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Державний реєстр дезінфекційних засобів 2018 рік

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01.08.2018 01.08.2023

2 01.08.2018 01.08.2023

3 01.08.2018 01.08.2023

4 01.08.2018 01.08.2023

5 01.08.2018 01.08.2023

6 01.08.2018 01.08.2023

7 01.08.2018 01.08.2023

Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

Засіб інсектицидний "ФУМИТОКС пластини від 
комарів для електрофумігатора" (д.р. - d-алетрин - 
27 мг/пластину)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, м. Київ, пр-т 
Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/8998
від 29.03.2017

Засіб по догляду за унітазами "ТУАЛЕТНЕ 
КАЧЕНЯ 5 в 1 Цитрусовий" (д.р.- соляна кислота 
- 9,6 %  )

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, м. Київ, пр-т 
Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/8984
від 29.03.2017

Засіб по догляду за унітазами "ТУАЛЕТНЕ 
КАЧЕНЯ 5 в 1 Лісовий" (д.р.- соляна кислота - 
9,6%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, м. Київ, пр-т 
Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12039
від 24.04.2017

Засіб по догляду за унітазами "ТУАЛЕТНЕ 
КАЧЕНЯ 5 в 1 Морський” (д.р.- соляна кислота - 
9,6 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, м. Київ, пр-т 
Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12052
від 24.04.2017

Засіб по догляду за унітазами "ТУАЛЕТНЕ 
КАЧЕНЯ Супер Сила. Видимий Ефект" (д.р.- 
соляна кислота - 9,6 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, м. Київ, пр-т 
Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/8983
від 29.03.2017

Засіб по догляду за унітазами "ТУАЛЕТНЕ 
КАЧЕНЯ Гігієна і Білизна - Цитрусовий" (д.р.- 
соляна кислота - 9,6 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, м. Київ, пр-т 
Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/8982
від 29.03.2017

Засіб по догляду за унітазами "ТУАЛЕТНЕ 
КАЧЕНЯ Гігієна і Білизна - Лісовий" (д.р.- соляна 
кислота - 9,6 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, м. Київ, пр-т 
Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/8981
від 29.03.2017
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№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

8 01.08.2018 01.08.2023

9 01.08.2018 01.08.2023

10 01.08.2018 01.08.2023

11 01.08.2018 01.08.2023

12 01.08.2018 01.08.2023

13 01.08.2018 01.08.2023

Засіб дезінфекційний хлорвмісний F 261  
Клоріітті Форте (F 261  Kloriitti Forte)
(д.р.: гідроксид натрію  – 
< 5%, гіпохлорит натрію (активний хлор) – 10%)

Kiilto Clean OY, Фінляндія, PL 
157, FI-20101 Turku, Finland

Kiilto Clean OY, Фінляндія, PL 157, FI-20101 
Turku, Finland 

Засіб дезінфекційний для  використання в закладах 
охорони здоров'я, в дитячих дошкільних закладах, 
навчально-виховних закладах,  пенітенціарних і 
соціальних закладах, спортивно-оздоровчих об'єктах, 
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 (готелі, 
гуртожитки, перукарні, салони краси, бані, сауни, 
пральні, хімчистки та ін.), усіх видів транспорту, у 
побуті (згідно з інструкцією); державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи №  602-123-20-
5/1899 від 01.12.2016 р.

Засіб дезінфекційний ФЕЛІСАН (FELISAN)
(д.р.: гідроксид натрію  – ≥5%, гіпохлорит натрію 
(активний хлор) – 33%)

“KUCHNIE ŚWIATA S.A.”, 
Польща, 01-708 Варшава, ул. 
Слодовец 10/10, 

“KUCHNIE ŚWIATA S.A.”, Польща, 01-708 
Варшава, ул. Слодовец 10/10, 

Засіб дезінфекційний 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, усіх видів транспорту, у побуті 
(згідно з інструкцією); державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи №  602-123-20-
3/1518 від 21.11.2016 р.

Засіб дезінфекційний САНАЛТЕН (SANALTEN)
(д.р.: гідроксид натрію  – 
≥ 5%, гіпохлорит натрію (активний хлор) – 35%)

“KUCHNIE ŚWIATA S.A.”, 
Польща, 01-708 Варшава, ул. 
Слодовец 10/10, 

“KUCHNIE ŚWIATA S.A.”, Польща, 01-708 
Варшава, ул. Слодовец 10/10, 

Засіб дезінфекційний 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, усіх видів транспорту, у побуті 
(згідно з інструкцією); державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/1910 від 01.12.2016 р.

 Засіб інсектицидний «Убойная сила» Extra в 
аерозольній упаковці (діючі речовини: перметрин 
– 0,03 %, тетраметрин – 0,15 %, 
піперонілбутоксид – 0,75 %)

ТОВ «Арнест Україна», 02094, м. 
Київ, вул. Красноткацька, 90, 
офіс 5. Телефон: +380 44 494 46 
45, код за ЄДРПОУ 36346511

Barony Universal Products plc (ВАТ Бароні 
Юніверсал Продактс), 5 Riverside Way, Riverside 
Business Park, Irvine, KA11 5DJ, Scotland, United 
Kingdom (5 Ріверсайд Вей, Ріверсайд Бізнес 
Парк, м. Ірвін, КА11 5DJ, Шотландія, Сполучене 
Королівство Великої Британії та Північної 
Ірландії). Телефон +44 845 872 8872. 
Реєстраційний номер: 201867, Сполучене 
Королівство Великої Британії та Північної 
Ірландії

Аерозольний інсектицид проти ос, мошки, мух та 
комарів для побутового застосування у житловому 
приміщенні. Оптова та роздрібна торгівля. Державна 
реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9211 від 29.03.2017 р.

Засіб інсектицидний «Убійна сила (Убойная сила) 
Універсальний» в аерозольній упаковці (діючі 
речовини: піперонілбутоксид – 1,0 %, 
тетраметрин – 0,2 %, перметрин – 0,2 %, 
циперметрин – 0,2 %)

ТОВ «Арнест Україна», 02094, м. 
Київ, вул. Красноткацька, 90, 
офіс 5. Телефон: +380 44 494 46 
45, код за ЄДРПОУ 36346511

Barony Universal Products plc (ВАТ Бароні 
Юніверсал Продактс), 5 Riverside Way, Riverside 
Business Park, Irvine, KA11 5DJ, Scotland, United 
Kingdom (5 Ріверсайд Вей, Ріверсайд Бізнес 
Парк, м. Ірвін, КА11 5DJ, Шотландія, Сполучене 
Королівство Великої Британії та Північної 
Ірландії). Телефон +44 845 872 8872. 
Реєстраційний номер: 201867, Сполучене 
Королівство Великої Британії та Північної 
Ірландії

Інсектицидний засіб призначений для знищення 
літаючих (мухи, комарі, москіти, метелики молі, оси) і 
нелітаючих (таргани, постільні клопи, блохи, мурахи, 
шкіроїди) синантропних комах, а також для обробки 
місць посадки літаючих комах в приміщеннях різного 
призначення. Оптова та роздрібна торгівля. Державна 
реєстрація.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9042 від 29.03.2017 р.

Засіб інсектицидний «Убойная сила» від 
повзаючих комах в аерозольній упаковці (діючі 
речовини: перметрин – 0,11 %, тетраметрин – 0,11 
%, піперонілбутоксид – 0,5 %), 

ТОВ «Арнест Україна», 02094, м. 
Київ, вул. Красноткацька, 90, 
офіс 5. Телефон: +380 44 494 46 
45, код за ЄДРПОУ 36346511

Barony Universal Products plc (ВАТ Бароні 
Юніверсал Продактс), 5 Riverside Way, Riverside 
Business Park, Irvine, KA11 5DJ, Scotland, United 
Kingdom (5 Ріверсайд Вей, Ріверсайд Бізнес 
Парк, м. Ірвін, КА11 5DJ, Шотландія, Сполучене 
Королівство Великої Британії та Північної 
Ірландії). Телефон +44 845 872 8872. 
Реєстраційний номер: 201867, Сполучене 
Королівство Великої Британії та Північної 
Ірландії

Аерозольний інсектицид проти повзаючих (таргани, 
мурашки, блощиці, блохи тощо) та літаючих (оси, 
мошка, комарі, мухи) комах для побутового 
застосування у житловому приміщенні. Оптова та 
роздрібна торгівля. Державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9043 від 29.03.2017 р.
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№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

14 01.08.2018 01.08.2023

15 01.08.2018 01.08.2023

16 01.08.2018 01.08.2023

17 01.08.2018 01.08.2023

18 Рідина від комарів (д.р. пралетрин, 0,5-1,5%) 01.08.2018 01.08.2023

ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАСІБ «ДІХЛОФОС ЕКО» в 
аерозольній упаковці (діючі речовини: 
циперметрин – 0,15 %, d-тетраметрин – 0,15%, 
піперонілбутоксид – 0,5%).

ТОВ «Арнест Україна», 02094, м. 
Київ, вул. Красноткацька, 90, 
офіс 5. Телефон: +380 44 494 46 
45, код за ЄДРПОУ 36346511

Barony Universal Products plc (ВАТ Бароні 
Юніверсал Продактс), 5 Riverside Way, Riverside 
Business Park, Irvine, KA11 5DJ, Scotland, United 
Kingdom (5 Ріверсайд Вей, Ріверсайд Бізнес 
Парк, м. Ірвін, КА11 5DJ, Шотландія, Сполучене 
Королівство Великої Британії та Північної 
Ірландії). Телефон +44 845 872 8872. 
Реєстраційний номер: 201867, Сполучене 
Королівство Великої Британії та Північної 
Ірландії

Призначений для знищення літаючих та нелітаючих 
комах у приміщенні (мух, комарів, москітів, метеликів 
молі, тарганів, постільних клопів, бліх, мурах). Оптова 
та роздрібна торгівля. Державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9213 від 29.03.2017 р

Засіб інсектицидний «Picnic Family рідина від 
комарів» (діючі речовини: праллетрин – 0,9 %)

ТОВ «Арнест Україна», 02094, м. 
Київ, вул. Красноткацька, 90, 
офіс 5. Телефон: +380 44 494 46 
45, код за ЄДРПОУ 36346511

ТОВ «Аерозоль Новомосковськ», Росія, 301651, 
Тульська область, м. Новомосковськ, вул. 
Свободи, 8. Телефон: +7 (48762) 7-17-10. 
Реєстраційний номер: 43549475

Призначений для знищення комарів та інших літаючих 
кровосисних комах (москітів, мошок) в приміщеннях. 
Оптова та роздрібна торгівля. Державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9235 від 29.03.2017 р

Засіб інсектицидний «Армоль» в аерозольній 
упаковці (діюча речовина: перметрин – 0,4 %)

ТОВ «Арнест Україна», 02094, м. 
Київ, вул. Красноткацька, 90, 
офіс 5. Телефон: +380 44 494 46 
45, код за ЄДРПОУ 36346511

Barony Universal Products plc (ВАТ Бароні 
Юніверсал Продактс), 5 Riverside Way, Riverside 
Business Park, Irvine, KA11 5DJ, Scotland, United 
Kingdom (5 Ріверсайд Вей, Ріверсайд Бізнес 
Парк, м. Ірвін, КА11 5DJ, Шотландія, Сполучене 
Королівство Великої Британії та Північної 
Ірландії). Телефон +44 845 872 8872. 
Реєстраційний номер: 201867, Сполучене 
Королівство Великої Британії та Північної 
Ірландії

Призначений для захисту вовни, хутра та виробів з них, 
верхнього одягу, килимів, м'яких меблів від молі та 
шкіроїдів.  Оптова та роздрібна торгівля. Державна 
реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/2606 від 05.12.2016 р.

Пластини від комарів (д.р. пралетрин, 5,0 -15,0 мг/
пластину)

ТОВ "Юніксінвестагро", 51200, 
Дніпропетровська обл., м. 
Новомосковськ, вул. Північна, 
4Г, (05693) 71315, 
cherepanov@i.ua, код за ЄДРПОУ 
31708547

ТОВ "Юніксінвестагро", 51200, 
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. 
Північна, 4Г, (05693) 71315, cherepanov@i.ua, 
код за ЄДРПОУ 31708547

побут, оптова та роздрібна торгівля. Державна 
реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/36565 від 23.11.2017 р.

ТОВ "Юніксінвестагро", 51200, 
Дніпропетровська обл., м. 
Новомосковськ, вул. Північна, 
4Г, (05693) 71315, 
cherepanov@i.ua, код за ЄДРПОУ 
31708547

ТОВ "Юніксінвестагро", 51200, 
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. 
Північна, 4Г, (05693) 71315, cherepanov@i.ua, 
код за ЄДРПОУ 31708547

побут, оптова та роздрібна торгівля. Державна 
реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/36572 від 23.11.2017 р.



