
вий (51 пре па рат), по хід ні чет вер тин них амо ній них спо лук 
(16 пре   па ра тів), не ор га ніч ні спо лу ки, та кі як ак тив ний хлор, 
пер хло рат на трію, йод, пе ре кис вод ню, на трій гід ро ок сид та 
ін ші (57 пре па ра тів), різ но ма ніт ні ор га ніч ні ки сло ти (19 пре-
па ра тів), хлор гек си дин та хлор кре зо ли (7 пре па ра тів)1. 

1 І.Я. Коцюмбас, д-р.вет. наук, академік НААН, Р.Д. Остапів, канд. біол. наук. 
«Моніторинг вітчизняних дезінфікуючих засобів в Україні впродовж 2021 року».  
ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів

До слі джен ня та ви снов ки 
У вересні 2021 р. Українська асоціація виробників і ди -

стриб’ю торів ветеринарних препаратів та кормових добавок2 
провела роботу по дослідженню за яв ле но го ви роб ни ка ми вмі-
сту дію чих ре чо вин дезінфікуючих засобів, що застосовуються 
у ветеринарії. Отримані результати вражають кількістю фаль-
сифікованої продукції на рин ку Ук ра ї ни, яка має відхилення та 
невідповідності фактичного вмісту діючих речовин від заявле-
ної для споживача на етикетці та листівці-вкладці (для нагляд-
ності ре  зультати дослідження наведено у таблиці).

 У торгових мережах було закуплено 11 дезінфікуючих засо-
бів, які, згідно маркування (етикетки), виготовлені в Україні.

 З 11 перевірених дезінфікуючих засобів, тільки один пре-
парат відповідав заявленому на маркуванні складу. В інших 
10 зразках було виявлено підробки та фальсифікації компо-
нентного складу. 

 Встановлено, що більшість дезінфікуючих засобів мають 
занижений вміст діючих речовин (ДР), але основною причи-
ною фальсифікації була за мі на глу та ро во го та глі ок са ле во го 
аль   де гі дів (ефек тив них де зін фек тан тів та до ро гої си ро ви ни) на 
більш де ше вий фор маль де гід, або глу та ро вий та глі ок са ле вий 
аль де гі ди від сут ні вза га лі. Як що ос тан нє при зво дить до зни-
жен ня ак тив но сті дез за со бу, то за мі на глу та ра лю та глі ок са лю 
на фор маль де гід ще мо же при зве сти до алер гіч них ре ак цій у 
кон такт но го пер со на лу і тва рин.

 У деяких зразках глутаровий альдегід був відсутній взагалі. 

2 http://vetpromspilka.com.ua/2021/10/12/%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d
0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b3%d1%96%d0%bd%d0%b0
%d0%bb/?fbclid=IwAR3T3H6mLoj4rKhgsRv4uU6PxcxBBoYoiws41CRSiQtaBNtm3F4mUI8ycNQ

Де зін фек тан ти — ре чо ви ни, які зни щу ють па то ген ні мік-
ро ор га ніз ми (гриб ки, най про сті ші та бак те рії), ві ру си, або 
пе ре тво рю ють їх на інерт ні спо ри. З ці єю ме тою ви ко ри сто ву-
ють роз чи ни хі міч них ре чо вин, до яких ви   су ва ю ть ся та кі 
ос нов ні ви мо ги: 

  ви ра же на ефек тив ність по від но шен ню до різ них ви дів мік-
ро ор га ніз мів;

  ни зька ток сич ність та алер ген ність для лю ди ни та тва рин; 
  еко ло гіч на неш кід ли вість; 
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  роз чин ність у во ді;
  неш кід ли вість по від но шен ню до об’єктів, які під да ю ть ся 
об роб ці; 

  про сто та за сто су ван ня; три ва лість тер мі ну збе рі ган ня без 
втра ти ак тив но сті.

