуацій; місцях тимчасового 

проживання та масового 

перебування людей; закладах 

комунального господарства, 

громадського харчування, 

торгівлі, зв'язку, інших 

підприємствах; фінансових, 

банківських установах; 

гігієнічна дезінфекція 

(антисептична обробка) і 

деконтамінація шкіри рук 

персоналу харчопереробної 

промисловості, парфумерно-

косметичної, фармацевтичної, 

хіміко-фармацевтичної, хімічної, 

ветеринарної, біотехнологічної, 

мікробіологічної промисловості, 

біотехнологічних підприємств; 
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іншій сфері послуг; ринках; на 

рухомому складі та об'єктах 

забезпечення всіх видів 

транспорту (у тому числі 

метрополітені); у ветеринарії; 

для гігієнічної дезінфекції 

(антисептичної обробки) рук 

персоналу лабораторій різних 

підпорядкувань (клініко-

діагностичних, 

мікробіологічних, біохімічних, 

бактеріологічних, серологічних, 

ветеринарних тощо), санітарного 

транспорту (у т. ч. автомобілів 

швидкої/ невідкладної медичної 

допомоги), для гігієнічної 

дезінфекції (антисептичної 

обробки) рук персоналу об’єктів 

побутового обслуговування до і 

після роботи з клієнтом, а також 

для обробки шкіри клієнта при 

манікюрі, педикюрі, тутуажі, 

пірсінзі та інших процедурах, 

пов’язаних з пошкодженнях 

шкіри; інше згідно інструкцій з 

використання. Оптово-роздрібна 

торгівля (у тому числі аптечна та 

ветеринарна мережа), інтернет-

магазини 

 

 

 

В.о. генерального директора 

Директорату фармацевтичного забезпечення                                                                                  Іван ЗАДВОРНИХ 