Сторінка 4 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

19 01.08.2018 01.08.2023
Дезінфекційний засіб «Біохлор»: діюча речовина – 
гіпохлорит натрію із вмістом активного хлору 5,0-
9,0%

ТОВ «Альянс груп», Україна, 
61007, м. Харків, вул.
 2-ї П’ятирічки, 21, оф.2, 
тел.:06744002054, e-mail-region-
1953@rambler.ru

ТОВ «Альянс груп», Україна, 61007, м. Харків, 
вул.
 2-ї П’ятирічки, 21, оф.2, тел.:06744002054, e-
mail-region-1953@rambler.ru

дезінфекція поверхонь приміщень, медичних приладів, 
санітарно-технічного обладнання, посуду, білизни, 
предметів догляду хворих, взуття, прибирального 
інвентарю, гумових килимків при проведенні поточної 
тазаключної дезінфекції у лікувально-профілактичних 
установах та у вогнищах інфекцій бактеріальної, 
(включаючи туберкульоз), вірусної, (включаючи всі 
види грипу, гепатити А,В і С, ВІЛ-інфекцію), та 
грибкові етіології; дезінфекції зазначених об'єктів при 
проведенні профілактичної дезінфекції у ЛПЗ; 
дезінфекція виробів медичного призначення із 
корозійностійких металів, гуми, скла, пластмас (за 
винятком ендоскопів та інструментів до них); 
дезінфекція медичних відходів перед їх утилізацією в 
ЛПЗ; дезінфекція санітарного транспорту; заключна 
дезінфекція у дитячих закладах; дезінфекція поверхонь 
при проведенні генеральних прибирань у ЛПЗ; 
дезінфекція поверхонь при проведенні профілактичної 
дезінфекції в аптечних закладах, на підприємствах 
харчової і переробної промисловості, на комунальних 
об'єктах, у закладах ресторанного господарства і 
торгівлі, на промислових та продовольчих ринках, у 
спортивно-оздоровчих комплексах, у закладах 
соціального захисту і пенітенціарної системи, у закладах 
культури і відпочинку, у офісах, на заводах і складах, на 
рухомому складі і об'єктах забезпечення залізничного, 
водного та громадського транспорту, у громадських 
туалетах, знезараження поверхонь автономних туалетів і 
біотуалетів; дезінфекція сміттєзбирального обладнання 
та сміттєвозів; дезінфекція інших епідеміологічно 
значимих об'єктів, діяльність яких вимагає проведення 
дезінфекційних заходів відповідно до діючих санітарно-
гігієнічних та протиепідемічних норм.

Державна установа "Інститут 
громадського здоров'я ім. 
О.М.Марзєєва  НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/4967
від 06.03.2017



Сторінка 5 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

20 01.08.2018 01.08.2023

21 01.08.2018 01.08.2023

22 01.08.2018 01.08.2023

23 01.08.2018 01.08.2023

24 01.08.2018 01.08.2023

Дезінфекційний засіб «ДЕЗгель», діючими 
речовинами якого є спирт етиловий у межах 50,0-
60,0%, спирт ізопропіловий (2-пропанол) у межах 
8,0-11,0%

ТОВ «ГІГІЄНА ДЕЗ», Україна, м. 
Київ, 
вул. Михайла Майорова, буд.7, 
секція 2, офіс 1041, тел./факс 
(044) 303-97-63, e-mail: 
gigienadez@ukr.net, 
www.gigienadez.com.ua, код за 
ЄДРПОУ: 37509013

ТОВ «ГІГІЄНА ДЕЗ», Україна, м. Київ, 
вул. Михайла Майорова, буд.7, секція 2, офіс 
1041, тел./факс (044) 303-97-63, e-mail: 
gigienadez@ukr.net, www.gigienadez.com.ua, код 
за ЄДРПОУ: 37509013

хірургічна та гігієнічна дезінфекція шкіри в закладах 
охорони здоров'я (у тому числі в умовах 
транспортування в машинах швидкої і невідкладної 
медичної допомоги та іншого санітарного транспорту, в 
лікувально-профілактичних організаціях (ЛПО), 
лабораторіях (у т.ч. юактеріологічних, вірусологічних, 
мікологічних, імунологічних, клінічних та ін), 
донорських пунктах та пунктах переливання крові, 
медико-санітарних частинах, аптеках і аптечних 
закладів; в інфекційних вогнищах, в зонах надзвичайних 
ситуацій); дезінфекція шкіри рук працівників 
навчально-виховних закладів усіх типів, незалежно від 
їх форм підпорядкування, форм власності і акредитації; 
установах соцзабезпечення ( будинках престарілих, 
інвалідів та ін); працівників харчової і переробної 
промисловості (у тому числі птахопереробної 
промисловості), парфюмерно-косметичної, хіміко-
фармацевтичної і біотехнологічної промисловості, в 
зонах надзвичайних ситуацій; в пенітенціарних 
установах, на об'єктах комунального господарства 
(банно-пральних комплексах), перукарень, косметичних 
салонів, салонів краси, СПА-салонів, об'єктів 
ресторанного та готельного господарства, молочної 
кухні, об'єктів служб ритуальних послуг, санаторно-
курортних установ (пансіонатів, будинків відпочинку), 
громадського транспорту, ринках, підприємствах  
торгівлі (у т.ч. касирів та інших осіб, що працюють з 
грошовими купюрами); дезінфекція шкіри працівників 
та військовослужбовців Збройних Сил України, інших 
військових формувань та Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації, осіб 
рядового, начальницького складу органів і підрозділів 
цивільного захисту (Міністерства оборони України, СЗР 
України, МВС України, Національної поліції України, 
Державної служби з надзвичайних ситуацій України); 
інше згідно методичних вказівок. Оптова та роздрібна 
торгівля.

Науковий центр превентивної 
токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені 
академіка Л.І.Медведя 
Міністерства охорони здоров'я 
України , висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/15649 від 19.05.2017 р.

Засіб інсектицидний RAID MAX –  пастка для 
тарганів (д.р. - абамектин – 0.05%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

"Placon Corporation", 6096 McKee Road Madison,  
Wisconsin 53719, USA

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12027
від 24.04.2017

Засіб інсектицидний Рейд Макс –  пастка для 
тарганів (д.р. - абамектин – 0,05%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

S.C.Jonson&Son, Inc., 1525 Howe St. Racine, Wi 
53403-2236 USA

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12018
від 24.04.2017

Засіб інсектицидний «RAID рідина від комарів 
для електрофумігатора «Евкаліпт» 30/45/60 ночей 
(д.р. - пралетрин – 1,6%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

"Shanghai Johnson Ltd.", 932 New Jin Qiao Road,  
Pudong,  Shanghai, 201206, China

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12019 від 24.04.2017 р.

Засіб інсектицидний  RAID - рідина проти комарів 
30/45/60 ночей (д.р. - пралетрин – 1,6%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

"Shanghai Johnson Ltd.", 932 New Jin Qiao Road,  
Pudong,  Shanghai, 201206, China

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12043 від 24.04.2017 р.



Сторінка 6 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

25 01.08.2018 01.08.2023

26 01.08.2018 01.08.2023

27 01.08.2018 01.08.2023

28 01.08.2018 01.08.2023

29 01.08.2018 01.08.2023

30 01.08.2018 01.08.2023

31 01.08.2018 01.08.2023

32 01.08.2018 01.08.2023

Засіб інсектицидний Підвіска «Рейд захист від 
молі» («Raid Protect») з ароматом лаванди (д.р. - 
трансфлутрин – 0,27%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

“Zobele Bulgaria EOOD”,  Industrial Zone, 
Warehouse №2, 4142 Striama, Rakovski 
Municipality, District Plovdiv, Bulgaria

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12054
від 24.04.2017

Засіб інсектицидний Підвіска «Рейд захист від 
молі» («Raid Protect») ніжність пелюстків (д.р.- 
трансфлутрин – 0,27%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

“Zobele Bulgaria EOOD”,  Industrial Zone, 
Warehouse №2, 4142 Striama, Rakovski 
Municipality, District Plovdiv, Bulgaria

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12053
від 24.04.2017

Засіб інсектицидний RAID Антиміль паперові 
підвіски (д.р.- трансфлутрин – 6,7 мг/пластину 
(0,27 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

"IGO s.r.l.", Via Palazzo 46, 24061 Albano S. 
Alessandro (BG), Italy

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/13210
від 28.04.2017

Засіб інсектицидний «RAID  гель від молі «Кедр» 
(д.р. - трансфлутрин – 0,15%) 

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

“Zobele Holding S.p.A”, Via Fersina, 4 - 38123 
Trento (TN), Italy

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12030
від 24.04.2017

Засіб інсектицидний «RAID  гель від молі 
«Лаванда» (д.р. - трансфлутрин – 0,15%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

“Zobele Holding S.p.A”, Via Fersina, 4 - 38123 
Trento (TN), Italy

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/8986
від 29.03.2017

Засіб інсектицидний RAID таблетка для електро-
фумігатора проти комарів та мух  (д.р. 
трансфлутрин – 70 мг/табл., 300 мг/табл.)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

“P.T. Johnson Home Hygiene Products”, Allianz 
Tower, JI. HR. Rasuna Said Superblok 2, Kawasan 
Kuningan Persada, Jakarta 12980, Indonesia

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9203
від 29.03.2017

Засіб інсектицидний «RAID ЕКСПРЕС папір від 
комарів «Аромат Сходу» (д.р. – трансфлутрин – 
0,45%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

"Yanco Ltd", 1 Estuary Banks, Speke, Liverpool, 
L24 8RQ, England, United Kingdom

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12041
від 24.04.2017

Засіб інсектицидний RAID спіраль від комарів 
(д.р. -  трансфлутрин – 0,03 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

“PT Johnson Home Hygiene Products”, Allianz 
Tower, Jl. HR. Rasuna Said, Superblok 2, Kawasan 
Kuningan Persada, Jakarta 12980, Indonesia /“PT. 
SC Johnson Manufacturing Medan”, JI. Pelita Raya 
No. 3, KIM Star, Tanjung Morawa Deli Serdang 
20362, North Sumatera, Indonesia /“PT. SC 
Johnson Manufacturing Surabaya”, JI. Rungkut 
Industri I, No.24-26, Surabaya Industrial Estate 
Rungkut, Kalirungkut, Surabaya 60293, East Java, 
Indonesia

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9202
від 29.03.2017



Сторінка 7 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

33 01.08.2018 01.08.2023

34 01.08.2018 01.08.2023

35 01.08.2018 01.08.2023

36 01.08.2018 01.08.2023

37 01.08.2018 01.08.2023

38 01.08.2018 01.08.2023

39 01.08.2018 01.08.2023

40 01.08.2018 01.08.2023

Засіб інсектицидний RAID спіраль від комарів 
"Евкаліпт" (д.р. - трансфлутрин – 0,03 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

“PT Johnson Home Hygiene Products”, Allianz 
Tower, Jl. HR. Rasuna Said, Superblok 2, Kawasan 
Kuningan Persada, Jakarta 12980, Indonesia /“PT. 
SC Johnson Manufacturing Medan”, JI. Pelita Raya 
No. 3, KIM Star, Tanjung Morawa Deli Serdang 
20362, North Sumatera, Indonesia /“PT. SC 
Johnson Manufacturing Surabaya”, JI. Rungkut 
Industri I, No.24-26, Surabaya Industrial Estate 
Rungkut, Kalirungkut, Surabaya 60293, East Java, 
Indonesia

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9205
від 29.03.2017

Засіб інсектицидний RAID спіраль від комарів 
(д.р. - d- алетрин – 0,2%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

“P.T. Johnson Home Hygiene Products”, Allianz 
Tower, JI. HR. Rasuna Said Superblok 2, Kawasan 
Kuningan Persada, Jakarta 12980,  Indonesia

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9201
від 29.03.2017

Гель по догляду за унітазами, що відбілює і 
піниться, ТУАЛЕТНЕ КАЧЕНЯ «Цитрусовий» 
(д.р.:  гіпохлорит натрію - 3 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

“I.M.P. Imballaggi Materie Plastiche S.p.A.”, Via 4 
Novembre 8, 36077, Altavilla Vicentina (VI), Italy

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
3/2300
від 10.02.2017

Гель по догляду за унітазами, що відбілює і 
піниться, ТУАЛЕТНЕ КАЧЕНЯ «Морський» (д.р.: 
 гіпохлорит натрію - 3 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

“I.M.P. Imballaggi Materie Plastiche S.p.A.”, Via 4 
Novembre 8, 36077, Altavilla Vicentina (VI), Italy

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
3/2301
від 10.02.2017

Засіб інсектицидний "ФУМИТОКС пластини 
ароматизовані від комарів для електрофумігатора 
"Лісовий аромат" (д.р.: - d-алетрин - 27 
мг/пластину)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 19-Б державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 

роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи №602-123-20-5/9000
від 29.03.2017

Засіб інсектицидний "RAID пластини від комарів 
для електрофумігатора" (д.р. - d-алетрин - 27 
мг/пластину)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 19-Б державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 

роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12046
від 24.04.2017

Засіб інсектицидний "RAID пластини 
ароматизовані від комарів для електрофумігатора  
"Хвойний ліс" (д.р. - d-алетрин - 27 мг/пластину)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12045
від 24.04.2017

Засіб інсектицидний "RAID пластини 
ароматизовані від комарів для електрофумігатора 
"Евкаліпт" (д.р. - d-алетрин - 27 мг/пластину)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 19-Б державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 

роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/8999
від 29.03.2017



Сторінка 8 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

41 01.08.2018 01.08.2023

42 01.08.2018 01.08.2023

43 01.08.2018 01.08.2023

44 01.08.2018 01.08.2023

45 01.08.2018 01.08.2023

46 01.08.2018 01.08.2023

47 01.08.2018 01.08.2023

48 01.08.2018 01.08.2023

49 01.08.2018 01.08.2023

Засіб інсектицидний "RAID  пластини від мух для 
електрофумігатора" (д.р. - трансфлутрин - 15 
мг/пластину, пралетрин - 5 мг/пластину)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 19-Б державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 

роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9204
від 29.03.2017

Засіб інсектицидний "RAID пластини на 
алюмінієвій основі від комарів для 
електрофумігатора" (д.р. - d-алетрин - 27 
мг/пластину)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 04073, 
м. Київ, пр-т  Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9190
від 29.03.2017

Лосьйон протипедикульозний «ПерМін»; діюча 
речовина: перметрин – 1,0 %

ПрАТ «Технолог», Україна, 
20300, Україна, Черкаська обл., м. 
Умань, вул. Стара Прорізна,8, 
тел./факс (04744) 4-03-02, 
renskiy@tehnolog.ua,  код за 
ЄДРПОУ 14181442

ПрАТ «Технолог», Україна, 20300, Україна, 
Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара Прорізна,8, 
тел./факс (04744) 4-03-02, renskiy@tehnolog.ua,  
код за ЄДРПОУ 14181442

лосьйон протипедикульозний "ПерМін" призначений 
для знищення головних вошей (імаго, личинки, гниди) у 
дорослих і дітей. Оптова та роздрібна торгівля, аптечна 
мережа.

