
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. Засіб протипедикульозний, 

основними діючими речовинами 

якого є диметикон - 50,0% та ефірна 

олія анісу - 0,001 % 

ТОВ ВТФ "Фармаком", 

Україна, 61001, м. 

Харків, вул. Юр'ївська, 

17, тел: +380 57 717-73-

96, info@farmakom.ua , 

код за ЄДРПОУ: 

30590731 

ТОВ ВТФ "Фармаком", 

Україна, 61001, м. 

Харків, вул. Юр'ївська, 

17; адреса виробничих 

потужностей: 61017, м. 

Харків, вул. Велика 

Панасівська, 106, тел: 

+380 57 717-73-96, 

info@farmakom.ua , код 

за ЄДРПОУ: 30590731 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: ефірна олія анісу 

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 

17.05.2021 №12.2-18-5/9203 

2. Мило для гігієнічної дезінфекції 

шкіри ТМ “I MED” (діюча речовина: 

хлоргексидину біглюконат – 0,1 %) 

ТОВ “ГРЕНЛАНДІЯ”, 

Україна, 03058, м. Київ, 

вул. Західна, буд. 11, кв. 

34, код за ЄДРПОУ 

36196836 

ТОВ “ГРЕНЛАНДІЯ”, 

03058, м. Київ, вул. 

Західна, буд. 11, кв. 34, 

код за ЄДРПОУ 

36196836; адреса 

потужностей 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин 

Комісія з державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут медицини 

праці імені Ю.І. Кундієва 

Національної академії 
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виробництва 03022, м. 

Київ, вул. Амурська, 

буд. 8 

медичних наук України” від 

31.03.2021 №12.2-18-5/6285 

3. Засіб дезінфекційний “ХімPro-Дез” 

(діючі речовини: 4,5% – амоній, 

алкіл(С12-С16) 

диметилбензилхлорид; 3,0% – 

додецилбіспропілентриамін (1,3-

пропандіамін); 4,5% – амоній, 

дидецилдиметилхлорид; 2,0% – 

полі(гексаметилен)гуанідину 

гідрохлорид) 

ТОВ НВК 

“Запоріжавтопобутхім”, 

Україна, 69035 м. 

Запоріжжя, вул. 

Рекордна 23, код 

ЄДРПОУ 33610760 

ТОВ НВК 

“Запоріжавтопобутхім”, 

69035 м. Запоріжжя, 

вул. Рекордна 23, код за 

ЄДРПОУ 33610760; 

адреса виробництва: 

69081 м. Запоріжжя, 

вул. 8 Березня буд.190 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин, 

а саме: 
полі(гексаметилен)гуанідину 

гідрохлорид 

Комісія з державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут медицини 

праці імені Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” від 

08.07.2021 №12.2-18-5/13554 

4. Засоби родентицидні на основі 

бромадіолону «Котяра» (д.р. 

бромадіолон – 0,005 %), зернова 

суміш, парафінові брикети, гранули, 

м’які брикети 

ТОВ Фірма 

"Спецтехнологія", 

Україна, 01103, м. Київ, 

бульвар Дружби народів 

18/7, тел.: 483-31-71, 483-

32-72, код ЄДРПОУ: 

19355289, 

www.rodent.com.ua, 

+380961565217, 

+380444833272 

ТОВ Фірма 

"Спецтехнологія", 

Україна, 01103, м. Київ, 

бульвар Дружби 

народів 18/7, тел.: 483-

31-71, 483-32-72, код 

ЄДРПОУ: 19355289, 

виробничі потужності 

08298, пгт 

Коцюбинське, вул 

Залізнична, буд 7. 

www.rodent.com.ua, 

+380961565217, 

+380444833272 

Відсутні гігієнічні 

нормативи діючих речовин 

Комісія з державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи Інституту гігієни 

та екології Національного 

медичного університету імені 

О.О. Богомольця від 

21.05.2021 №12.2-18-5/9265 

 

 

 

В.о. генерального директора 

Директорату фармацевтичного забезпечення                                                                                  Іван ЗАДВОРНИХ 


