
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 

мийним ефектом «STERILIO 

О» (кислотний, 

високопінний), діючою 

речовиною якого є 

бензалконій хлорид у межах 

3,0 %-5,0 % 

ТОВ “Лінкс лабораторії“, 

Україна, 79015, м. Львів, вул. 

Героїв УПА, 72, тел:  

+38 (032) 259 33 09, 

office@lynkslabs.com; 

http://lynkslabs.com/, код за 

ЄДРПОУ: 33894650 

ТОВ “Лінкс лабораторії“, 

Україна, 79015, м. Львів, вул. 

Героїв УПА, 72; адреса 

виробничих потужностей: 

Україна, 82400, Львівська обл., 

місто Стрий, вулиця 

Сколівська, 19Г, тел:  

+38 (032) 259 33 09, 

office@lynkslabs.com; 

http://lynkslabs.com/, код за 

ЄДРПОУ: 33894650 

Миття та дезінфекція поверхонь 

приміщень, приладів, санітарно-

технічного обладнання (поточна, 

заключна та профілактична 

дезінфекція 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 

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 

Міністерства охорони 

здоров'я України від 

25.10.2021 №12.2-18-
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харчопереробної промисловості, 

агропромислового комплексу 

торгівлі, зв’язку, комунально-

побутового обслуговування, 

транспорту; ресторанного та 

готельного господарства; 

санаторно-курортних, 

спортивно-оздоровчих, освітніх, 

навчально-виховних закладах 

усіх типів, незалежно від їх 

підпорядкування, форм 

власності і акредитації; закладах 

соціального захисту; 

перукарнях; банківських 

установах; об’єктах 

Міністерства оборони України, 

Нацiональної полiцiї України, у 

побуті; місцях тимчасового 

проживання та масового 

перебування людей; інше згідно 

інструкцій). Оптова та роздрібна 

торгівля 

5/17895 

2. Засіб дезінфекційний з 

мийним ефектом STERILIO 

I (низькопінний, кислотний), 

діючою речовиною якого є 

бензалконій хлорид у межах 

3,0-5,0% 

ТОВ “Лінкс лабораторії“, 

Україна, 79015, м. Львів, вул. 

Героїв УПА, 72, тел: +38 

(032) 259 33 09, 

office@lynkslabs.com; 

http://lynkslabs.com/, код за 

ЄДРПОУ: 33894650 

ТОВ “Лінкс лабораторії“, 

Україна, 79015, м. Львів, вул. 

Героїв УПА, 72; адреса 

виробничих потужностей: 

Україна, 82400, Львівська обл., 

місто Стрий, вулиця 

Сколівська, 19Г, тел: +38 (032) 

259 33 09, 

office@lynkslabs.com; 

http://lynkslabs.com/, код за 

ЄДРПОУ: 33894650 

Миття та дезінфекція поверхонь 

приміщень, приладів, санітарно-

технічного обладнання (поточна, 

заключна та профілактична 

дезінфекція 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 

харчопереробної промисловості, 

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 

Міністерства охорони 

здоров'я України від 

25.10.2021 №12.2-18-

5/17885 
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агропромислового комплексу 

торгівлі, зв’язку, комунально-

побутового обслуговування, 

транспорту; ресторанного та 

готельного господарства; 

санаторно-курортних, 

спортивно-оздоровчих, освітніх, 

навчально-виховних закладах 

усіх типів, незалежно від їх 

підпорядкування, форм 

власності і акредитації; закладах 

соціального захисту; 

перукарнях; банківських 

установах; об’єктах 

Міністерства оборони України, 

Нацiональної полiцiї України, у 

побуті; місцях тимчасового 

проживання та масового 

перебування людей; інше згідно 

інструкцій). Оптова та роздрібна 

торгівля 

3. Засіб дезінфекційний: 

Аноліт «AQUASALIS» 

(діючі речовини: 

хлорнуватиста кислота, (з 

незначною концентрацією 

інших окислювачів: 

пероксид, озон, діоксид 

хлору, гіпохлорит іон)  

масова концентрація 

активного хлору – 0,02- 

0,06%) 

ТОВ «АКВАСАЛІС», 

Україна, 03026, м. Київ, вул. 