Державна установа "Інститут 
громадського здоров'я ім. 
О.М.Марзєєва  НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/31003
від 03.10.2017

АЕРОЗОЛЬНИЙ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАСІБ 
«ДИХЛО STOP» ВІД ПОВЗАЮЧИХ КОМАХ 
(діючі речовини: перметрин – 0,9 %, піпероніл 
бутоксид – 0,8 %, тетраметрин – 0,35 %, 
циперметрин – 0,2 %)

ТОВ «КОСМО-ХІМ», 02206, м. 
Київ, вул. Миропільська, 19, код 
ЄДРПОУ 40205118

Öztürk İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Atatürk Sanayi 
Bölgesi, Hadımköy Mahallesi, Hamit Kaplan 
Sokak, NO:10, 34555, Arnavutköy, İstanbul, 
Туреччина. Телефон: +90 212 771 26 58. 
Реєстраційний номер: 191905/139430

Засіб призначений для знищення тарганів, мурах, бліх, 
постільних блощиць, павуків, лусочниць, цвіркунів, 
інших повзаючих комах та їх кладок, а також обробки 
місць посадки мух. Оптова та роздрібна торгівля. 
Державна реєстрація.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/2092 від 03.02.2017 р.

АЕРОЗОЛЬНИЙ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАСІБ 
«МІЛЬ STOP» ВІД МОЛІ, ІЇ ЛИЧИНОК ТА 
ШКІРОЇДІВ (діюча речовина: перметрин – 0,4%)

ТОВ «КОСМО-ХІМ», 02206, м. 
Київ, вул. Миропільська, 19, код 
ЄДРПОУ 40205118

Öztürk İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Atatürk Sanayi 
Bölgesi, Hadımköy Mahallesi, Hamit Kaplan 
Sokak, NO:10, 34555, Arnavutköy, İstanbul, 
Туреччина. Телефон: +90 212 771 26 58. 
Реєстраційний номер: 191905/139430

Засіб призначено для захисту одягу, взуття, м'яких 
меблів та килимів від молі на всіх стадіях її розвитку та 
шкіроїдів. Оптова та роздрібна торгівля. Державна 
реєстрація.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 05.03.02-03/20171 
від 15.06.2016 р.

Tork піна для гігієнічної дезінфекції рук  «Tork 
Alcohol Foam Hand Sanitizer» (д.р.-спирт 
етиловий, 65%)

ТОВ «Ес Сі Ей Хайджин 
Україна», м.Київ, вул.В.Вал,4в, 
(044)2200060, код за ЄДРПОУ 
34356863

“SCA Hygiene Products AB”(Essity Hygiene and 
Health AB), Швеція AFH division SE- 405 03 
Göteborg, Sweden. Робочий філіал виробника:  
«SCA Hygiene Products» (Essity UK ltd), GB, 
Великобританія

для дезінфекції та догляду за шкірою рук: на 
підприємствах, в установах та організаціях охорони 
здоров'я; в дитячих дошкільних закладах, навчальних 
закладах різних рівнів акредитації; на підприємствах 
косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної 
промисловості; на підприємствах харчової 
промисловості; в закладах громадського харчування та 
торгівлі; в побуті. Державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12390 від 22.03.2018 р.

Tork спиртовий гель для гігієнічної дезінфекції 
рук  «Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer» (д.р.-спирт 
етиловий, 80%)

ТОВ «Ес Сі Ей Хайджин 
Україна», м.Київ, вул.В.Вал,4в, 
(044)2200060, код за ЄДРПОУ 
34356863

“SCA Hygiene Products AB”(Essity Hygiene and 
Health AB), Швеція AFH division SE- 405 03 
Göteborg, Sweden. Робочий філіал виробника:  
«SCA Hygiene Products» (Essity UK ltd), GB, 
Великобританія

для дезінфекції та догляду за шкірою рук: на 
підприємствах, в установах та організаціях охорони 
здоров'я; в дитячих дошкільних закладах, навчальних 
закладах різних рівнів акредитації; на підприємствах 
косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної 
промисловості; на підприємствах харчової 
промисловості; в закладах громадського харчування та 
торгівлі; в побуті. Державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12391 від 22.03.2018 р.

Засіб для миття та дезінфекції Domestos 
Professional Citrus Fresh  (д.р.: гіпохлорид натрію – 
3-10%; гідроксид натрію – 0.1-1 %),

Diversey Polska Sp. z o.o., що 
знаходиться за адресою: ul.Aleje 
Jerozolimskie 134, 02-305 
Warszawa

Unilever Kft., Nyirbator Factory, Trancsics M.u. 2-4
4300 Nyirbator, Угорщина

концентрований мийний засіб для очищення і 
дезінфекції всіх побутових поверхонь, оптово-роздрібна 
торгівля, державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12389 від 22.03.2018 р.

Засіб для миття та дезінфекції Domestos 
Professional Pine Fresh  (д.р.: гіпохлорид натрію – 
3-10%; гідроксид натрію – 0.1-1 %)

Diversey Polska Sp. z o.o., що 
знаходиться за адресою: ul.Aleje 
Jerozolimskie 134, 02-305 
Warszawa

Unilever Kft., Nyirbator Factory, Trancsics M.u. 2-4
4300 Nyirbator, Угорщина

концентрований мийний засіб для очищення і 
дезінфекції всіх побутових поверхонь, оптово-роздрібна 
торгівля, державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9853 від 12.03.2018 р.



Сторінка 9 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

50 28.12.2018 28.12.2023

51 28.12.2018 28.12.2023

Засіб дезінфекційний «Соліокс» («Solioks») ,(др.: 
натрій перкарбонат - 42%, 
тетраацетилетилендіамін -20,0- 40,0%)

«Baltiachemi OU», Естонія,  Maagi 
5, Maardu 74114  EESTI 

«Baltiachemi OU», Естонія,  Maagi 5, Maardu 
74114  EESTI 

заклади охорони здоров′я, учбово-виховні, спортивно-
оздоровчі, комунально-побутові, заклади ресторанного 
господараства і торгівлі, житлові, громадські, 
культурно-освітні, видовищні, спортивно-оздоровчі 
споруди, всі види транспорту, побут, тощо.

Державна установа "Інститут 
медицини праці імені Ю.І. 
Кундієва НАМН України", 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/2748  від 
31.01.2018 р.

Засіб дезінфекційний «Соліклор» («Solikloor»), 
(др.: натрієва сіль дихлоізоціанурової кислоти - 
80,0-85,0%)

«Baltiachemi OU», Естонія,  Maagi 
5, Maardu 74114  EESTI 

«Baltiachemi OU», Естонія,  Maagi 5, Maardu 
74114  EESTI 

заклади охорони здоров′я, учбово-виховні, спортивно-
оздоровчі, комунально-побутові (в т.ч. обєкти 
водопровідно-каналізаційного господарства), 
промислові підприємства ( в т. ч. харчопереробної, 
фармацевтичної та парфюмерно-косметичної 
промисловості), заклади ресторанного господараства і 
торгівлі, житлові, громадські, культурно-освітні, 
видовищні, спортивно-оздоровчі споруди, всі види 
транспорту, місця постійного тимчасового продивання, 
побут, тощо.

Державна установа "Інститут 
медицини праці імені Ю.І. 
Кундієва НАМН України", 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/3986  від 
07.02.2018 р.



Сторінка 10 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

52 28.12.2018 28.12.2023
Дезінфекційний  засіб "Дезйод", виготовлений 
згідно з ТУ У 20.2-37509013-002:2014 (др.: 
повідон-йон у межах 21-2,5%)

ТОВ " ГІГІЄНА ДЕЗ", Україна, м. 
Київ, вул. Михайла Майорова, 
буд.7, секція 2, офіс 1041

ТОВ " ГІГІЄНА ДЕЗ", Україна, м. Київ, вул. 
Михайла Майорова, буд.7, секція 2, офіс 1041

Для обробки рук хірургів, медичного персоналу, що 
оперує; рук медичного персоналу стоматологічних 
клінік і відділень, в умовах транспортування в машинах 
швидкої медичної допомоги, в інфекційних вогнищах, в 
зоназ надзвичайних ситуацій; гігієнічної обробки рук 
медичного персоналу, медичних, лікувально-
профілактичних організацій, персоналу на санітарному 
транспорті, на станціях швидкої і невідкладної медичної 
допомоги, працівників лабораторій, донорських пунктів 
та пунктів переливання крові, ме дико-санітарних 
частин, працівників аптек і аптечних закладів, обробки 
рук медичних працівників дитячих дощкільник і 
шкільник закладів, установ соціального  забезпечення, 
працівників підприємств парфюмерно-косметичної, 
хіміко-фармацевтичної, біотехнологічної, харчової і 
переробної промисловості, в зонвх надзвичайних 
ситуацій; в пенітенціарних установах, на об′єктах 
комунального господарства та служб ритуальних 
послуг, санаторно-курортних установ, громадського 
транспорту, на підприємствах ресторнанного 
господарства і торгівлі, часткової санітарної обробки 
шкірних покривів після відвідування об′єктів 
спортивно-оздоровчого профілю; обробки шкірних 
покривів представників силових відомств (в т. ч. 
рятувальників МНС, особового складу і формувань ГО); 
дезінфекції твердих поверхонь приміщень, приладів, 
медичного обладнання, предметів, стійких до дії спиртів 
(медичних, лікувально-профілактичних організацій, 
(ЛПО), включаючі хірургічні, терапевтичні, 
акушерсько-гінекологічні, офтальмологічні, 
фізіотерапевтичні та інші відділення, а також 
стоматологічні клініки, амбулаторії,  поліклініки, 
лабораторії різних подпорядкувань; станції швидкої і 
невідкладної медичної допомоги, донорські пункти та 
пунти переливання крові, медико-санітарні частини; на 
підприємствах хіміко-фармацевтичної і 
біотехнологічної промисловості, в зонах надзвичайних 
ситуацій; на об′єктах комунального господартсва, 
громадського транспорту, спортивно-оздорочих 
закладах, на підприємствах ресторанного господарства, 
торгівлі; а також знезараження рукавичок (з латексу, 
ізопрену, нітрилу та інших матеріалів, стійких до 
впливу хімічних речовин), надітих на руки медичного 
персоналу та працівників підприємств, що випускають 
стерильну продукцію; предметів догляду за хворими; 
обладнання та поверхонь машин швидкої допомоги та 
санітарного тарнспорту; інше згідно методичних 
вказівок. оптова та роздрібна торгіля.

Науковий центр превентивної 
токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені 
академіка Л.І.Медведя 
Міністерства охорони здоров'я 
України , висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/15648 від 19.05.2017 р.



Сторінка 11 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

53 28.12.2018 28.12.2023

54 28.12.2018 28.12.2023

55 28.12.2018 28.12.2023

Засіб дезінфікуючий "ЛАДОКСИН" (др.: 1-
пропанол - 30,0%, 2-пропанол - 40,0%, 
хлоргексидину біглюконат - 0,5%, перекис водню 
- 0,5%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», 
Україна, 03115, м. Київ, вул. 
Михайла Котельникова, 25

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м. 
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних 
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та 
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих 
дошкільних закладах; у військових частинах; на 
підприємствах харчової та переробної промисловості, 
агропромислового комплексу, мікробіологічної, 
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної 
промисловості, у ресторанному господарстві, 
підприємствах громадського харчування та торгівлі, на 
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на 
автомобільному, залізничному, авіаційному та водному 
транспорті, закладах та установах соціального захисту, 
пенітенціарних установах, закладах зв′язку та  
банківських установах; в місцях загального 
користування, на інших епідемічно-значимих об′єктах, 
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних 
робіт відповідно до дієчих санітарно-гігієнічних та 
протиепідеміологічних норм  і правил, у вогнищах 
інфекційних хвороб, населенням у побуті, з метою 
гігієнічної та хірургічної антисептики рук, 
антисептичної обробки шкірних покривів, екстренної 
дезінфекції поверхонь та некритичних медичних 
виробів; оптова та роздрібна торгівля

Інститут гігієни та екології 
Національного медичного 
університету О.О. Богомольця, 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/33867  від 
26.10.2017 р.