В Ук ра ї ні за реє ст ро ва но 150 ве те ри нар них де зін фек тан тів, 
се ред яких 84 ім порт но го ви роб ництва та 64 віт чиз ня но го. 
За зви чай, ос нов ни ми дію чи ми ре чо ви на ми у цих пре па ра тах 
ви сту па ють аль де гі ди: фор маль де гід, глу та ро вий та глі ок са ле-

— Дезінфекція є обов’язковою лан-
кою у комплексі заходів із забезпечення 
благополуччя тваринницьких і птахівни-
чих господарств. Через великий попит 
на дезінфектанти є компанії, які дійсно 
проводять наукові дослідження, інвес-
тують у виробництво, маркетинг. Такі 
компанії купують якісні діючі речовини, 
надають рекомендації, не бояться 
брати відповідальність за якість дезін-
фекції. На жаль, є ті, хто бачить у 
цьому тільки фінансову вигоду. 

Що у такій ситуації робити сіль-
госпвиробникам? Ми радимо клієнтам, 

перш ніж визначитися з постачальником, перевірити продукцію.  
Є кілька шляхів. 

  Перший — зібрати інформацію про дезінфектант, хто і як його 
використовує. Почати з того, чи препарат зареєстровано в 
Україні, оцінити, як він себе зарекомендував на ринку.

  Другий — провести експеримент у власному господарстві. Це 
нешвидко, до того ж є ризик, що запропонований препарат є 
дійсно фальсифікованим. А це можливі прямі втрати від поши-
рення захворювань, зниження продуктивності поголів’я чи навіть 
загибелі тварин, птиці. 

  Третій шлях — тестування. Великі виробники вже мають власні 
лабораторії, менші можуть скористатися послугами спеціалізова-
них наукових установ та/або лабораторій. Це дасть змогу швидко 
отримати об’єктивну інформацію про якісні показники дезінфек-
танту, співставити із заявленим складом.

Такий підхід з боку аграріїв сприятиме тому, що в Україні працю-
ватимуть тільки добросовісні виробники. І, звісно, з боку держави 
потрібно більш активно протидіяти поширенню фальсифікату.

Валерія Килименко, 
експерт з птахівництва 
ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»
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«Санація» вітчизняних деззасобів. 
ПІДРОБКА ЧИ ОРИГІНАЛ?

ДЕЗІНФЕКТАНТИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
для санації та дезінфекції тваринницьких і 

птахівничих приміщень, місць реалізації 
продукції тваринництва та птахівництва, 

цехів із переробки м’яса та молока, забійних 
цехів, місць утримання дрібних тварин і птиці

ДЕЗІНФЕКТАНТИ НА ОСНОВІ 
ЧЕТВЕРТИННИХ АМОНІЙНИХ ПОХІДНИХ 

ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
для знезараження санітарно-технічного 

обладнання, транспорту, резервуарів, систем водопостачання, 
інструментів та інвентарю

Дот ри ман ня якіс но го і кіль кіс но го скла ду де зін фі кую чо го за со бу, за кла де но го у спе ци фі ка ції є важ-
ли вим фак то ром для ефек тив но сті та без печ но сті пре па ра тів для лю дей і тва рин. То му мо ні то ринг 
яко сті де зін фі кую чих за со бів для ве те ри нар ної ме ди ци ни є над зви чай но важ ли вим, ос кіль ки ці пре-
па ра ти — пер ша лан ка за хис ту лю ди ни і тва рин про ти ві рус них, бак те рій них та гриб ко вих ін фек цій.

— Ефективне очищення та де  зін фек-
ція тваринницьких приміщень є одним із 
ключових факторів наявних програм біо-
захисту, що мають працювати у кожному 
господарстві. При цьому якість проведеної 
дезінфекції має відповідати Методичним 
рекомендаціям, що розглянуті та затвер-
джені науково-методичною радою Дер-
жавного департаменту ветеринарної 
медицини МАП України від 23.12.2009 р. У 
жовтні поточного року ми провели дослі-
дження змивів на одному з вітчизняних 
пташників (об'ємом 6418,16 м3), що розта-
шований у Черні вецькій обл., після попере-
дньо проведеної дезінфекції гарячим туманом за допомогою туманоге-
нератора IGEBA 65/20. 

 Для дезінфекції використовувався дезінфекційний засіб на основі 
йодофору1 в концентрації 0,75 % на 1000 м3.  Раніше господарство про-
водило дезінфекцію холодним туманом іншим йодовмісним засобом.