Нова, буд 1, тел: 095-722-

7704,  aquasaliss@gmail.com,  

сайт   https://aquasalis.com.ua, 

код за ЄДРПОУ: 42548557 

ТОВ «АКВАСАЛІС», Україна, 

03026, м. Київ, вул. Нова, буд 

1(адреса виробництва: 03026, 

м. Київ, вул. Нова, буд 1), тел: 

095-722-7704,  

aquasaliss@gmail.com,  сайт   

https://aquasalis.com.ua, код за 

ЄДРПОУ: 42548557 

Засіб призначений для 

профілактичної, поточної та 

заключної дезінфекції поверхонь 

і територій, обладнання та 

інвентарю у приміщеннях та 

поза приміщеннями  на 

комунальних, житлово-

комунальних, громадських, 

санаторно-курортних об’єктах;  

на підприємствах сільського 

господарства (в т.ч. 

тваринницьких фермах, 

підприємствах з перевезення 

тварин і с/х продукції) та на 

підприємствах різних галузей 

промисловості (в т.ч. 

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 

28.09.2021 №12.2-18-

5/17368 
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харчопереробної, 

фармацевтичної, косметичної ); 

на підприємствах та в закладах 

громадського харчування; в 

оздоровчих закладах та 

установах; в медичних закладах; 

в аптеках; в лабораторіях; на 

рухомому складі та об’єктах 

забезпечення всіх видів 

транспорту; в учбових закладах 

усіх рівнів акредитації, у томі 

числі у дошкільних навчальних 

закладах, в спортивних закладах, 

у музеях та бібліотеках, у 

торговельно-розважальних 

центрах; на об’єктах 

комунально-побутового 

призначення, в перукарнях, 

пральнях, косметологічних та 

СПА салонах; для знезараження 

води плавальних басейнах; у 

роботі клірингових компаній; в 

місцях загального користування 

та побуті; для реалізації через 

оптово-роздрібну торгівельну 

мережу, аптечну мережу або 

безпосередньо замовнику; для 

реалізації і поставок в Україні та 

за її межами 

4. Дезінфікуючий лужний засіб 

з активним хлором 

DESINFEKTIONSREINIGER 

0164 (діючі речовини: 

гіпохлорит натрію 20 - 

<50%, гідроксид натрію 5 - 

<10%) 

Diversey Polska Sp. z o.o., 

Польща, ul.Aleje 

Jerozolimskie 134, 02-305 

Warszawa, www.diversey.com 

Diversey Europe Operations 

B.V., Нідерланди, 

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN 

Utrecht, The Netherlands, 

www.diversey.com 

Ввезення, оптово-роздрібна 

торгівля, професійне 

застосування за призначенням; 

для дезінфекції на промислових 

підприємствах, у т.ч. 

фармацевтичної, 

біотехнологічної, 

мікробіологічної, парфумерно-

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 
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косметичної,  харчової (в тому 

числі з виробництва дитячого 

харчування) та переробної 

промисловості, сільському 

господарстві, для виробничих та 

санітарно-побутових приміщень, 

закладів ресторанного 

господарства та торгівлі, 

комунальних об’єктів; для миття 

і для дезінфекції виробничих 

поверхонь, машин і обладнання 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 16.11.2021 

№12.2-18-5/19168 

5. Дезінфікуючий лужний засіб 

з активним хлором 

FETTENTFERNER 0404 

(діючі речовини: гіпохлорит 

натрію 20 - <50%, гідроксид 

натрію 5 - <10%) 

Diversey Polska Sp. z o.o., 

Польща, ul.Aleje 

Jerozolimskie 134, 02-305 

Warszawa, www.diversey.com 

Diversey Europe Operations 

B.V., Нідерланди, 

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN 

Utrecht, The Netherlands, 

www.diversey.com 

Ввезення, оптово-роздрібна 

торгівля, професійне 

застосування за призначенням; 

для дезінфекції на промислових 

підприємствах, у т.ч. 