«Хлорантин» актив (др.:  натрієва сіль 
дихлоізоціанурової кислоти 89,0 ± 9,0%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», 
Україна, 03115, м. Київ, вул. 
Михайла Котельникова, 25

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м. 
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних 
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та 
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих 
дошкільних закладах; у військових частинах; на 
підприємствах харчової та переробної промисловості, 
агропромислового комплексу, мікробіологічної, 
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної 
промисловості, у ресторанному господарстві, 
підприємствах громадського харчування та торгівлі, на 
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на 
автомобільному, залізничному, авіаційному та водному 
транспорті та інших видах транспорту; закладах та 
установах соціального захисту, пенітенціарних 
установах, закладах зв′язку та  банківських установах; в 
місцях загального користування, на інших епідемічно-
значимих об′єктах, діяльність яких вимагає проведення 
дезінфекційних робіт відповідно до діючих санітарно-
гігієнічних та протиепідеміологічних норм  і правил, у 
вогнищах інфекційних хвороб, населенням у побуті; 
оптова та роздрібна торгівля

Інститут гігієни та екології 
Національного медичного 
університету О.О. Богомольця, 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/11923  від 
21.03.2018 р.

Засіб дезінфікуючий «Велідез» (др.: 
алкілдиметилбензиламонію хлорид - 18,0±2,0%, 2-
пропанол - 10,0 ±1,0%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», 
Україна, 03115, м. Київ, вул. 
Михайла Котельникова, 25

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м. 
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних 
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та 
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих 
дошкільних закладах; у військових частинах; на 
підприємствах харчової та переробної промисловості, 
агропромислового комплексу, мікробіологічної, 
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної 
промисловості, у ресторанному господарстві, 
підприємствах громадського харчування та торгівлі, на 
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на 
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному 
транспорті та інших видах транспорту; закладах та 
установах соціального захисту, пенітенціарних 
установах, закладах зв′язку та  банківських установах; в 
місцях загального користування; на інших епідемічно-
значимих об′єктах, діяльність яких вимагає проведення 
дезінфекційних робіт відповідно до діючих санітарно-
гігієнічних та протиепідеміологічних норм  і правил, у 
вогнищах інфекційних хвороб, населенням у побуті; 
оптова та роздрібна торгівля.

Інститут гігієни та екології 
Національного медичного 
університету О.О. Богомольця, 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/12134  від 
21.03.2018 р.



Сторінка 12 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

56 28.12.2018 28.12.2023

57 28.12.2018 28.12.2023

58 28.12.2018 28.12.2023

 Засіб дезінфікуючий «Біопагдез» (др.: 
полігексаметиленгуанідін гідрохлориду -4,0-
6,0% , алкілдиметилбензиламонію хлорид -10,0-
12,0% , ундециленамідопропилтримоніум 
метосульфат 2,0-4,0%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», 
Україна, 03115, м. Київ, вул. 
Михайла Котельникова, 25

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м. 
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних 
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та 
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих 
дошкільних закладах; у військових частинах; на 
підприємствах харчової та переробної промисловості, 
агропромислового комплексу, мікробіологічної, 
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної 
промисловості, у ресторанному господарстві, 
підприємствах громадського харчування та торгівлі, на 
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на 
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному 
транспорті; закладах та установах соціального захисту, 
пенітенціарних установах, закладах зв′язку та  
банківських установах; в місцях загального 
користування; на інших епідемічно-значимих об′єктах, 
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних 
робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та 
протиепідеміологічних норм  і правил, у вогнищах 
інфекційних хвороб, населенням у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля.

Інститут гігієни та екології 
Національного медичного 
університету О.О. Богомольця, 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/33864 від 
26.10.2017 р.

 Засіб дезінфікуючий «ХЛОРАНТИН» (др.: 
дихлорантин (1,3-дихлор-5,5-диметилгідантоїн)-
21,0-23,0% , 5,5 – диметилгідантоїн -12,4-16,4%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», 
Україна, 03115, м. Київ, вул. 
Михайла Котельникова, 25

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м. 
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних 
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та 
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих 
дошкільних закладах; у військових частинах; на 
підприємствах харчової та переробної промисловості, 
агропромислового комплексу, мікробіологічної, 
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної 
промисловості, у ресторанному господарстві, 
підприємствах громадського харчування та торгівлі; на 
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на 
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному 
транспорті; закладах та установах соціального захисту, 
пенітенціарних установах, закладах зв′язку та  
банківських установах; в місцях загального 
користування; на інших епідемічно-значимих об′єктах, 
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних 
робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та 
протиепідеміологічних норм  і правил, у вогнищах 
інфекційних хвороб, населенням у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля.

Інститут гігієни та екології 
Національного медичного 
університету О.О. Богомольця, 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/33863 від 
26.10.2017 р.

Засіб дезінфікуючий «Гронтанол Е» (др.: 
етиловий спирт (етанол) - 70,0± 5,0%, 
хлоргексидину біглюконат - 0,2±0,5%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», 
Україна, 03115, м. Київ, вул. 
Михайла Котельникова, 25

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м. 
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних 
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та 
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих 
дошкільних закладах; у військових частинах; на 
підприємствах харчової та переробної промисловості, 
агропромислового комплексу, мікробіологічної, 
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної 
промисловості, у ресторанному господарстві, 
підприємствах громадського харчування та торгівлі; на 
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на 
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному 
транспорті, інших видах транспорту ; закладах та 
установах соціального захисту, пенітенціарних 
установах, закладах зв′язку та  банківських установах; в 
місцях загального користування; на інших епідемічно-
значимих об′єктах, діяльність яких вимагає проведення 
дезінфекційних робіт відповідно до діючих санітарно-
гігієнічних та протиепідеміологічних норм  і правил, у 
вогнищах інфекційних хвороб, населенням у побуті - з 
метою гігієнічної та хірургічної антисептики рук, 
антисептичної обробки шкірних покривів, екстренної 
дезінфекції поверхонь та некритичнмх виробів 
медичного призначення; оптова та роздрібна торгівля.

Інститут гігієни та екології 
Національного медичного 
університету О.О. Богомольця, 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/12136 від 
21.03.2018 р.



Сторінка 13 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

59 28.12.2018 28.12.2023

60 28.12.2018 28.12.2023

Засіб дезінфікуючий «Бациліквід лонг» (др.: 
полігексаметиленгуанідін гідрохлориду - 
4,0±1,0%, алкілдиметилбензиламонію хлорид - 
9,0±1,0%, глутаровий альдегід - 4,0±1,0%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», 
Україна, 03115, м. Київ, вул. 
Михайла Котельникова, 25

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м. 
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних 
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та 
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих 
дошкільних закладах; у військових частинах; на 
підприємствах харчової та переробної промисловості, 
агропромислового комплексу, мікробіологічної, 
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної 
промисловості, у ресторанному господарстві, 
підприємствах громадського харчування та торгівлі; на 
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на 
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному, 
іншому  транспорті; закладах та установах соціального 
захисту, пенітенціарних установах, закладах зв′язку та  
банківських установах; в місцях загального 
користування; на інших епідемічно-значимих об′єктах, 
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних 
робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та 
протиепідеміологічних норм  і правил, у вогнищах 
інфекційних хвороб, населенням у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля.

Інститут гігієни та екології 
Національного медичного 
університету О.О. Богомольця, 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/12133  від 
21.03.2018 р.

Засіб дезінфікуючий «КВІКЦИД» (др.: 1-
пропанол-40%, 2-пропанол-35%, 
алкілдиметилбензиламонію хлорид -0,15%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», 
Україна, 03115, м. Київ, вул. 
Михайла Котельникова, 25

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м. 
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних 
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та 
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих 
дошкільних закладах; у військових частинах; на 
підприємствах харчової та переробної промисловості, 
агропромислового комплексу, мікробіологічної, 
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної 
промисловості, у ресторанному господарстві, 
підприємствах громадського харчування та торгівлі; на 
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на 
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному 
транспорті;   закладах та установах соціального захисту, 
пенітенціарних установах, закладах зв′язку та  
банківських установах; в місцях загального 
користування, на інших епідемічно-значимих об′єктах, 
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних 
робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та 
протиепідеміологічних норм  і правил, у вогнищах 
інфекційних хвороб, населенням у побуті - з метою 
гігієнічної та хірургічної антисептики рук, 
антисептичної обробки шкірних покривів, екстренної 
дезінфекції поверхонь та некритичнмх медичних 
виробів; оптова та роздрібна торгівля.

Інститут гігієни та екології 
Національного медичного 
університету О.О. Богомольця, 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/33866 від 
26.10.2017 р.



Сторінка 14 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

61 28.12.2018 28.12.2023

62 28.12.2018 28.12.2023

63 28.12.2018 28.12.2023

Засіб дезінфікуючий «Санабриз Е» (др.: етиловий 
спирт (етанол) - 70,0±5,0%, 
алкілдиметилбензиламонію хлорид -0,15±0,05% , 
Tetranyl U- 1,3±0,2%

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», 
Україна, 03115, м. Київ, вул. 
Михайла Котельникова, 25

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м. 
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних 
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та 
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих 
дошкільних закладах; у військових частинах; на 
підприємствах харчової та переробної промисловості, 
агропромислового комплексу, мікробіологічної, 
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної 
промисловості, у ресторанному господарстві, 
підприємствах громадського харчування та торгівлі; на 
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на 
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному 
транспорті, інших видах транспорту;   закладах та 
установах соціального захисту, пенітенціарних 
установах, закладах зв′язку та  банківських установах; в 
місцях загального користування, на інших епідемічно-
значимих об′єктах, діяльність яких вимагає проведення 
дезінфекційних робіт відповідно до діючих санітарно-
гігієнічних та протиепідеміологічних норм  і правил, у 
вогнищах інфекційних хвороб, населенням у побуті - з 
метою гігієнічної та хірургічної антисептики рук, 
антисептичної обробки шкірних покривів, екстренної 
дезінфекції поверхонь та некритичних  виробів,  в т.ч. 
медичного призначення; оптова та роздрібна торгівля.

Інститут гігієни та екології 
Національного медичного 
університету О.О. Богомольця, 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/12135 від 
21.03.2018 р.

«Засіб дезінфікуючий «Террацид» (др.: 
полігексаметиленгуанідін гідрохлориду-4,5-,5,5%, 
 N-(3-амінопропил)-N-додеципропан-1,3-діамін 
(Біс(3-амінопропил) додециламін)-4,5-5,5%, 
алкілдиметилбензиламонію хлорид-10,0-11,0%, 
ундециленамідопропилтримоніум метосульфат -
2,0%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», 
Україна, 03115, м. Київ, вул. 
Михайла Котельникова, 25

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м. 
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних 
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та 
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих 
дошкільних закладах; у військових частинах; на 
підприємствах харчової та переробної промисловості, 
агропромислового комплексу, мікробіологічної, 
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної 
промисловості, у ресторанному господарстві, 
підприємствах громадського харчування та торгівлі; на 
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на 
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному 
транспорті;   закладах та установах соціального захисту, 
пенітенціарних установах, закладах зв′язку та  
банківських установах; в місцях загального 
користування, на інших епідемічно-значимих об′єктах, 
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних 
робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та 
протиепідеміологічних норм  і правил, у вогнищах 
інфекційних хвороб, населенням у побуті;  оптова та 
роздрібна торгівля.

Інститут гігієни та екології 
Національного медичного 
університету О.О. Богомольця, 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/33865 від 
26.10.2017 р.

Засіб дезінфікуючий «ДАНОКСИН» (др.: 
перкарбонат натрію-50-55% , 
тетраацетилетилендіамін-18-25%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», 
Україна, 03115, м. Київ, вул. 
Михайла Котельникова, 25

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м. 
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних 
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та 
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих 
дошкільних закладах; у військових частинах; на 
підприємствах харчової та переробної промисловості, 
агропромислового комплексу, мікробіологічної, 
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної 
промисловості, у ресторанному господарстві, 
підприємствах громадського харчування та торгівлі; на 
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на 
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному 
транспорті;   закладах та установах соціального захисту, 
пенітенціарних установах, закладах зв′язку та  
банківських установах; в місцях загального 
користування, на інших епідемічно-значимих об′єктах, 
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних 
робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та 
протиепідеміологічних норм  і правил, у вогнищах 
інфекційних хвороб, населенням у побуті;  оптова та 
роздрібна торгівля.

Інститут гігієни та екології 
Національного медичного 
університету О.О. Богомольця, 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/33492 від 
26.10.2017 р.



