
Додаток 2 до наказу 

Міністерства охорони 

здоров’я України 

«Про державну реєстрацію 

(перереєстрацію) 

дезінфекційних засобів» 

 

 

ПЕРЕЛІК 

ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ, ЯКИМ ВІДМОВЛЕНО У ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ 

№ Назва засобу, вміст діючих речовин 

Назва заявника 

продукції, країна, 

місцезнаходження 

Назва виробника 

продукції, країна, 

місцезнаходження 

Причина відмови 

Установа, заклад державної 

санітарно-епідеміологічної 

служби (експертна комісія), 

яка видала висновок 

державної санітарно-

епідеміологічної експертизи 

1. Дезінфекційний засіб «Брилліант 

плюс», діючими речовинами якого є 

глутаровий альдегід 0,8 - 1,0% та 

алкілдиметилбензиламоній хлорид 

0,9 - 1,1 % 

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, 

код за ЄДРПОУ: 

37509013 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: 

алкілдиметилбензиламоній 

хлорид 

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 

01.07.2021 №12.2-18-5/13082 

2. Дезінфекційний засіб "ДЕЗанідін", 

діючими речовинами засобу є 

комплекс четвертинних амонійних 

сполук - 17,0 ± 2 % 

ТОВ «Гігієна Дез», 

Україна, 04159, м. Київ, 

вул. Калнишевського 

будинок, 7 секція 2, 

ТОВ «Гігієна Дез», 

Україна, 04159, м. Київ, 

вул. Калнишевського 

будинок, 7 секція 2, 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: 

алкілдиметилбензиламоній 

Комісія з державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи при головному 

державному санітарному 
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(дидецилдиметиламонію хлорид 10,0 

± 2 %, алкілдиметилбензиламоній 

хлорид 7,0 ± 2%) та 

полігексаметиленгуанідин 

гідрохлорид 5,0 ± 2 % 

оф.1041, тел: (044)303-

97-63, e-mail: 

gigienadez@ukr.net, 

www.gigienadez.com.ua, 

код за ЄДРПОУ: 

37509013 

оф.1041, адреса 

виробничих 

потужностей: м. Київ, 

провулок Бондарський, 

5, тел: (044)303-97-63, 

e-mail: 

gigienadez@ukr.net, 

www.gigienadez.com.ua, 

код за ЄДРПОУ: 

37509013 

хлорид, 

полігексаметиленгуанідин 

гідрохлорид 

лікареві України Наукового 

центру превентивної 

токсикології, харчової та 

хімічної безпеки імені 

академіка Л.І.Медведя 

Міністерства охорони 

здоров'я України від 

08.07.2021 №12.2-18-5/14169 

3. Засіб дезінфікуючий "Спорактив 

(Sporactive)" - діючі речовини, мас., 

%: 9,5 – глутаровий альдегід, 7,5 – 

гліоксаль, 15,0 – 

дидецилдиметиламоній хлорид 

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 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: гліоксаль 

Державна установа “Інститут 

медицини праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 17.08.2020 

№12.2-18-5/19085 

4. Засіб дезінфікуючий “Бланідас 

Септактив-Ензим (Blanidas Ceptaktiv-

enzym)” - діючі речовини, мас., %: 

12,0 - алкілдиметилбензиламонію 

хлорид, 8,0 - дидецилдиметиламонію 

хлорид, 2,0 - полігексаметилен-

гуанідину гідрохлорид (ПГМГ) 

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 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: полігексаметилен-

гуанідину гідрохлорид 

(ПГМГ) 

Державна установа “Інститут 

медицини праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 17.08.2020 

№12.2-18-5/19110 

5. Засіб дезінфікуючий "Бланідас 3000 

АльдоСтерил" - діючі речовини, мас., 

%: 9,5 – глутаровий альдегід; 7,5 – 

гліоксаль; 9,6 – 

дидецилдиметиламоній хлорид 

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 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: гліоксаль 

Державна установа “Інститут 

медицини праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 01.09.2020 

№12.2-18-5/20017 
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6. Засіб дезінфекційний «TOOLS DEZ, 

ТУЛС ДЕЗ» (д.р – 1,3-

Пропандіамін,N-(3-амінопропіл)-N-

додецил-5,0%; 

полі(гексаметиленбігуанід) 

гідрохлорид – 5,0%; С12-

14Алкілдиметилбензил амоній 

хлорид - 10,0 %; Протеаза - 0,2%; 

Триацилгліцерол ліпаза - 0,1%; 

Альфа-Амілаза - 0,1% ) Концентрат 

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, код 

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, код 

РНОКПП: 3240613330 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: полі 

(гексаметиленбігуанід) 

гідрохлорид 

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 

08.07.2021 №12.2-18-5/14141 

7. Засіб дезінфікуючий, антисептичний 

"SURGERY DEZ, СЕРДЖЕРИ ДЕЗ" 

