
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. Інсектицидний засіб 

«Хабітро Гель (Habitro Gel)» 

(діюча речовина 

імідаклоприд - 2,15  %) 

Фірма «Байєр СAС», 

Франція, 16 Rue Jean-Marie 

Leclair, 69266 Lyon, 

malgorzata.snop@bayer.com, 

www.bayer.com, тел: 

+33472854321, 

+380442203301 

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), Німеччина, 

Франція, 

Призначений для знищення 

синантропних повзаючих комах 

в житлових приміщеннях, 

приміщеннях побутово-

комунальних об’єктів, 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 
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malgorzata.snop@bayer.com, 

www.bayer.com. Представник в 

Україні - ТОВ „Байєр", 04071, 

м.Київ, вул.Верхній Вал 4-Б, 

Україна, тел.(044) 220-33-00, 

тел: +33472854321, 

+330442203301 

Міністерства охорони 

здоров'я України від 

21.05.2021 №12.2-18-

5/9325 

2. Інсектицидний препарат 

«Квік-Байт  WG10 (Quick 

Bayt WG10») /діюча 

речовина імідаклоприд – 

10 %/ 

Фірма «Байєр СAС», 

Франція, 16 Rue Jean-Marie 

Leclair 69266 Lyon, 

malgorzata.snop@bayer.com, 

www.bayer.com, тел: 

.+33472854321, 

+380442203301, код за 

ЄДРПОУ: 562 038 893 

Фірма “Байер АГ”, Німеччина 

(Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 

Leverkusen);  фірма  “Бaйер 

САС”, Франція (16 Rue Jean-

Marie Leclair 69266 Lyon);  

“SBM FORMULATION CS”, 

Франція (621 Avenue Jean 

Foucault, 34535 Beziers); фірма 

“IRIS Zi Le Barthas”, Франція 

(Route de Saint Privat, 30340 

Salindres); фірма ”Bayer 

CropScience S.r.I”, Італія  (Via 

delle Industrie 9, I-24040 

Filago);  фірма "Kwizda Agro 

GmbH", Австрія (В66 Laаer 

Strasse, Kwizda-Allee 1, 2100 

Leobendorf); фірма ”Bayer 

CropScience S.L.", Іспанія 

(Avda. Comarques del Pais 

Valencia 267, Quart de Poblet, 

Valencia), фірма ”Bayer Turk 

Kimya Sanayi Ltd.Sti”, 

Туреччина (Baris Mahallesi 

Anibal Caddesi 1, 41410, Gebze, 

Koceaeli). Представник в 

Україні - ТОВ „Байєр", 

Україна, 04071, м.Київ, 

вул.Верхній Вал 4-БУкраина, 

тел: 044) 220-33-00 

 

Ввезення. Призначений для 

використання  фахівцями 

закладів профілактичної 

дезінфекції МОЗ України та 

інших організацій у середині та 

поблизу приміщень для 

утримання тварин, на   

сміттєзвалищах, підприємствах 

по переробці продуктів 

харчування, усередині та 

поблизу житлових та 

виробничих приміщеннях  у 

формі водного розчину з метою 

знищення мух та ґедзів. Оптово-

роздрібна реалізація. Державна 

реєстрація 

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 

09.10.2020 №12.2-18-

5/23553 
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3. Дезінфекційний засіб 

"ДЕЗанідін", діючими 

речовинами засобу є 

комплекс четвертинних 

амонійних сполук - 17,0 ± 2 

% (дидецилдиметиламонію 

хлорид 10,0 ± 2 %, 

алкілдиметилбензиламоній 

хлорид 7,0 ± 2%) та 

полігексаметиленгуанідин 

гідрохлорид 5,0 ± 2 % 

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 

Дезінфекція, стерилізація та 

передстерилізаційне очищення 

виробів медичного призначення, 

у тому числі стоматологічних 

інструментів, жорстких та 

гнучких ендоскопів (дезінфекція 

високого рівня (ДВР). Очищення 

і дезінфекція твердих поверхонь 

приміщень, предметів та 

обладнання в закладах охорони 

здоров'я, в тому числі 

лікувально-профілактичних 

закладах різного профілю, 

станціях переливання крові, 

аптеках, вогнищах інфекційних 

хвороб; підприємствах 

фармацевтичної, 

мікробіологічної, парфумерно-

косметичної, харчової і 

переробної промисловості, 

торгівлі, зв’язку, комунально-

побутового обслуговування, 

банно-пральних об'єктах у т.ч. 