Сторінка 15 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

64 28.12.2018 28.12.2023
Дезінфекційний засіб «Брілліантовий рай», (др.: 
дидецилдиметиламоній хлорид-6,0%, 
Алкілдиметилбен-зиламоній хлорид-3,0%)

ТОВ «Гігієна-Мед Стерил», 
Україна, 04201, м. Київ, вул. М. 
Майорова,  корпус 2, оф. 1041

ЗАО Центр профілактики «Гигиена-Мед», 
Російська Федереція, 241004, м. Брянськ, вул. 
Карачаєвське шосе, 4км

Для профілактичної, поточної та заключної дезінфекції, 
генеральних прибирань приміщень, приладів, 
устаткування, санітарно-технічного обладнання в ЛПЗ 
(лікарні, поліклініки, санаторії, профілакторії, будинки 
відпочинки, реабілітаційні центри, денні стаціонари, 
медичні частини і медпункти, будинки для інвалідів та 
людей похилого віку, фельдшерські та фельдшерсько-
акушерські пункти, диспансери, госпіталі), дитячих, 
дошкільних та учбових закладів, на комунальних об
′єктах, у пенітенціарних закладах, закладах 
ресторанного господартства, торгівлі, на підприємствах 
фармацевтичної, мікробіологічної, харчової, 
парфюмерно-косметичної промисловості, аптечних 
закладах, на об′єктах  забезпечення залізничного 
транспорту, метрополітену, автомобільному, річковому, 
повітряному та санітарному транспорті, лабораторіях 
(включаючи біохімічні, імунологічні, вірусологічні та 
бактеріологічні),  вогнищах інфекційних захворювань 
бактеріальної етіології (включаючи чуму, холеру, 
туберкульоз), грибкової (кандидози і дерматофітії), 
вірусної (поліомієліт, гепатит А, В, С, ВІЛ), 
стоматологічних полікліннік, родильних стаціонарів, 
центрів трансплантації, станції та пунктів переливання 
крові і швидкої допомоги, дезінфекція виробів 
медичного призначення (включаючи стоматологічні 
інструменти, жорсткі та гнучки ендоскопи та 
інструменти до них, у т.ч. суміщеної з їх 
передстерилізаційним очищенням, медичних відходів, 
наркозно-дихальної апаратури та інструментів до них, 
знезараження інфікованих продуктів перед їх 
знищенням, виділень туберкульозних хворих, 
стоматологічних відсмоктуючих систем та 
плювальниць, дезінфекція систем вентиляції, інше 
згідно методичних вказівок із застосування засобу; а 
також використання в якості сировини для виробництва 
засобів дезінфікуючих інших. Оптова та роздрібна 
торгівля.

Науковий центр превентивної 
токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені 
академіка Л.І.Медведя 
Міністерства охорони здоров'я 
України , висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-5/199 
від 13.01.2017 р.



Сторінка 16 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

65 28.12.2018 28.12.2023
Дезінфекційний засіб «Брилліант», (др.: 
глутаровий альдегід-0,8%, 
алкілдиметилбензиламоній хлорид-0,9%)

ТОВ «Гігієна-Мед Стерил», 
Україна, 04201, м. Київ, вул. М. 
Майорова,  корпус 2, оф. 1041

ЗАО Центр профілактики «Гигиена-Мед», 
Російська Федереція, 241004, м. Брянськ, вул. 
Карачаєвське шосе, 4км

Для профілактичної, поточної та заключної дезінфекції, 
генеральних прибирань приміщень, приладів, 
устаткування, санітарно-технічного обладнання в ЛПЗ 
(лікарні, поліклініки, санаторії, профілакторії, будинки 
відпочинки, реабілітаційні центри, денні стаціонари, 
медичні частини і медпункти, будинки для інвалідів та 
людей похилого віку, фельдшерські та фельдшерсько-
акушерські пункти, диспансери, госпіталі), освітніх, 
навчально-виховних закладах усіх типів, незалежно від 
їх упорядкування, форм власності та акредитації; на 
комунальних об′єктах; пенітенціарних закладах,  
закладах ресторанного господартства, торгівлі; на 
підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, 
харчової, парфюмерно-косметичної промисловості; 
аптечних закладах; на об′єктах  забезпечення 
залізничного транспорту, метрополітену; 
автомобільному, річковому та  повітряному  транспорті, 
лабораторіях (включаючи біохімічні, імунологічні, 
вірусологічні та бактеріологічні),  вогнищах 
інфекційних захворювань, бактеріальної етіології 
(включаючи чуму, холеру, туберкульоз), 
стоматологічних поліклінік, стоматологічних поліклінік, 
родильних стаціонарів, центрів трансплантації, станції 
та пунктів переливання крові і швидкої допомоги;  
дезінфекція   у тому числі суміщена  з ПСО та 
стерилізація виробів медичного призначення 
включаючи стоматологічні інструменти, жорсткі та 
гнучкі ендоскопи та інструменти до них),  знезараження 
інфікованих продуктів перед їх знищенням;  інше згідно 
методичних вказівок. Сировина для виробництва засобів 
дезінфікуючих інших. Оптова та роздрібна торгівля.

Науковий центр превентивної 
токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені 
академіка Л.І.Медведя 
Міністерства охорони здоров'я 
України , висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 05.03.02-03/18611 
від 01.06.2016 р.



Сторінка 17 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

66 28.12.2018 28.12.2023
Засіб дезінфекційний «Брілліантовий міг», (др.: 
натрєва сіль дихлорізоцианурової кислоти - 
80,0±0,2% ) 

ТОВ «Гігієна-Мед Стерил», 
Україна, 04201, м. Київ, вул. М. 
Майорова,  корпус 2, оф. 1041

ЗАО Центр профілактики «Гигиена-Мед», 
Російська Федереція, 241004, м. Брянськ, вул. 
Карачаєвське шосе, 4км

 Профілактична, поточна та заключної дезінфекція, 
генеральні прибирання, дезінфекція поверхонь 
приміщень,   приладів, устаткування, санітарно-
технічного обладнання в ЛПЗ (у т.ч. лікарнях, 
поліклініках, санаторіях, профілакторіях,  
реабілітаційних центрах, хоспісах,   будинках 
інтернатах для громадян похилого віку, та 
інвалідів,медичних частинах і медпунктах,  
фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктах, 
диспансерах, госпіталях, лабораторіях, стоматологічних 
поліклініках, центрах трансплантації),  аптечних 
закладах;  будинках відпочинку; освітніх, навчально-
виховних закладах усіх типів, незалежно від їх 
підпорядкування, форм власності і акредитації; на 
комунальних об′єктах; у пенітенціарних закладах;  
закладах ресторанного господартства, торгівлі; на 
підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної,  
парфюмерно-косметичної, харчової  та переробної 
промисловості (у т.ч. на об′єктах підприємств з 
переробки м′яса, молока, кондитерської та 
хлібопекарської промисловості, птахопереробної 
промисловості та підприємств з виробництва напоїв);  
на рухомому складі та об′єктах  забезпечення усіх видів 
транспорту (громадському, залізничному, 
метрополітені, морському, річковому, автомобільному, 
повітряному), вокзалах, аеропортах;   вогнищах 
інфекційних захворювань, бактеріальної етіології 
(включаючи чуму, холеру, туберкульоз), філовірусів;  
дезінфекція з ПСО виробів медичного призначення 
(включаючи стоматологічні інструменти, жорсткі та 
гнучкі ендоскопи та інструменти до них), та апаратури 
(включаючи наркозно-дихальну апаратуру та 
інструменти  до неї ), а також стоматологічних 
відсмоктувальних систем та плювальниць; знезараження 
 медичних відходів класу А і Б; дезінфекція систем 
вентиляції, повітря приміщень та об′єктів казармах); 
знезараження води, а також знезараженняводи 
центрального, автономного та нецентрального 
(місцевого) водопостачання; при водовідведенні з 
метою  знезараження стічних вод, дезінфекція систем і 
окремих об′єктів водовідведення); дезінфекція систем 
охолодження водосховищ; дезінфекція води колодязів, 
ємностей для зберігання води і води плавальних 
басейнів; інше згідно методичних вказівок; а також 
використання у якості сировини  для виробництва 
засобів дезінфікуючих інших. Оптова та роздрібна 
торгівля.

Науковий центр превентивної 
токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені 
академіка Л.І.Медведя 
Міністерства охорони здоров'я 
України , висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 05.03.02-03/10167 
від 13.03.2015 р.



Сторінка 18 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

67 28.12.2018 28.12.2023

68 28.12.2018 28.12.2023

Засіб дезінфекційний «Брілліантовий міг+» (др.: 
натрєва сіль дихлорізоцианурової кислоти - 87,0% 
(з вмістом активного хлору 56±5,0%) 

ТОВ «Гігієна-Мед Стерил», 
Україна, 04201, м. Київ, вул. М. 
Майорова,  корпус 2, оф. 1041

ЗАО Центр профілактики «Гигиена-Мед», 
Російська Федереція, 241004, м. Брянськ, вул. 
Карачаєвське шосе, 4км

 Для  поточної та заключної дезінфекції поверхонь 
приміщеннях різного типу; дезінфекція білизни; посуду 
без залишків їжі та із залишками їжі; предметів догляду 
за хворими; іграшок; виробів медичного призначення, 
включаючи стоматологічні інструменти із металів, скла, 
гуми, пластмас; посуду лабораторного; у т.ч. 
одноразового; гумових килимків, при інфекціях 
бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної і 
грибкової етіології, в лікувально профілактичних 
закладах, лабораторіях, у вогнищах інфекційних 
захворювань; на санітарному транспорті; дезінфекція 
біологічних виділень в лікувально-профілактичних 
закладах, мікробіологічних і клінічних лабораторіях; 
генеральних прибираннь в лікувально-профілактичних 
закладах;  профілактична дезінфекція на підприємствах   
ресторанного господартства, комунальних   об′єктах; 
місцях загального користування; пенітенціарних 
закладах; освітніх, навчально-виховних закладах усіх 
типів, незалежно від їх підпорядкування форм власності 
і акредитації;   сировина  для виробництва засобів 
дезінфікуючих інших. Оптова та роздрібна торгівля.

Науковий центр превентивної 
токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені 
академіка Л.І.Медведя 
Міністерства охорони здоров'я 
України , висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 05.03.02-03/18768 
від 02.06.2016 р.

Дезінфекційний засіб  "ДЕЗхлор екстра" , 
діючими речовинами засобу є 
трихлорізоціанурова кислота (ТХЦК)-60%, 
дихлорізоціанурат натрію (Na-сіль ДХЦК)-20%

ТОВ "ГІГІЄНА ДЕЗ" , Україна, м 
Київ, вул. Михайла Майорова, 
буд. 7, секція 2 , оф. 1041 

ТОВ "ГІГІЄНА ДЕЗ" , Україна, м Київ, вул. 
Михайла Майорова, буд. 7, секція 2 , оф. 1041 

Для профілактичної, поточної та  заключної дезінфекції, 
генеральних прибирань, поверхонь приміщень, 
приладів, устаткування, санітарно-технічного 
обладнання (заклади охорони здоров'я, соціального 
захисту, санаторно-курортні, спортивно-оздоровчі, 
освітні, навчально-виховні заклади усіх типів, 
незалежно від їх підпорядкування, форм власності і 
акредитації, пенітенціарної системи, ресторанного, 
готельного господарства, перукарні, косметологічні 
клініки, салони (краси, татуажу), підприємства харчової 
і переробної промисловості, торгівлі, зв'язку, 
комунально-побутового обслуговування, рухомий склад 
та об'єкти забезпечення всіх видів транспорту 
(громадського, залізничного, метрополітену, морського, 
річкового, автомобільного, повітряного), аптеки, 
банківські установи; інша сфера послуг; умови 
надзвичайних ситуацій; МО МНС, МВС (у т.ч. в 
казармах); зони воєнних дій; місця тимчасового 
проживання та масового перебування людей); 
дезінфекція з ПСО виробів медичного призначення; 
дезінфекція сміттєпроводів, ємнсті для збирання сміття, 
сміттєзбирального обладнання, сміттєвозів, вмісту 
накопичувальних ємностей автономних туалетів, що не 
мають відводу у каналізацію, а також знежирення води 
при централізованому та не централізованому 
водопостачанні.; річкової, озерної, ставкової, 
колодязної, артезіанської води; води плавальних 
басейнів, дезінфекція резервуарів та трубопроводів, 
води промислових та побутових стоків, систем 
охолодження водосховищ,  ємностей для зберігання 
води; інше згідно медичних вказівок. Оптова та 
роздрібна торгівля.

