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

1.

Засіб дезінфікуючий
“Дезівер (Deziver)”, діюча
речовина, мас.%: пропанол2 (ізопропанол) – 70,0

Назва заявника продукції,
країна, місцезнаходження

ТОВ “Бланідас”, Україна,
01015, м. Київ, вул.
Добровольчих батальйонів,
буд.17, код за ЄДРПОУ
36423868

Назва виробника продукції,
країна, місцезнаходження

Об'єкти застосування

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

Заклади охорони здоров’я, у т.ч.
аптечні заклади, стоматології,
лабораторії
різних
підпорядкувань, підприємства
фармацевтичної,
хімічної,
біотехнологічної,
мікробіологічної, парфумернокосметичної, харчопереробної
промисловості,
ресторанного
господарства і торгівлі, об`єкти
комунально-побутового
призначення,
спортивно-

Установа, заклад
державної санітарноепідеміологічної
служби (експертна
комісія), яка видала
висновок державної
санітарноепідеміологічної
експертизи
Комісія для проведення
державної
санітарноепідеміологічної
експертизи в особливо
складних випадках при
державній
установі
“Інститут
медицини
праці
імені
Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 30.11.2021
№12.2-18-5/20522

2

2.

Інсектицидний засіб
«МуравНет» (діючі
речовини: перметрин - 0,25
%, циперметрин - 0,25 %,
піпероніл бутоксид-0,75 %)

ТОВ «Сімейний Сад», 07403,
Київська обл., м. Бровари,
вул. О. Онікієнка, буд. 61,
код за ЄДРПОУ 38890954

В.о. генерального директора
Директорату фармацевтичного забезпечення

Продовження додатка 1

оздоровчі,
дошкільні
та
навчальні заклади, заклади та
установи сфери відпочинку і
розваг, соціального захисту,
пенітенціарної
системи,
військові
частини,
заклади
зв`язку та банківські установи,
транспорт
(залізничний,
повітряний,
метрополітен,
річковий, автотранспорт), побут;
оптова та роздрібна торгівельна
мережа
Польща, ZPUH „BEST-PEST”
Боротьба з мурашками в побуті; Комісія для проведення
Małgorzata Świętosławska, Jacek ввезення, оптова та роздрібна державної
санітарноŚwiętosławski Spółka Jawna ul.
торгівля
епідеміологічної
Moździerzowców 6 b, 43-602
експертизи в особливо
Jaworzno; tel: 32 617 75 71; fax:
складних випадках при
32 615 00 07. ППУК «Бестдержавній
установі
Пест», вул. Моздзежовцев 6Б,
“Інститут громадського
43-602 Явожино, Польща; тел.:
здоров’я
ім.
О.М.
32-617-75-71, факс: 32-615-00Марзєєва Національної
07.
академії медичних наук
«Overa Pest Solution» Sp. z o.o.,
України” від 16.12.2021
43-600 Jaworzno, Sw. Wojciecha
№12.2-18-5/22491
74/8, Poland; tel: +48606486823.
ТОВ «Овера Пест Солюшн»,
43-600 Явожно, вул. Св.
Войцеха 74/8, Польща; тел:
+48606486823

Іван ЗАДВОРНИХ