МО та МВС, Національної 

поліції України; освітніх, 

навчально-виховних закладах 

усіх типів незалежно від їх 

підпорядкування, форм 

власності і акредитації; закладах 

ресторанного господарства; 

соціального захисту; в установах 

пенітенціарної системи; побуті; 

транспорті; в умовах 

надзвичайних ситуацій, місцях 

тимчасового проживання та 

масового перебування людей, а 

також дезінфекція систем 

кондиціонування; знезараження 

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-

5/14169 
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харчових відходів, інфікованих 

продуктів перед їх знищенням, 

взуття з метою профілактики 

інфекцій грибкової етіології; 

дезінфекція та одночасне миття 

поверхонь у приміщеннях, 

санітарно-технічного 

устаткування, посуду 

лабораторного і столового, 

взуття перед входом у «критичні 

зони», заповнення дезкилимків, 

об’єктів при ураженні 

пліснявою, сміттєзбирального 

обладнання, сміттєвозів, вмісту 

накопичувальних ємностей 

автономних туалетів, що не 

мають відводу у каналізацію, 

поверхонь автономних туалетів і 

біотуалетів, інше згідно з 

інструкціями. Оптова та 

роздрібна торгівля 

4. Засіб дезінфікуючий 

“Farmol-cid” (діючі 

речовини: спирт етиловий – 

73 %, амоній, алкіл (C12-

С16) диметилбензил-, 

хлорид – 0,1-0,2 %) 

ТОВ “НАДЕЖДА РИТЕЙЛ 

2017”, Україна, 36009, 

Полтавська обл., м. Полтава, 

вул. Зіньківська, буд. 19-Б, 

код за ЄДРПОУ 41022256 

“LUXFARMOL” SRL 

(“LUXFARMOL” ТОВ), str. 

Gagarin, 28a, R. Taraclia, o. 

Tvardita, Republica Moldova 

(вул. Гагаріна, 28а, р-н 

Тараклія, м. Твардіца, 

Республіка Молдова) 

Засіб використовується з метою 

дезінфекції шкіри рук та 

поверхонь в медичних 

установах, місцях масового 

перебування людей, об’єктах 

торгівлі, транспорту, АЗС та в 

побутових умовах; реалізація 

через оптову та роздрібну 

торгівлю 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 10.09.2021 №12.2-18-

5/16755 

5. Засіб дезінфекційний ТМ 

ORFFISER (діюча речовина, 

мас,%: спирт ізопропіловий 

не менше -65,0: перекис 

водню не менше-0,5 ) 

ТОВ «КОМПАНІЯ ОРФЕЙ». 

Україна, 82400, Львівська 

обл., місто Стрий, вул. 

Нижанківського, буд. 22, код 

за ЄДРПОУ 37225658 

ТОВ «КОМПАНІЯ ОРФЕЙ». 

Україна, 82400, Львівська обл., 

місто Стрий, вул. 

Нижанківського, буд. 22, код 

за ЄДРПОУ 37225658 

Засіб призначений для 

гігієнічної обробки рук 

медичного персоналу в закладах 

охорони здоров’я, лікувально-

профілактичних закладах 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 
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різного профілю; дезінфекції рук 

хірургів, операційних медсестер; 

антисептичної обробки шкіри 

пацієнтів при малих хірургічних 

втручаннях; для обробки 

дрібних ушкоджень шкіри; 

антисептичної обробки 

ліктьових згинів донорів та 

пацієнтів; дезінфекції рук 

персоналу на санітарному, 

залізничному, автомобільному 

транспорті та метрополітену; 

об'єктах комунально-побутового 

обслуговування; гігієнічної 

обробки рук персоналу аптек і 

аптечних закладів, торгівлі, 

навчальних закладів різних 

рівнів акредитації; 

пенітенціарних служб; 

мікробіологічної, 

фармацевтичної, парфумерно-

косметичної харчової та 

переробної промисловості, 

ресторанному господарстві; 

банківських установ; рук 

персоналу і спеціалістів об’єктів 

ветеринарно-санітарного 

нагляду, лабораторій різних 

підпорядкувань; екстерної 

дезінфекції поверхонь та 

некритичних медичних 

інструментів; у побуті; для 

просочування серветок 

одноразового використання 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 16.08.2021 №12.2-18-

5/15561 

 

В.о. генерального директора 

Директорату фармацевтичного забезпечення                                                                                  Іван ЗАДВОРНИХ 