Науковий центр превентивної 
токсилогії, харчової та хімічної 
безпеки імені Академіка Л.І. 
Медведя Міністерства охорони 
здоров"я України №602-123-20-
5/15648 від 19.05.2017



Сторінка 19 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

69 28.12.2018 28.12.2023

70 28.12.2018 28.12.2023

71 28.12.2018 28.12.2023

Дезінфекційний засіб "ДЕЗамол"  діючими 
речовинами якого є спирт етиловий у межах 60,0-
65,0%, хлоргексидин диклюконат у межах 0,24-
0,30%, пероксид водню у межах 0,22-0,28%

ТОВ "ГІГІЄНА ДЕЗ" , Україна, м 
Київ, вул. Михайла Майорова, 
буд. 7, секція 2 , оф. 1041 

ТОВ "ГІГІЄНА ДЕЗ" , Україна, м Київ, вул. 
Михайла Майорова, буд. 7, секція 2 , оф. 1041 

Дезинфекція твердих поверхень приміщень, предметів 
та обладнення (у т.ч. медичного) не чутливих до дії 
спиртів, а також дезинфекція шкіри закладах охорони 
здоров'я , медичних, лікувально-профілактичних 
організаціях, включаючи хірургічні, терапевтичні, 
акушерсько-гінекологічні, дитячі (в т.ч. неонатологічні), 
офтольмологічні, 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 пунктах та переливання крові, аптеках, 
вогнищах інфекційних хвороб; закладах та об"єктах МО 
та МВС; на підприємствах фармацевтичної, 
мікробіологічної, парфумерно-косметичної, харчової та 
переробної промисловості, торгівлі, зв'язку, 
комунально-побутового обслуговування; освітніх, 
навчально-виховних закладах усіх типів, незалежно від 
їх підпорядкування. форм власності і акредитації; 
закладах ресторанного господарства, соціального 
захисту в установах пенітенціальної системи. побуті, 
транспорті, в умовах надзвичайних ситуацій, місцях 
тимчасового проживання та мосового перебування 
людей;  інше згідно методичних вказівок та інстукцій. 
Оптова та роздрібна торгівля.

Науковий центр превентивної 
токсилогії, харчової та хімічної 
безпеки імені Академіка Л.І. 
Медведя Міністерства охорони 
здоров"я України №602-123-20-
5\22685 від 12.07.2017

Розчин дезінфікуючий Мелісептол 
Рапід/Meliseptol Rapid (д.р: 1-пропанол 
50,0±2,5%;дидецилдиметиламоніум хлорид 
0,075±0,004%)

ТОВ "Б. Браун Медікал Україна", 
Україна, 03067, м. Київ, бул. В. 
Гавела 4. 

B. Braun Melsungen AG. Німеччина; Carl-Braun-
Strasse 1, 34212 Meisungen. Germany, tel. +4956 
6171 32 11,

Швидкодіючий дезінфектант для малих поверхонь; для 
реалізації у аптечних мережах, спеціалізованих 
магазинах, спеціалізованих відділах торгівельних 
мереж. Державна реєстрація.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України" №602-123-20-5/32231 
від 10.10.2017

Засіб дезінфекційний "IWE AQUA DEZ" (діючі 
речовини, мас %; надоцтова кислота-15,0±2,25; 
пероксид водню- 25,0-30,0; оцтова кислота- 15,0-
20,0)

ТОВ "Індустріальне миюче 
обладнання". 04050, м.Київ, вул. 
Білоруська будинок 30, тел: 
(044)290-22-55, 067-50522-06, 
ЄДРПОУ 40362230. 

ТОВ "Індустріальне миюче обладнання". 04050, 
м.Київ, вул. Білоруська будинок 30, тел: 
(044)290-22-55, 067-50522-06, ЄДРПОУ 
40362230. Адреса виробництва07100, Україна, 
Київська обл, м. Славутич, Сосновий проїзд 5. 
тел 044-290-22-55(56)

Засіб призначений для здійснення дезінфекційних 
заходів у вогнищах інфекційних захворювань в  
закладах охорони здор я, різних рівнів акредитації при о҆҆в̓
кишкових та крапельних інфекціях бактеріальної 
(включаючи туберкульоз) етіології, здійснення 
дезінфекційних заходів в осередках інфекційних хвороб 
та інфекціях вірусної етіології, грибкових 
захворюваннях для дезінфекції та стерилізації виробів 
медичного призначення в закладах охорони здоров"я, в 
аптеках, дошкільних навчальних закладах; для 
профілактичної, поточної, заключнї дезінфекції 
житлових, виробничих, навчальних, санітарно-
побутових та інших приміщень, для санітарної обробки 
та дезінфекції на підприємствах фармацевтичної, 
парфумерно-косметичної промисловості, у галузях 
харчової, переробної промисловості (м"ясо-, молоко-, 
птахо, рибопереробних, консервній, пиво-
безалкогольній, хлібобулочній, кондитерській), у 
цукровій галузі, у місцях відпочинку та місцях 
тимчасового проживання на комунальних об"єктах, 
підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, 
транспорті (авіаційному, залізничному пасажирському 
та вантажному, морському, річковому та 
автотранспорті), у агропромисловому комплексі, 
ветеринарній медицині що обслуговує тваринництво та 
птахівництво, а також у побуті.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України" №602-123-20-5/28055 
від 11.09.2017



Сторінка 20 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

72 28.12.2018 28.12.2023

73 28.12.2018 28.12.2023

74 28.12.2018 28.12.2023

Засіб дезінфекційний "IWE AQUA PROFI DEZ" 
(діюча речовина, мас. %; 
полігексаметиленгуанідин гідро хлорид-25,0)

ТОВ "Індустріальне миюче 
обладнання". 04050, м.Київ, вул. 
Білоруська будинок 30, тел: 
(044)290-22-55, 067-50522-06, 
ЄДРПОУ 40362230. 

ТОВ "Індустріальне миюче обладнання". 04050, 
м.Київ, вул. Білоруська будинок 30, тел: 
(044)290-22-55, 067-50522-06, ЄДРПОУ 
40362230. Адреса виробництва07100, Україна, 
Київська обл, м. Славутич, Сосновий проїзд 5. 
тел 044-290-22-55(56)

Засіб призначений для здійснення дезінфекційних 
заходів у вогнищах інфекційних захворювань в  
закладах охорони здор я, різних рівнів акредитації, о҆҆в̓
аптеках, дошкільних навчальних закладах для 
профілактичної, поточної, заключної дезінфекції 
житлових, виробничих, навчальних, санітарно-
побутових та інших приміщень, на підприємствах 
фармацевтичної, парфумерно-косметичної 
промисловості, у галузях харчової та харчової 
промисловості (м"ясо-,молоко-, птахо, рибопереробних, 
консервній, пиво-безалкогольній, хлібобулочній, 
кондитерській), у цукровій галузі, у місцях відпочинку, 
місцях для тимчасового проживання,  на комунальних 
об"єктах, підприємствах торгівля та ресторанного 
господарства, транспорті: авіаційному, залізничному 
пасажирському та вантажному морському, річковому та 
автотранспорті, у агропромисловому комплексі. 
ветеринарній медицині що обслуговує тваринництво та 
птахівництво, а також у побуті.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України" №602-123-20-5/28058 
від 11.09.2017

Засіб дезінфекційний "IWE AQUA HANDS DEZ" 
(діюча речовина, мас. %; 
полігексаметиленгуанідин гідро хлорид-1,0±0,5%)

ТОВ "Індустріальне миюче 
обладнання". 04050, м.Київ, вул. 
Білоруська будинок 30, тел: 
(044)290-22-55, 067-50522-06, 
ЄДРПОУ 40362230.

ТОВ "Індустріальне миюче обладнання". 04050, 
м.Київ, вул. Білоруська будинок 30, тел: 
(044)290-22-55, 067-50522-06, ЄДРПОУ 
40362230. Адреса виробництва07100, Україна, 
Київська обл, м. Славутич, Сосновий проїзд 5. 
тел 044-290-22-55(56)

Засіб призначений для дезінфекції рук працівників 
учбово-навчальних, дитячих закладів в  закладах 
охорони здор я, різних рівнів акредитації, аптечних о҆҆в̓
закладів, лабораторії різного підпорядкування, об"єктів 
комунальних служб, в тому числі косметичних салонів, 
перукарень, закладів ресторанного господарства, 
соцзабезпечення, банківських установ, усіх видів 
транспорту; дезінфекції рук працівників підприємств 
харчової та переробної промисловості, у цукровій 
галузі, фармацевтичної, біотехнологічної, косметичної 
промисловості, підприємств агропромислового 
комплексу; дезінфекції рук та шкірних покривів 
персоналу інших об"єктів, діяльність яких вимагає 
додержання гігієнічних норм і правил, в зонах 
надзвичайних ситуацій, а також у побуті.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України" №02-123-20-5/29247 
від 18.09.2017

Засіб дезінфекційний "Гігазім (Gigazyme)"- діючі 
речовини: комплекс ферментів (протеаза, ліпаза, 
амілаза)-0,66%;-спирт етиловий 10,0%-неіногенні 
ПАР-10,0%

ТОВ "Євродез" Україна, 03680, 
м.Київ, вул. Машинобудівна 44, 
тел. 206-24-97. код ЄДРПОУ: 
38891785. Німеччина. "Schulke & 
Mayr GmbH". Robert-Koch-Str- 
Str.2 D-22851, Norderstedt, 
Germany.

ТОВ "Євродез" Україна, 03680, м.Київ, вул. 
Машинобудівна 44, тел. 206-24-97. код 
ЄДРПОУ: 38891785. Німеччина. "Schulke & 
Mayr GmbH". Robert-Koch-Str- Str.2 D-22851, 
Norderstedt, Germany.

Заклади охорони здоров"я (у т.ч. фармацевтичні, 
аптечні), пенітенціарні системи, заклади оздоровлення 
та відпочинку, соціального захисту, спортивні об"єкти, 
лабораторії різних підпорядкувань, навчально-виховні, 
підприємства харчопереробної, фармацевтичної, 
хімічної, біотехнологічної, парфюмерно-косметичної та 
мікробілогічної промисловості, військові частини, 
об"єкти сфери послуг, відпочинку та розваг, 
комунально-побутового призначення, ресторанного 
господарства і торгівлі, заклади (відділення) зв"язку, 
банківські установи, військові частини, побут, 
транспорт та ін.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України" №602-123-20-5/10853 
від 14.04.2017



Сторінка 21 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

75 28.12.2018 28.12.2023

76 28.12.2018 28.12.2023

77 28.12.2018 28.12.2023

78 28.12.2018 28.12.2023

79 28.12.2018 28.12.2023

80 28.12.2018 28.12.2023

81 28.12.2018 28.12.2023

Дезінфекційний засіб "CD-амін", 15% N-
(3амінопропіл)-N-додецилпропан-1,3-діамін; 21, 
7%-комплекс амонійно-четвертинних сполук 
(6,5%-октилдецидемитиламоній хлорид; 3,3%-
діоктилдиметиламоній хлорид; 3,2%-
дидецилдиметиламоній хлорид; 8,7%-
алкілдиметилбензиламоній хлорид); 10,0% етанол.

ТОВ"Айпакс-Україна", Україна 
01133, м. Київ, б-р. Лесі 
Українки, 28а, офіс 211, код 
ЄДРПОУ 38291501

ТОВ"Айпакс-Україна", Україна 01133, м. Київ, 
б-р. Лесі Українки, 28а, офіс 211, код ЄДРПОУ 
38291501; на виробничій площині ТОВ"ОЛ 
Клієр Продакшин", 08114 Київська обл, Києво-
Святошинський район, с. Стоянка, 21км 
Житомирського шоссе, Логістичний комплекс 
"Вейт Гейт Логістик" секція 2ф, офіс 202. еод 
ЄДРПОУ 38291501

Засіб застосовують для поточної, заключної, 
профілактичної дезінфекції, проведення генеральних 
прибирань в лікувальних, лікувально- профілактичних, 
навчальних та дитячих закладах, на комунальних 
об"єктах на рухомому складі та об"єктах забезпечення 
усіх видів транспорту (метрополітені, залізничного, 
автомобільного, авіаційного, морського, річкового 
транспорту та вокзальній інфраструктурі); 
підприємствах фармацевтисної, мікробіологічної, 
парфумерно-косметичної, харчової та харчопереробної 
промисловості, ресторанного господарства і торгівлі, 
споживчих ринках, установах соціального забезпечення, 
пенітенціарних установах, хоспісах, закладах зв"язку, 
банківських установах, військових частинах; для 
дезінфекції поверхонь в приміщеннях, твердих меблів, 
обладнання. Інвентарю, білизни, посуду; предметів 
догляду за хворими, санітарно технічого інвентарю, 
гумових килимків для дезінфекції виробів медичного 
призначення одноразового використання перед їх 
утилізацією; дезінфекції суміщеної с ПСО виробів 
медичного призначення з різних видів матеріалів, 
Дезінфекції високого рівня виробів медичного 
призначення в тому числі ендоскопічного медичного 
інструментарію, стерилізації виробів мед. призначення.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України" №05.03.02-08/503 від 
17.04.2013

Засіб інсектицидний "RAID - липка стрічка від 
мух" (д.р. - атрактант трикозен - 0.10 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

"Papirna Moudry s.r.o.", Nadrazni 56, 667 01 
Zidlochovice, Chech Republic

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12044
від 24.04.2017

Крем чистильний «Містер Мускул з 
дезінфікуючим ефектом»  (д.р.- орто фенілфенол – 
0,55 %

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, м. Київ, пр-т 
Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/8991 від 29.03.2017

Засіб репелентний "OFF! Family крем від комарів" 
 (д.р. - N,N- діетилтолуамід  - 7,5 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, м. Київ, пр-т 
Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12049 від 24.04.2017

Засіб інсектицидний «RAID аерозоль проти 
тарганів та мурах» (д.р.: іміпротрин – 0.1%, 
циперметрин - 0.1%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

“S.C. Johnson Europlant B.V.”, Groot 
Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht, The 
Netherlands

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12042 від 24.04.2017

Засіб інсектицидний в аерозольній упаковці 
«RAID проти літаючих комах» (д.р. : д-фенотрин 
– 0.125%, пралетрин - 0.100%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