Умови дослідження
Гарячий туман/

препарат1 на 
основі йодо фору

Холодний туман/
інший йодовмісний 

препарат

Кількість деззасобу 5 л 6 л

Тривалість проведення 
дезінфекції 1 год. 4 год.

Ярослав Войціховський, 
бренд-менеджер 
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ІЇ  Після проведення дезінфекції — через 17 год. — було взято 

змиви1 та відправлено на мікробіологічне дослідження до лабора-
торії ДНДКІ.

 Згідно результату дослідження, ефективність дезінфекції станови-
ло 100%. Також не менш важливим є те, що після 17 год. проведення 
дезінфекції у приміщенні не було характерного запаху дезінфектанту, 
тож обслуговуючий персонал мав змогу спокійно, а головне безпечно 
продовжити працювати.

1 Протокол №57-67 від 2 листопада 2021 р.
2 Dezirex J-53

О’бєкти, з яких було взято 
змиви 

Пташник
Е.соlі Staph. aureus

Шланг 0* 0

Пластикова поїлка 0 0

Тунельна шахта 0 0

Оцинкована труба 0 0

Пластикова годівннци 0 0

Бетонна стіна 0 0

Залізна перемичка 0 0

Залізна перегородка 0 0

Пластиковий клапан 0 0

Бетонна колона 0 0

Пластикова груба 0 0

Примітка: *0 — нема росту;  ** + — наявність росту

ПЕРЕДПЛАЧУЙ ЗАРАЗ!
1 РІК ПЕРЕДПЛАТИ

за 600 грн



вий (51 пре па рат), по хід ні чет вер тин них амо ній них спо лук 
(16 пре   па ра тів), не ор га ніч ні спо лу ки, та кі як ак тив ний хлор, 
пер хло рат на трію, йод, пе ре кис вод ню, на трій гід ро ок сид та 
ін ші (57 пре па ра тів), різ но ма ніт ні ор га ніч ні ки сло ти (19 пре-
па ра тів), хлор гек си дин та хлор кре зо ли (7 пре па ра тів)1. 

1 І.Я. Коцюмбас, д-р.вет. наук, академік НААН, Р.Д. Остапів, канд. біол. наук. 
«Моніторинг вітчизняних дезінфікуючих засобів в Україні впродовж 2021 року».  
ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів

До слі джен ня та ви снов ки 
У вересні 2021 р. Українська асоціація виробників і ди -

стриб’ю торів ветеринарних препаратів та кормових добавок2 
провела роботу по дослідженню за яв ле но го ви роб ни ка ми вмі-
сту дію чих ре чо вин дезінфікуючих засобів, що застосовуються 
у ветеринарії. Отримані результати вражають кількістю фаль-
сифікованої продукції на рин ку Ук ра ї ни, яка має відхилення та 
невідповідності фактичного вмісту діючих речовин від заявле-
ної для споживача на етикетці та листівці-вкладці (для нагляд-
ності ре  зультати дослідження наведено у таблиці).

 У торгових мережах було закуплено 11 дезінфікуючих засо-
бів, які, згідно маркування (етикетки), виготовлені в Україні.

 З 11 перевірених дезінфікуючих засобів, тільки один пре-
парат відповідав заявленому на маркуванні складу. В інших 
10 зразках було виявлено підробки та фальсифікації компо-
нентного складу. 

 Встановлено, що більшість дезінфікуючих засобів мають 
занижений вміст діючих речовин (ДР), але основною причи-
ною фальсифікації була за мі на глу та ро во го та глі ок са ле во го 
аль   де гі дів (ефек тив них де зін фек тан тів та до ро гої си ро ви ни) на 
більш де ше вий фор маль де гід, або глу та ро вий та глі ок са ле вий 
аль де гі ди від сут ні вза га лі. Як що ос тан нє при зво дить до зни-
жен ня ак тив но сті дез за со бу, то за мі на глу та ра лю та глі ок са лю 
на фор маль де гід ще мо же при зве сти до алер гіч них ре ак цій у 
кон такт но го пер со на лу і тва рин.

 У деяких зразках глутаровий альдегід був відсутній взагалі. 

