
 
 

 
Вих. № 20 від 20.01.2019 р.  

  
Лист-пояснення щодо реєстрації дезінфекційних засобів 

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ» 

 

Реєстрація (перереєстрація) дезінфекційних засобів регламентована 
Постановою Кабінету Міністрів України №908 від 3 липня 2006р., із змінами, 

внесеними Постановами Кабінету Міністрів України № 28 від 18.01.2012 , та № 
178 від 14.03.2018. при цьому, Постановою КМ України №178 від  
14.03.2018р. затверджено «Порядок державної реєстрації 
(перереєстрації)дезінфекційних засобів» (далі по тексту – Порядок).  

У відповідності до п.4. Порядку державну реєстрацію (перереєстрацію) 
дезінфікуючих засобів проводить Міністерство охорони здоров’я України в т.ч.  
на підставі позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи, що виданий до моменту набрання чинності цим Порядком. 

 
Згідно п. 7 Порядку, після прийняття рішення про державну реєстрацію 

(перереєстрацію) дезінфекційного засобу, МОЗ України вноситься інформація 
про засіб до Державного реєстру дезінфекційних засобів (далі — Реєстр). Засіб 
вважається зареєстрованим з моменту внесення його до Реєстру. Реєстр 

розміщується на офіційному веб-сайті МОЗ для вільного доступу.  
Порядком не передбачена видача будь яких Свідоцтв, методичних 

рекомендацій чи вказівок. Водночас, Порядком заборонено вимагати документи 
що ним не передбачені, в т.ч. Свідоцтва, методичні вказівки.  

Згідно п.5 Порядку для використання дезінфекційного засобу 

розробляється Інструкція щодо його застосування. У відповідності до 

«Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу», затверджена Законом України від 18 

березня 2004р. №1629 (зі змінами та доповненнями 200,2010, 2011,2018рр.), 

Інструкція щодо застосування дезінфекційного засобу затверджується 

виробником даної продукції.  
На виконання ст.ст.10,11,12 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» та п.9 Додатку до Закону 

України «Про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності» 

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ» на кожен із вказаних дезінфекційних засобів 

отримано позитивні Висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, що  
затверджені органом, на який покладена функція державного нагляду 

(контролю) за дотриманням санітарного законодавства – Держспоживслужбою 
України. У Висновках викладена та затверджена інформація щодо сфери 

застосування, критеріїв безпеки, умов застосування, утилізації на кожен із 
перерахованих вище дезінфекційних засобів. 
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28.12.2018 р. дезінфекційні засоби, виробництва ТОВ «ДАНА 

МЕДІКАЛ», а саме: дезінфікуючий засіб «Біопагдез», дезінфікуючий засіб 

«Террацид», дезінфікуючий засіб «Даноксин», дезінфікуючий засіб 

«Хлорантин», дезінфікуючий засіб «Квікцид», дезінфікуючий засіб 

«Ладоксин», дезінфікуючий засіб «Гронтанол Е», дезінфікуючий засіб 

«Санабриз Е», дезінфікуючий засіб «Велідез», дезінфікуючий засіб «Бациліквід 

лонг», дезінфікуючий засіб «Хлорантин актив» внесені до Державного реєстру 

дезінфекційних засобів. Виробником вказаних дезінфекційних засобів 

затверджені Інструкції щодо застосування на кожен дезінфекційний засіб 

окремо.  
Враховуючи викладене, дезінфекційні засоби, виробництва ТОВ «ДАНА 

МЕДІКАЛ», а саме: дезінфікуючий засіб «Біопагдез» (№56 в Реєстрі), 

дезінфікуючий засіб «Террацид» (№62 в Реєстрі), дезінфікуючий засіб 

«Даноксин» (№63 в Реєстрі), дезінфікуючий засіб «Хлорантин» (№57 в 

Реєстрі), дезінфікуючий засіб «Квікцид» (№60 в Реєстрі), дезінфікуючий засіб 

«Ладоксин» (№53 в Реєстрі), дезінфікуючий засіб «Гронтанол Е» (№58 в 

Реєстрі), дезінфікуючий засіб «Санабриз Е» (№61 в Реєстрі), дезінфікуючий 

засіб «Велідез» (№55 в Реєстрі), дезінфікуючий засіб «Бациліквід лонг» (№59 в 

Реєстрі), дезінфікуючий засіб «Хлорантин актив» (№54 в Реєстрі) зареєстровані 

згідно чинного законодавства України, в т.ч. ст.34 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», відповідно, дозволені до використання в 

Україні.  
ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ» - вітчизняний розробник і виробник 

дезінфекційних засобів, вказана діяльність підпадає під дію ст.10 (Розділ ІІІ)  
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо 
державної підтримки, як одного із основних принципів профілактики 
інфекційних хвороб. 
 
 
 

З повагою,  
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