“S.C. Johnson Europlant B.V.”, Groot 
Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht, The 
Netherlands

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12029 від 24.04.2017

Засіб репелентний "OFF! Аква-спрей від комарів"  
(д.р. - N,N- діетилтолуамід - 15 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

“S.C. Johnson Europlant B.V.”, Groot 
Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht, The 
Netherlands

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи №602-123-20-
5/10388
від 10.04.2017



Сторінка 22 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

82 28.12.2018 28.12.2023

83 28.12.2018 28.12.2023

84 28.12.2018 28.12.2023

85 28.12.2018 28.12.2023

86 28.12.2018 28.12.2023

87 28.12.2018 28.12.2023

88 «Aerox Insect Control GmbH» 28.12.2018 28.12.2023

89 28.12.2018 28.12.2023

90 28.12.2018 28.12.2023

91 28.12.2018 28.12.2023

Засіб інсектицидний RAID проти літаючих та 
повзаючих комах «Лаванда» (д.р.: циперметрин – 
0.1%, іміпротрин – 0.031%, пралетрин – 0.03%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

"Shanghai Johnson Ltd.", 932 New Jin Qiao Road, 
Pudong, Shanghai, 201206, China

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи №  602-123-20-
5/12047від 24.04.2017

Засіб інсектицидний «Рейд Макс  Регулятор 
розмноження» для знищення тарганів (д.р. - (S)-
гідропрен – 95.0%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

S.C.Jonson&Son, Inc., 1525 Howe St. Racine, Wi 
53403-2236 USA

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12017від 24.04.2017

Засіб інсектицидний в аерозольній упаковці 
«RAID MAX від літаючих та повзаючих комах 
«Весняний луг» (д.р.: іміпротрин – 0.050%, 
пралетрин - 0.050%, цифлутрин – 0.015%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

"Cyberpax Co., Ltd." ,123 Wellgrow Industrial 
Estate Moo 9 Soi 11, Bangna - Trad Km. 36 Road. 
Bangwoa, Bangpakong, Chachoengsao 24180, 
Thailand

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12033від 24.04.2017

Засіб інсектицидний «RAID подушечки від молі 
«Зелений чай» (д.р. - емпентрин – 0.186%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

"TENKA BEST S. L.", Ctra. de Ribes, 143-149, 
Aiguafreda, Barcelona, 08591, Spain

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12055від 24.04.2017

Засіб інсектицидний «RAID подушечки від молі 
«Лаванда» (д.р. - емпентрин – 0.186%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

"TENKA BEST S. L.", Ctra. de Ribes, 143-149, 
Aiguafreda, Barcelona, 08591, Spain

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12028від 24.04.2017

Засіб інсектицидний в аерозольній упаковці 
«RAID MAX від літаючих та повзаючих комах 
«Весняний луг» (д.р.: іміпротрин – 0.050%, 
пралетрин - 0.050%, цифлутрин – 0.015%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

"Cyberpax Co., Ltd." ,123 Wellgrow Industrial 
Estate Moo 9 Soi 11, Bangna - Trad Km. 36 Road. 
Bangwoa, Bangpakong, Chachoengsao 24180, 
Thailand

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12034від 24.04.2017

Засіб інсектицидний «RAID - Липка стрічка 
Захист від мух» ( д.р: Суміш полімерів та олій 
природного походження з феромоном кумарином)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/10941від 16.03.2018

Засіб репелентний "OFF! SmoothandDry Аерозоль" 
(д.р. - N,N- діетилтолуамід - 15 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

"ColepPolskaSp. z о.о.", UlPrzemyslowa 10, 97-
410 Kleszczow, Poland, Польща

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12031від 24.04.2017

Засіб репелентний "ОФФ! Фемілі Аерозоль (OFF! 
FamilyAerosol)" (д.р. - N,N- діетилтолуамід - 15%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

"ColepPolskaSp. z о.о.", UlPrzemyslowa 10, 97-
410 Kleszczow, Poland, Польща

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12032від 24.04.2017

Засіб репелентний "ОФФ! Екстрим (OFF! 
EXTREME)"аерозоль(д.р. - N,N- діетилтолуамід - 
30%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

"ColepPolskaSp. z о.о.", UlPrzemyslowa 10, 97-
410 Kleszczow, Poland, Польща

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12040від 24.04.2017



Сторінка 23 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

92 28.12.2018 28.12.2023

93 28.12.2018 28.12.2023

94 28.12.2018 28.12.2023

95 28.12.2018 28.12.2023

96 28.12.2018 28.12.2023

97 28.12.2018 28.12.2023

98 28.12.2018 28.12.2023

99 28.12.2018 28.12.2023

100 28.12.2018 28.12.2023

Засіб інсектицидний "OFF! Clip-on змінний 
картридж для приладу на батарейках з фен-
системою" (д.р. - метофлутрин - 31.2 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

"Zobele Mexico, S.A. de C.V.", Сarreta a Sahuaripa 
Km. 4.5 S/N, Parque Industrial Hermosillo, 
Hermosillo, Sonora, C.P. 83299, Mexico

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12056від 24.04.2017

Засіб репелентний "OFF! Аква-спрей від комарів"  
(д.р. - N,N- діетилтолуамід - 15 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, м. Київ, пр-т 
Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/12038
від 24.04.2017

Засіб репелентний "OFF! Junior" дитячий крем від 
комарів” (д.р. - N,N- діетилтолуамід – 7,5 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, м. Київ, пр-т 
Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/12051 від 24.04.2017

Засіб репелентний "OFF! Kids" дитячий крем від 
комарів” (д.р. - N,N- діетилтолуамід – 7,5 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/12036 від 24.04.2017

Засіб репелентний "OFF! SoftandScented"  крем від 
комарів” (д.р. - N,N- діетилтолуамід - 15 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 

роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/12037 від 24.04.2017

Засіб репелентний "OFF! ExtraProtection"  крем від 
комарів” (д.р. - N,N- діетилтолуамід - 25 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 

роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/8985 від 29.03.2017

Засіб для видалення вапняного нальоту та іржі   
"Містер Мускул Експерт" (д.р. - сульфамінова 
кислота – 8%, лимонна кислота – 5 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 

роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/12050 від 24.04.2017

Засіб для видалення вапняного нальоту та іржі для 
ванної 5 в 1  "Містер Мускул Експерт" (д.р. - 
молочна кислота 80% - 2,2%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/12048 від 24.04.2017

Засіб для миття та очистки твердих поверхонь в 
побуті «Містер Мускул Експерт для кухні 
Свіжість Лимону» (д.р.-
алкілдиметилбензиламоній хлорид (BarquatMB 
80) – 0,0625 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 

роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/8992 від 29.03.2017



Сторінка 24 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

101 28.12.2018 28.12.2023

102 28.12.2018 28.12.2023

103 28.12.2018 28.12.2023

104 28.12.2018 28.12.2023

105 28.12.2018 28.12.2023

106 28.12.2018 28.12.2023

107 28.12.2018 28.12.2023

108 28.12.2018 28.12.2023

109 28.12.2018 28.12.2023

110 28.12.2018 28.12.2023

Засіб для миття та очистки твердих поверхонь в 
побуті «Містер Мускул Експерт для кухні 
«Енергія Цитрусу» (д.р.- 
алкілдиметилбензиламоній хлорид (BarquatMB 
80) – 0,0625 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 

роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/8989 від 29.03.2017

Засіб для миття поверхонь  "Містер Мускул 
Універсал Після дощу" (д.р.- 
алкілдиметилбензиламоній хлорид (BarquatMB 
80) – 0,2 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 

роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/8987 від 29.03.2017

Засіб для миття поверхонь  "Містер Мускул 
Універсал Ранкова свіжість" (д.р.- 
алкілдиметилбензиламоній хлорид (BarquatMB 
80) – 0,2 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 

роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/8988 від 29.03.2017

Засіб для миття поверхонь  "Містер Мускул 
Універсал Цитрусовий коктейль" (д.р.- 
алкілдиметилбензиламоній хлорид (BarquatMB 
80) – 0,2 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/8990 від 29.03.2017

Засіб для миття поверхонь  "Містер Мускул 
Універсал Океанський оазис"

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 

роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/8980 від 29.03.2017

Засіб чистильний для прибирання ванної 
«MR.MUSCLE® для ванної» (д.р.- 
алкілдиметилбензиламоній хлорид (BarquatMB 
80) – 0,33 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/12439 від 22.03.2018

Засіб для миття та чищення кухонних поверхонь 
MR.MUSCLE® для кухні «Свіжість Лимону» 
(д.р.- алкілдиметилбензиламоній хлорид 
(BarquatMB 80) – 0,33 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 

роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/12440 від 22.03.2018

Засіб для миття та чищення кухонних поверхонь 
MR.MUSCLE® для кухні "Енергія Цитрусу" (д.р.- 
алкілдиметилбензиламоній хлорид (BarquatMB 
80) – 0,33 %)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/12438 від 22.03.2018

Засіб інсектицидний  RAID - рідина проти комарів 
30 ночей (д.р. - пралетрин – 1.6%)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

"Shanghai Johnson Ltd.", 932 New Jin Qiao Road, 
Pudong, Shanghai, 201206, China

державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 
роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  №

Засіб інсектицидний "RAID пластини на 
алюмінієвій основі від комарів для 
електрофумігатора" (д.р. - d-алетрин - 27 
мг/пластину)

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
19-Б

ТОВ ”СК Джонсон”, Україна, 
м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та 

роздрібна торгівля

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/9190
від 29.03.2017



Сторінка 25 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

111 28.12.2018 28.12.2023

112 28.12.2018 28.12.2023

113 28.12.2018 28.12.2023

114 28.12.2018 28.12.2023

115 28.12.2018 28.12.2023

116 28.12.2018 28.12.2023

117 28.12.2018 28.12.2023

118 28.12.2018 28.12.2023

119 28.12.2018 28.12.2023

120 28.12.2018 28.12.2023

Засіб інсектицидний липка стрічка від мух 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (склад: трикозен, клей)

ТОВ «Арнест Україна», Україна, 
02094, м. Київ, 
вул. Красноткацька, 90, офіс 5.

Papírna Moudrý, s.r.o. (ТОВ «Папірна Моудри»), 
Чеська Республіка

Призначений для захисту від мух у приміщенні. Оптова 
та роздрібна торгівля. Державна реєстрація.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/10922 від 16.03.2018

Засіб інсектицидний липка стрічка «МОСКІТОЛ 
(MOSQUITALL)» «Захист від мух. Для дому та 
дачі» (склад: трикозен, клей)

ТОВ «Арнест Україна», Україна, 
02094, м. Київ, 
вул. Красноткацька, 90, офіс 5.

Papírna Moudrý, s.r.o. (ТОВ «Папірна Моудри»), 
Чеська Республіка

Призначений для захисту від мух у приміщенні. Оптова 
та роздрібна торгівля. Державна реєстрація.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/12026 від 24.04.2017

Засіб інсектицидний «МОСКІТОЛ 
(MOSQUITALL) рідина «УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ» 45 ночей» (діючі речовини: 
трансфлутрин – 1,05 %, синергіст 
піперонілбутоксид – 1,1 %)

ТОВ «Арнест Україна», Україна, 
02094, м. Київ, 
вул. Красноткацька, 90, офіс 5.

ТОВ «Аерозоль Новомосковськ», Росія, 301651, 
Тульська обл., м. Новомосковськ, вул. Свободи, 
8

Призначений для знищення комарів (в тому числі 
переносників збудників малярії та лихоманок Денге, 
Чикунгунья, жовтої, Зіка тощо) в закритих або добре 
провітрюваних приміщеннях. Оптова та роздрібна 
торгівля. Державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/9039 від 29.03.2017

Засіб репелентний «МОСКІТОЛ (MOSQUITALL) 
«Захист для дорослих. Для відпочинку на 
природі» від комарів і кліщів в аерозольній 
упаковці (діючі речовини: N,N- діетил-m-толуамід 
(ДЕТА) – 26 %)

ТОВ «Арнест Україна», Україна, 
02094, м. Київ, 
вул. Красноткацька, 90, офіс 5.

Barony Universal Products plc (ВАТ Бароні 
Юніверсал Продактс), Сполучене Королівство 
Великої Британії та Північної Ірландії

Призначений для захисту від нападу іксодових кліщів 
(переносників кліщового енцефаліту та хвороби Лайма) 
і кровососних комах (мошок, сліпнів, комарів, мокреців, 
москітів, бліх). Оптова та роздрібна торгівля. Державна 
реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/9207 від 29.03.2017

Засіб інсектицидний «МОСКІТОЛ 
(MOSQUITALL) рідина «ЗАХИСТ ДЛЯ ВСІЄЇ 
РОДИНИ» 30 ночей» (діючі речовини: 
трансфлутрин – 0,9 %, синергіст 
піперонілбутоксид – 1,0 %)

ТОВ «Арнест Україна», Україна, 
02094, м. Київ, 
вул. Красноткацька, 90, офіс 5.