фармацевтичної, 

біотехнологічної, 

мікробіологічної, парфумерно-

косметичної, харчової (в тому 

числі з виробництва  дитячого 

харчування) та переробної 

промисловості, сільському 

господарстві, для виробничих та 

санітарно-побутових приміщень, 

закладів ресторанного 

господарства та торгівлі, 

комунальних об’єктів; для миття 

та дезінфекції в замкнутому 

циклі трубопроводів, 

резервуарів, ферментаторів 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 19.11.2021 

№12.2-18-5/19367 

6. Дезінфікуючий засіб з 

активним хлором FELISAN 

(діючі речовини: гіпохлорит 

натрію 20 - <50 %, гідроксид 

натрію 5 - <10 %) 

Diversey Polska Sp. z o.o., 

Польща, ul.Aleje 

Jerozolimskie 134, 02-305 

Warszawa, www.diversey.com 

Diversey Europe Operations 

B.V., Нідерланди, 

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN 

Utrecht, The Netherlands, 

www.diversey.com 

Ввезення, оптово-роздрібна 

торгівля, професійне 

застосування за призначенням; 

для дезінфекції на промислових 

підприємствах, у т.ч. 

фармацевтичної, 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 
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біотехнологічної, 

мікробіологічної, парфумерно-

косметичної,  харчової (в тому 

числі з виробництва  дитячого 

харчування) та переробної 

промисловості, сільському 

господарстві, для виробничих та 

санітарно-побутових приміщень, 

закладів ресторанного 

господарства та торгівлі, 

комунальних об’єктів; для миття 

та дезінфекції вручну і в 

тунельних мийках поверхонь, 

що контактують з харчовими 

продуктами 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 19.11.2021 

№12.2-18-5/19347 

7. Дезінфікуючий засіб з 

активним хлором 

SANALTEN (діючі 

речовини: гіпохлорит натрію 

5 - <10%, гідроксид натрію 5 

- <10%) 

Diversey Polska Sp. z o.o., 

Польща, ul.Aleje 

Jerozolimskie 134, 02-305 

Warszawa, www.diversey.com 

Diversey Europe Operations 

B.V., Нідерланди, 

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN 

Utrecht, The Netherlands, 

www.diversey.com 

Ввезення, оптово-роздрібна 

торгівля, професійне 

застосування за призначенням; 

для дезінфекції на промислових 

підприємствах, у т.ч. 

фармацевтичної, 

біотехнологічної, 

мікробіологічної, парфумерно-

косметичної,  харчової (в тому 

числі з виробництва дитячого 

харчування) та переробної 

промисловості, сільському 

господарстві, для виробничих та 

санітарно-побутових приміщень, 

закладів ресторанного 

господарства та торгівлі, 

комунальних об’єктів; для миття 

та дезінфекції поверхонь машин 

та обладнання, а також стін та 

підлог 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 19.11.2021 

№12.2-18-5/19368 

8. Засіб дезінфікуючий (мило 

рідке) «Vasept 

ТОВ «Владасепт», Україна, 

04073, м. Київ, Московський 

ТОВ «Владасепт», Україна, 

04073, м. Київ, Московський 

Миття (у тому числі видалення 

іонів солей важких металів та 

Комісія з державної 

санітарно-
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decontamination» т.м. 

«VLADASEPT», діючою 

речовиною якого є 

бензалконіум хлорид у 

межах 0,3-0,7% 

пр.-т, 21, тел: (044) 5927619, 

vasept@i.ua, код за ЄДРПОУ: 

38885305 

пр.-т, 21; адреса виробничих 

потужностей: м. Богуслав, вул. 

Святогірська, 1б, тел: (044) 

5927619, vasept@i.ua, код за 

ЄДРПОУ: 38885305 

радіонуклідів, а також інших 

екзогенних та ендогенних 

забруднень з поверхні шкіри) та 

дезінфекція шкіри в закладах 

охорони здоров`я (медичних, 

лікувально-профілактичних 

організаціях, включаючи 

хірургічні, терапевтичні, 

офтальмологічні, 

фізіотерапевтичні та інші 

відділення, а також 

стоматологічні клініки, 

амбулаторії, поліклініки, 

клінічні, біохімічні, серологічні 

та інші профільні діагностичні 

лабораторії різних 

підпорядкувань; на станціях 

швидкої і невідкладної медичної 

допомоги, донорських пунктів 

та пунктах переливання крові, 

аптеках та аптечних закладах); 