(2-Пропанол -75,0%; 1,6-Біс(5-(п-

хлорофеніл )бігуанідино) гексан 

диглюконат – 0,5 %; водень пероксид 

- 0,5 %) 

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, код 

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, код 

РНОКПП: 3240613330 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: 1,6-біс(5-(п-

хлорофеніл )бігуанідино) 

гексан диглюконат 

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 №12.2-18-5/14406 

8. Засіб дезінфекційний / 

антисептичний «SAFE TOUCH DEZ, 

СЕЙФ ТАЧ ДЕЗ» (діюча речовина 

Полі(гексаметиленбігуанід) 

гідрохлорид – 0,5%; С12-

14Алкілдиметилбензил амоній 

хлорид - 0,1 %;) 

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, код 

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, код 

РНОКПП: 3240613330 

 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: полі 

(гексаметиленбігуанід) 

гідрохлорид 

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 №12.2-18-5/14392 
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9. Засіб дезінфекційний 

«STERILIZATION FLUID, 

СЕТРИЛІЗЕЙШОН ФЛЮИД» 

(д.р.1,5-Пентандіаль 8%; 

Полі(гексаметиленбігуанід) 

гідрохлорид – 5,0%; С12-

14Алкілдиметилбензил амоній 

хлорид - 1,0 %) Концентрат 

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, код 

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, код 

РНОКПП: 3240613330 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: полі 

(гексаметиленбігуанід) 

гідрохлорид 

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 №12.2-18-5/14367 

10. Рідкий концентрований засіб для 

дезінфекції, достерилізаційного 

очищення та стерилізації «КЛІН 

СТРІМ «ULTRA» (діючі речовини: 

дидецилдиметиламоній хлорид – 

10 %, бензалконій хлорид – 20 %, 

глутаровий альдегід – 10,0 %) 

ПП «СОЛЯРІС-СД», 

Україна, 10009, м. 

Житомир, вул. Вітрука, 

47/40, тел./факс: (0412) 

51-90-37, 

www.cleanstream.com.ua, 

код за ЄДРПОУ 

30672981 

ПП «СОЛЯРІС-СД», 

Україна, 10009, м. 

Житомир, вул. Вітрука, 

47/40, тел./факс: (0412) 

51-90-37, www. 

cleanstream.com.ua. 

Адреса виробництва: 

Україна, 10019, 

м.Житомир, вул. Івана 

Гонти, 81, код за 

ЄДРПОУ 30672981 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: бензалконій хлорид 

Комісія з питань державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи ДУ “Інститут 

громадського здоров’я ім. 

О.М. Марзєєва НАМНУ” від 

25.02.2021 №12.2-18-5/3423 

11. Рідкий концентрований засіб для 

дезінфекції, достерилізаційного 

очищення та стерилізації «КЛІН 

СТРІМ «BASIC» (діючі речовини: 

дидецилдиметиламоній хлорид – 

10 %, бензалконій хлорид – 20 %) 

ПП «СОЛЯРІС-СД», 

Україна, 10009, м. 

Житомир, вул. Вітрука, 

47/40, тел./факс: (0412) 

51-90-37, 

www.cleanstream.com.ua, 

код за ЄДРПОУ 

30672981 

ПП «СОЛЯРІС-СД», 

Україна, 10009, м. 

Житомир, вул. Вітрука, 

47/40, тел./факс: (0412) 

51-90-37, www. 

cleanstream.com.ua. 

Адреса виробництва: 

Україна, 10019, 

м.Житомир, вул. Івана 

Гонти, 81, код за 

ЄДРПОУ 30672981 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: бензалконій хлорид 

Комісія з питань державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи ДУ “Інститут 

громадського здоров’я ім. 

О.М. Марзєєва НАМНУ” від 

25.02.2021 №12.2-18-5/3415 

12. Файн Гард Пьюр Хендс (санітайзер 

для рук) - 50 мл/Fine Guard Pure 

Hands  (Hand Sanitaizer)– 50 ml (діюча 

Компанія ТОВ "Патерн 

ЛТД.", Україна, м. Київ, 

вул. Дегтярівська, 53-А, 

Компанія Файн 

Хайдженік Пейпер 

ФЗЕ/Fine Hygienic 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин 

Комісія з державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи при головному 
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речовина – 3-

(Триметоксисиліл)пропілдиметилокт

адецил амонію хлорид -0,60%) 

офіс 316, тел: 044 228 78 

19, Email: Patern 

irina_belenkaya@regulator

y.com.ua.Веб-сайт: 

regulatory.com.ua. , код за 

ЄДРПОУ: 34620020 

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 

державному санітарному 

лікареві України Наукового 

центру превентивної 

токсикології, харчової та 

хімічної безпеки імені 

академіка Л.І.Медведя 

Міністерства охорони 

здоров'я України від 

11.08.2021 №12.2-18-5/15122 

 

 

 

В.о. генерального директора 

Директорату фармацевтичного забезпечення                                                                                  Іван ЗАДВОРНИХ 