ТОВ «Аерозоль Новомосковськ», Росія, 301651, 
Тульська обл., м. Новомосковськ, вул. Свободи, 
8

Призначений для знищення комарів (в тому числі 
переносників збудників малярії та лихоманок Денге, 
Чикунгунья, жовтої, Зіка тощо) в закритих або добре 
провітрюваних приміщеннях. Оптова та роздрібна 
торгівля. Державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9210 від 29.03.2017  

Засіб інсектицидний «МОСКІТОЛ 
(MOSQUITALL) рідина «ЛАГІДНИЙ ЗАХИСТ 
ДЛЯ ДІТЕЙ» 30 ночей» (діючі речовини: 
трансфлутрин – 0,8 %, синергіст 
піперонілбутоксид – 1,0 %)

ТОВ «Арнест Україна», Україна, 
02094, м. Київ, 
вул. Красноткацька, 90, офіс 5.

ТОВ «Аерозоль Новомосковськ», Росія, 301651, 
Тульська обл., м. Новомосковськ, вул. Свободи, 
8

Призначений для знищення комарів (в тому числі 
переносників збудників малярії та лихоманок Денге, 
Чикунгунья, жовтої, Зіка тощо) в закритих або добре 
провітрюваних приміщеннях, в місцях постійного чи 
тимчасового перебування дітей. Оптова та роздрібна 
торгівля. Державна реєстрація.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9237 від 29.03.2017  

Засіб репелентний «МОСКІТОЛ (MOSQUITALL) 
«Професійний захист. На дикій природі» від 
комарів та кліщів в аерозольній упаковці (діючі 
речовини: N,N- діетил-m-толуамід  – 35 %)

ТОВ «Арнест Україна», Україна, 
02094, м. Київ, 
вул. Красноткацька, 90, офіс 5.

Barony Universal Products plc (ВАТ Бароні 
Юніверсал Продактс), Сполучене Королівство 
Великої Британії та Північної Ірландії

Призначений для захисту від укусів кровосисних комах 
в екстремальних умовах. Оптова та роздрібна торгівля. 
Державна реєстрація.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи№ 602-123-20-5/9209 
від 29.03.2017  

Засіб репелентний «МОСКІТОЛ (MOSQUITALL) 
«Універсальний захист» в аерозольній упаковці 
(діючі речовини: N,N- діетил-m-толуамід  – 9 %)

ТОВ «Арнест Україна», Україна, 
02094, м. Київ, 
вул. Красноткацька, 90, офіс 5.

Barony Universal Products plc (ВАТ Бароні 
Юніверсал Продактс), Сполучене Королівство 
Великої Британії та Північної Ірландії

Призначений для нанесення на відкриті ділянки тіла та 
одягу для захисту від укусів комарів, мокреців, москітів 
та інших комах, що літають. Оптова та роздрібна 
торгівля. Державна реєстрація.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи№ 602-123-20-5/9188 
від 29.03.2017

Засіб інсектицидний «Picnic Baby детская 
жидкость от комаров» («Picnic Baby дитяча рідина 
від комарів») (діючі речовини: натуральні 
піретрини – 0,025 %, 
трансфлутрин – 0,1 %, праллетрин – 0,5 %).

ТОВ «Арнест Україна», Україна, 
02094, м. Київ, 
вул. Красноткацька, 90, офіс 5.

ТОВ «Аерозоль Новомосковськ», Росія, 301651, 
Тульська обл., м. Новомосковськ, вул. Свободи, 
8

Призначений для знищення комарів та інших літаючих 
кровосисних комах (москітів, мошок) в приміщеннях, в 
тому числі в присутності дітей від 2-х років. Оптова та 
роздрібна торгівля. Державна реєстрація.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9206 від 29.03.2017

Засіб репелентний «Picnic Bio Active» в 
аерозольній упаковці (діюча речовина: N,N- 
діетил-m-толуамід (ДЕТА) – 26 %)

ТОВ «Арнест Україна», Україна, 
02094, м. Київ, 
вул. Красноткацька, 90, офіс 5.

Barony Universal Products plc (ВАТ Бароні 
Юніверсал Продактс), Сполучене Королівство 
Великої Британії та Північної Ірландії

Призначений для захисту людей від нападу іксодових 
кліщів (переносників та збудників кліщового 
енцефаліту і хвороби Лайма) і кровососних комах 
(мошок, сліпнів, комарів, мокреців, москітів, бліх) при 
нанесенні на відкриті частини тіла, одяг та інші вироби з 
тканини. Оптова та роздрібна торгівля. Державна 
реєстрація.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи№ 602-123-20-5/9214 
від 29.03.2017



Сторінка 26 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

121 28.12.2018 28.12.2023

122 28.12.2018 28.12.2023

123 28.12.2018 28.12.2023

124 28.12.2018 28.12.2023

125 28.12.2018 28.12.2023

126 28.12.2018 28.12.2023

127 28.12.2018 28.12.2023

128 28.12.2018 28.12.2023

129 28.12.2018 28.12.2023

130 28.12.2018 28.12.2023

Засіб репелентний «Picnic Extreme» від усіх видів 
літаючих кровосисних комах і кліщів в 
аерозольній упаковці (діюча речовини: N,N-
діетил-m-толуамід – 35%)

ТОВ «Арнест Україна», Україна, 
02094, м. Київ, 
вул. Красноткацька, 90, офіс 5.

Barony Universal Products plc (ВАТ Бароні 
Юніверсал Продактс), Сполучене Королівство 
Великої Британії та Північної Ірландії

Призначений для захисту дорослих людей від нападу 
комах (комарів, мокреців, москітів, мошок, ґедзів, бліх), 
тайгових та лісових кліщів (переносників збудників 
кліщового енцефаліту і бореліозу). Оптова та роздрібна 
торгівля. Державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи№ 602-123-20-5/9212 
від 29.03.2017

Засіб репелентний «Picnic Family» в аерозольній 
упаковці (діюча речовина: N,N- діетил-m-толуамід 
(ДЕТА) – 4,5 %)

ТОВ «Арнест Україна», Україна, 
02094, м. Київ, 
вул. Красноткацька, 90, офіс 5.

Barony Universal Products plc (ВАТ Бароні 
Юніверсал Продактс), Сполучене Королівство 
Великої Британії та Північної Ірландії

Призначений для захисту дорослих і дітей з 5-ти років 
від нападу кровососних комах (комарів, мокреців, 
москітів, мошок, сліпаків, бліх) при нанесенні на 
відкриті частини тіла, одяг, штори, сітки та інші вироби 
з тканини. Оптова та роздрібна торгівля. Державна 
реєстрація.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи№ 602-123-20-5/9208 
від 29.03.2017

Засіб інсектицидний «Убивча сила (Убойная сила) 
Extra – рідина від комарів» (діючі речовини: 
есбіотрин – 5,0 %)

ТОВ «Арнест Україна», Україна, 
02094, м. Київ, 
вул. Красноткацька, 90, офіс 5.

ТОВ «Аерозоль Новомосковськ», Росія, 301651, 
Тульська обл., м. Новомосковськ, вул. Свободи, 
8

Призначений для знищення кровосисних комарів (в 
тому числі переносників збудників малярії та 
лихоманок Денге, Чикунгунья, жовтої, Зіка тощо) в 
закритих або добре провітрюваних приміщеннях. 
Оптова та роздрібна торгівля. Державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9236 від 29.03.2017

Засіб інсектицидний- Гель від тарганів та 
мурашок (д.р. - фіпроніл 0,05%)

ТОВ "Юніксінвестагро", Україна, 
51200, Дніпропетровська обл., м. 
Новомосковськ, вул. Північна, 4Г

ТОВ "Юніксінвестагро", Україна, 51200, 
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. 
Північна, 4Г

побут, оптова та роздрібна торгівля. Державна
реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/36566 від 23.11.2017

ЛОСЬЙОН ВІД КОМАРІВ ТА КЛІЩІВ (д.р. N,N-
діетил-m-толуамід 15,0-30,0%)

ТОВ "Юніксінвестагро", Україна, 
51200, Дніпропетровська обл., м. 
Новомосковськ, вул. Північна, 4Г

ТОВ "Юніксінвестагро", Україна, 51200, 
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. 
Північна, 4Г

побут, оптова та роздрібна торгівля. Державна
реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/36568 від 23.11.2017

ЛОСЬЙОН ВІД КОМАРІВ ТА КЛІЩІВ (д.р. N,N-
діетил-m-толуамід 15,0-30,0%)

ТОВ "Юніксінвестагро", Україна, 
51200, Дніпропетровська обл., м. 
Новомосковськ, вул. Північна, 4Г

ТОВ "Юніксінвестагро", Україна, 51200, 
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. 
Північна, 4Г

побут, оптова та роздрібна торгівля. Державна
реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/36567 від 23.11.2017

АЕРОЗОЛЬНИЙ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ «ОЙ! 
КОМАРИКИ» «FAMILY» (діючі речовини: N,N-
діетил-мета-толуамід – 10 %),

ТОВ «КОСМО-ХІМ», 02206, м. 
Київ, вул. Миропільська, 19, код 
ЄДРПОУ 40205118

Öztürk İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Atatürk Sanayi 
Bölgesi, Hadımköy Mahallesi, Hamit Kaplan 
Sokak, NO:10, 34555, Arnavutköy, İstanbul, 
Туреччина. Телефон: +90 212 771 26 58. 
Реєстраційний номер: 191905/139430

Засіб призначено для захисту дорослих людей та дітей 
віком від 5-ти років від нападу та укусів комарів, 
мошок, москітів, ґедзів, мокреців та інших літаючих 
кровосисних комах при нанесенні на відкриті ділянки 
тіла, одяг та інші вироби з тканини. Оптова та роздрібна 
торгівля. Державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9044 від 29.03.2017

АЕРОЗОЛЬНИЙ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ «ОЙ! 
КОМАРИКИ» «BABY» (діючі речовини: N,N-
діетил-мета-толуамід – 7 %)

ТОВ «КОСМО-ХІМ», 02206, м. 
Київ, вул. Миропільська, 19, код 
ЄДРПОУ 40205118

Öztürk İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Atatürk Sanayi 
Bölgesi, Hadımköy Mahallesi, Hamit Kaplan 
Sokak, NO:10, 34555, Arnavutköy, İstanbul, 
Туреччина. Телефон: +90 212 771 26 58. 
Реєстраційний номер: 191905/139430

Засіб призначено для захисту дорослих людей та дітей 
віком від 2-х років від нападу та укусів комарів, мошок, 
москітів, ґедзів, мокреців та інших літаючих 
кровосисних комах при нанесенні на відкриті ділянки 
тіла, одяг та інші вироби з тканини. Оптова та роздрібна 
торгівля. Державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9046 від 29.03.2017

АЕРОЗОЛЬНИЙ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ «STOP 
EXTREME» (діючі речовини: N,N-діетил-мета-
толуамід – 15 %)

ТОВ «КОСМО-ХІМ», 02206, м. 
Київ, вул. Миропільська, 19, код 
ЄДРПОУ 40205118

Öztürk İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Atatürk Sanayi 
Bölgesi, Hadımköy Mahallesi, Hamit Kaplan 
Sokak, NO:10, 34555, Arnavutköy, İstanbul, 
Туреччина. Телефон: +90 212 771 26 58. 
Реєстраційний номер: 191905/139430

Засіб призначено для захисту дорослих людей від 
нападу та укусів комарів, мошок, ґедзів, москітів, 
мокреців та інших літаючих кровосисних комах при 
нанесенні на відкриті ділянки тіла, одяг та інші вироби з 
тканини. Оптова та роздрібна торгівля. Державна 
реєстрація.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/9045 від 29.03.2017

Засіб дезінфікуючий Cif Professional 2 in 1 Cleaner 
Disinfectant Concentrate  (д.р.: : 
алкілдиметилбензиламоній хлорид – 3-10%; 
етоксилат алкілового спирту – 3-10%)

Diversey Polska Sp. z o.o., що 
знаходиться за адресою: ul.Aleje 
Jerozolimskie 134, 02-305 
Warszawa

Diversey Europe B.V. , Maarssenbroeksedijk 2, 
3542 DN Utrecht Netherlands, Нідерланди

концентрований мийний засіб для очищення і 
дезінфекції всіх побутових поверхонь, оптово-роздрібна 
торгівля, державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/27329 від 23.08.2017



Сторінка 27 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

131 Diversey Polska Sp. z o.o. Концерн Diversey, Нідерланди 28.12.2018 28.12.2023
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* Примітка: Графа 6 "Номер свідоцтва про державну реєстрацію дезінфекційного засобу і дата видачі"  мається на увазі дата внесення дезінфекційного засобу в реєстр.

Дезінфікуючий засіб з мийним ефектом   McD DR 
conc (Suma San-conc D10.1 conc)/«МакД ДР конц 
(Сума Сан-конк Д10.1 конц)

харчова та переробна промисловість, підприємства 
ресторанного господарства (у т.ч. мережа ресторанів 
МакДональдс), оптово-роздрібна торгівля, державна 
реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/12392 від 22.03.2018

Засіб дезінфікуючий Suma Bac D 10 («Сума Бак 
Д10)  (д.р.: : алкілдиметилбензиламоній хлорид – 
7,0 %)

промислові підприємства, підприємства 
харчопереробної промисловості, ресторанного 
господарства і торгівлі, об´єкти житлово-комунального 
господарства, установи соціального захисту, транспорт, 
побут, державна реєстрація

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/31982 від 09.10.2017