закладах та об`єктах МО та 

МВС; у тому числі миття і 

дезінфекція шкіри 

військовослужбовців Збройних 

Сил України, СБУ, Міністерства 

Оборони України, Нацiональної 

полiцiї України, Державної 

служби з надзвичайних ситуацiй 

України, Державної служби 

спецiального зв’язку та захисту 

iнформацiї України, Державної 

пенiтенцiарної служби України; 

на підприємствах 

фармацевтичної, 

мікробіологічної, парфумерно-

косметичної, хімічної, 

біотехнологічної, харчової і 

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 

07.10.2021 №12.2-18-

5/17564 
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харчопереробної промисловості, 

торгівлі, зв`язку, ресторанного 

господарства; дитячих 

дошкільних та освітніх, 

навчально-виховних закладах 

усіх типів незалежно від їх 

підпорядкування, форм 

власності і акредитації; 

банківських установах; закладах 

соціального захисту (у тому 

числі будинках-інтернатах для 

громадян похилого віку та 

інвалідів, геріатричних 

пансіонатах); населенням у 

побуті; в умовах надзвичайних 

ситуацій (затоплень, воєнних 

дій, у тому числі учбових); 

місцях тимчасового проживання 

та масового перебування людей; 

ринках; на рухомому складі та 

об’єктах забезпечення всіх видів 

транспорту; сфері надання 

послуг поштового зв’язку (у 

тому числі операторів 

поштового зв’язку); спортивно - 

оздоровчих закладах; 

комунально - побутових 

об’єктах (готелі; кемпінги; 

перукарні; косметологічні 

клініки та салони; салони краси; 

манікюрні та педікюрні салони; 

басейни; лазні; гуртожитки; 

ветеринарні клініки); 

підприємств зв’язку; у вогнищах 

інфекційних хвороб; інше згідно 

інструкції з використання. 

Оптова та роздрібна торгівля (у 

тому числі аптечна мережа) 
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9. Засіб дезінфікуючий для 

зовнішнього застосування 

«Ultra Dez» ТМ «Helper 

Professional», діючі 

речовини, мас. %: 

полігексаметиленгуанідин 

гідрохлорид – 2,0, спирт 

ізопропіловий – 5,5, 

бензалконіум хлорид – 3,25 

ПП «ОМЕГА-БРОКЕРС». 

Україна, вул. Хімічна буд. 62, 

Промзона,  м. Теплодар, 

Одеська обл., 65490, тел. 

+38(048)7296320, e-

mail:info@omega-b.com.ua, 

www.omega-b.com.ua. Код за 

ЄДРПОУ 34553358 

ПП «ОМЕГА-БРОКЕРС». 

Україна, вул. Хімічна буд. 62, 

Промзона, м. Теплодар, 

Одеська обл., 65490, тел. 

+38(048)7296320, e-

mail:info@omega-b.com.ua, 

www.omega-b.com.ua. Код за 

ЄДРПОУ 34553358 

Профілактична, поточна, 

заключна дезінфекція: поверхні 

приміщень (в тому числі 

харчової  та  переробної 

промисловості, закладів 

ресторанного господарства і 

торгівлі, навчально-виховних та 

учбових закладів, дитячих 

дошкільних закладів, об’єктів 

комунально-побутового 

призначення та закладів сфери 

відпочинку та розваг), жорстких 

меблів, предметів обстановки, 

посуду, іграшок, систем 

вентиляції та кондиціонування 

повітря, обладнання і 

інструментів закладів сфери 

послуг, на рухомому складі та 

об’єктах забезпечення всіх видів 

транспорту, предметів догляду 

за хворими, прибирального 

інвентарю; генеральне 

прибирання, миття і очищення з 

дезінфекційними властивостями 

в побуті, на промислових 

підприємствах, складах та 

сховищах, учбових закладах, 

дитячих дошкільних та 

спортивно оздоровчих 

установах, на рухомому складі 

та об’єктах забезпечення всіх 

видів транспорту, територій  

населених  пунктів, у  місцях  

масового  відпочинку та 

рекреаційних зонах. Оптово-

роздрібна  торгівля, мережа  

аптек 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 30.12.2020 №12.2-18-

5/29929 
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10. BROS Аерозоль від 

