
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 «Косметичний 

антисептичний універсальний для 

рук, ніг та побутових поверхонь 

«Нейтральний, без аромату»: 

ізопропіловий спирт – не менше 

65,0%; хлоргексидину біглюконат – 

не менше 0,02%) 

ПП «Юнікс», Україна, 

08001, Київська обл., 

смт. Макарів, вул. 

Дорожня 27а, +38 (098) 

623-65-65, код за 

ЄДРПОУ: 31594889 

ПП «Юнікс», Україна, 

08001, Київська обл., 

смт. Макарів, вул. 

Дорожня 27а, +38 (098) 

623-65-65, код за 

ЄДРПОУ: 31594889. 

Адреса місця 

виробництва: Україна, 

08001, Київська обл., 

смт. Макарів, вул. 

Ватутіна 65а 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: хлоргексидину 

біглюконат 

Комісія з державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут медицини 

праці імені Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” від 

29.06.2021 №12.2-18-5/12753 

2. Дезінфекційний засіб «косметичний 

антисептичний універсальний для 

рук, ніг та побутових поверхонь 

«Ефірна олія чайного дерева»: 

ізопропіловий спирт – не менше 

ПП «Юнікс», Україна, 

08001, Київська обл., 

смт. Макарів, вул. 

Дорожня 27а, +38 (098) 

623-65-65, код за 

ПП «Юнікс», Україна, 

08001, Київська обл., 

смт. Макарів, вул. 

Дорожня 27а, +38 (098) 

623-65-65, код за 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: хлоргексидину 

біглюконат 

Комісія з державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут медицини 

праці імені Ю.І. Кундієва 
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65,0%; хлоргексидину біглюконат – 

не менше 0,02%) 

ЄДРПОУ: 31594889 ЄДРПОУ: 31594889. 

Адреса місця 

виробництва: Україна, 

08001, Київська обл., 

смт. Макарів, вул. 

Ватутіна 65а 

Національної академії 

медичних наук України” від 

24.06.2021 №12.2-18-5/12563 

3. Дезінфекційний засіб «косметичний 

антисептичний універсальний для 

рук, ніг та побутових поверхонь 

«Ефірна олія мандарину»: 

ізопропіловий спирт – не менше 65,0 

%; хлоргексидину біглюконат – не 

менше 0,02%) 

ПП «Юнікс», Україна, 

08001, Київська обл., 

смт. Макарів, вул. 

Дорожня 27а, +38 (098) 

623-65-65, код за 

ЄДРПОУ: 31594889 

ПП «Юнікс», Україна, 

08001, Київська обл., 

смт. Макарів, вул. 

Дорожня 27а, +38 (098) 

623-65-65, код за 

ЄДРПОУ: 31594889. 

Адреса місця 

виробництва: Україна, 

08001, Київська обл., 

смт. Макарів, вул. 

Ватутіна 65а 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: хлоргексидину 

біглюконат 

Комісія з державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут медицини 

праці імені Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” від 

29.06.2021 №12.2-18-5/12754 

4. Дезінфекційний засіб «Косметичний 

антисептичний спрей універсальний 

для рук, ніг та побутових поверхонь 

«Ефірна олія лаванди»: 

ізопропіловий спирт – не менше 

65,0%; хлоргексидину біглюконат – 

не менше 0,02%) 

ПП «Юнікс», Україна, 

08001, Київська обл., 

смт. Макарів, вул. 

Дорожня 27а, +38 (098) 

623-65-65, код за 

ЄДРПОУ: 31594889 

ПП «Юнікс», Україна, 

08001, Київська обл., 

смт. Макарів, вул. 

Дорожня 27а, +38 (098) 

623-65-65, код за 

ЄДРПОУ: 31594889. 

Адреса місця 

виробництва: Україна, 

08001, Київська обл., 

смт. Макарів, вул. 

Ватутіна 65а 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: хлоргексидину 

біглюконат 

Комісія з державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут медицини 

праці імені Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” від 

29.06.2021 №12.2-18-5/12755 

5. Дезінфекційний засіб MDH 500 

Стерилоцит (діючі речовини: 

лимонна кислота - 21%, молочна 

кислота - 2%, яблучна кислота - 2%) 

ПП «Інтер Склад», 

Україна, 73035 м. 

Херсон, смт. 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(виробничі площі), 

тел: /факс (0552) 32-75-

00, код за ЄДРПОУ: 

35869799 

Засіб для термохімічної 

дезінфекції апаратів для 

гемодіалізу всіх типів, 

виробів медичного 

призначення у закладах 

охорони здоров’я усіх 

профілів (у т.ч. дитячі 

медичні заклади), Реалізація 

через оптово-роздрібну 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної експертизи в 

особливо складних випадках 

при державному підприємстві 

«Науковий центр 

превентивної токсикології, 

харчової та хімічної безпеки 

імені академіка Л.І. Медведя 
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торгівлю Міністерства охорони 

здоров'я України від 

29.11.2021 №12.2-18-5/20112 

 

 

 

В.о. генерального директора 

Директорату фармацевтичного забезпечення                                                                                  Іван ЗАДВОРНИХ 