літаючих і повзаючих комах 

(д.р. дельтаметрин 0,05% 

(0,05 г/100 г); тетраметрин 

0,2% (0,2 г/100 г); піпероніл 

бутоксид 0,6% (0,6 г/100 г)) 

BROS Sp. z o. o. sp. k., 

Польща, 61-619, Познань, 

вул. Карпiа, 24, тел. (+48) 61-

82-62-512, факс (+48) 61-82-

00-841, E-mail: msds@bros.pl, 

KRS № 0000271883, NIP 781-

173-93-81 

BROS Sp. z o. o. sp. k., Польща, 

61-619, Познань, вул. Карпiа, 

24, тел. (+48) 61-82-62-512, 

факс (+48) 61-82-00-841, E-

mail: msds@bros.pl, KRS № 

0000271883, NIP 781-173-93-81 

Для знищення у приміщеннях 

літаючих комах (мух, комарів, 

ос, а також дорослих особин 

платтяної молі) і повзаючих 

комах (прусаків, тарганів, мурах 

та бліх) 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 04.10.2017 №602-

123-20-5/31294 

11. Рідина для фумігатора проти 

літаючих комах Тм Грiм, Тм 

KOMODO, Своя Лінія, 

Naturin, Picnic, Mosquitall, 

ZANZARA, Zeffir,Наш Край, 

SPRICE, Anyweather, Red 

Bird, Green Bird, Ашан, 

Кожен День, Гусь, DIXI, 

Vivendi, Саме Те, Повна 

Чаша, Премія, KRA, 

Спайдер, Mosquit, SUN 

LUX, "1", "№1", Ersel, 

Раптор, Некусайка, Gardex, 

Чистый Дом, Ой! Комарики 

"Family", Ой! Комарики 

"ACTIVE", "STOP 

EXTREME", PROMO 

MARKA, Force, Anti 

Mosquito, Pets Rock, 

Amigo,Swartz, Чиста вигода, 

Блискавка (д.р. пралетрин, 

0,6-1%) 

ТОВ «Виробнича компанія 

«БЛИСКАВКА», Україна, 

03148, м. Київ, 

Святошинський район, 

проспект Леся Курбаса, 

корпус АПЧ, будинок 2-Б, 

офіс 27, +38(044)393-34-42, 

www.blyskavka.com, код за 

ЄДРПОУ: 38672292 

ТОВ «Виробнича компанія 

«БЛИСКАВКА», Україна, 

03148, м. Київ, Святошинський 

район, проспект Леся Курбаса, 

корпус АПЧ, будинок 2-Б, офіс 

27, +38(044)393-34-42, 

www.blyskavka.com, код за 

ЄДРПОУ: 38672292. Адреси 

потужностей виробництва: 

09100, Київська обл., м. Біла 

Церква, вул. Київська, 72а; 

09100, Київська обл., м. Біла 

Церква, вул. Гагаріна, 37 

Оптово-роздрібна торгівля, 

побутова дезінфекція 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 01.03.2021 №12.2-18-

5/3595 

12. Засіб протипедикульозний, 

основною діючою 

речовиною якого є 

диметикон - 50,0%  

ТОВ ВТФ "Фармаком", 

Україна, 61001, м. Харків, 

вул. Юр'ївська, 17, тел: +380 

57 717-73-96, 

info@farmakom.ua , код за 

ТОВ ВТФ "Фармаком", 

Україна, 61001, м. Харків, вул. 

Юр'ївська, 17; адреса 

виробничих потужностей: 

61017, м. Харків, вул. Велика 

Засіб для знищення головних 

вошей (у тому числі полегшення 

видалення їх яєць при 

вичісуванні). Оптова та 

роздрібна торгівля, у тому числі 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи при 

головному державному 
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ЄДРПОУ: 30590731 Панасівська, 106, тел: +380 57 

717-73-96, info@farmakom.ua , 

код за ЄДРПОУ: 30590731 

аптечна мережа санітарному лікареві 

України Наукового 

центру превентивної 

токсикології, харчової та 

хімічної безпеки імені 

академіка Л.І. Медведя 

Міністерства охорони 

здоров'я України від 

17.05.2021 №12.2-18-

5/9203 

 

 

 

 

В.о. генерального директора 
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