2 http://vetpromspilka.com.ua/2021/10/12/%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d
0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b3%d1%96%d0%bd%d0%b0
%d0%bb/?fbclid=IwAR3T3H6mLoj4rKhgsRv4uU6PxcxBBoYoiws41CRSiQtaBNtm3F4mUI8ycNQ

Де зін фек тан ти — ре чо ви ни, які зни щу ють па то ген ні мік-
ро ор га ніз ми (гриб ки, най про сті ші та бак те рії), ві ру си, або 
пе ре тво рю ють їх на інерт ні спо ри. З ці єю ме тою ви ко ри сто ву-
ють роз чи ни хі міч них ре чо вин, до яких ви   су ва ю ть ся та кі 
ос нов ні ви мо ги: 

  ви ра же на ефек тив ність по від но шен ню до різ них ви дів мік-
ро ор га ніз мів;

  ни зька ток сич ність та алер ген ність для лю ди ни та тва рин; 
  еко ло гіч на неш кід ли вість; 
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  роз чин ність у во ді;
  неш кід ли вість по від но шен ню до об’єктів, які під да ю ть ся 
об роб ці; 

  про сто та за сто су ван ня; три ва лість тер мі ну збе рі ган ня без 
втра ти ак тив но сті.

В Ук ра ї ні за реє ст ро ва но 150 ве те ри нар них де зін фек тан тів, 
се ред яких 84 ім порт но го ви роб ництва та 64 віт чиз ня но го. 
За зви чай, ос нов ни ми дію чи ми ре чо ви на ми у цих пре па ра тах 
ви сту па ють аль де гі ди: фор маль де гід, глу та ро вий та глі ок са ле-

— Дезінфекція є обов’язковою лан-
кою у комплексі заходів із забезпечення 
благополуччя тваринницьких і птахівни-
чих господарств. Через великий попит 
на дезінфектанти є компанії, які дійсно 
проводять наукові дослідження, інвес-
тують у виробництво, маркетинг. Такі 
компанії купують якісні діючі речовини, 
надають рекомендації, не бояться 
брати відповідальність за якість дезін-
фекції. На жаль, є ті, хто бачить у 
цьому тільки фінансову вигоду. 

Що у такій ситуації робити сіль-
госпвиробникам? Ми радимо клієнтам, 

перш ніж визначитися з постачальником, перевірити продукцію.  
Є кілька шляхів. 

  Перший — зібрати інформацію про дезінфектант, хто і як його 
використовує. Почати з того, чи препарат зареєстровано в 
Україні, оцінити, як він себе зарекомендував на ринку.

  Другий — провести експеримент у власному господарстві. Це 
нешвидко, до того ж є ризик, що запропонований препарат є 
дійсно фальсифікованим. А це можливі прямі втрати від поши-
рення захворювань, зниження продуктивності поголів’я чи навіть 
загибелі тварин, птиці. 

  Третій шлях — тестування. Великі виробники вже мають власні 
лабораторії, менші можуть скористатися послугами спеціалізова-
них наукових установ та/або лабораторій. Це дасть змогу швидко 
отримати об’єктивну інформацію про якісні показники дезінфек-
танту, співставити із заявленим складом.

Такий підхід з боку аграріїв сприятиме тому, що в Україні працю-
ватимуть тільки добросовісні виробники. І, звісно, з боку держави 
потрібно більш активно протидіяти поширенню фальсифікату.

Валерія Килименко, 
експерт з птахівництва 
ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»
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«Санація» вітчизняних деззасобів. 
ПІДРОБКА ЧИ ОРИГІНАЛ?

ДЕЗІНФЕКТАНТИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
для санації та дезінфекції тваринницьких і 

птахівничих приміщень, місць реалізації 
продукції тваринництва та птахівництва, 

цехів із переробки м’яса та молока, забійних 
цехів, місць утримання дрібних тварин і птиці

ДЕЗІНФЕКТАНТИ НА ОСНОВІ 
ЧЕТВЕРТИННИХ АМОНІЙНИХ ПОХІДНИХ 

ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
для знезараження санітарно-технічного 

обладнання, транспорту, резервуарів, систем водопостачання, 
інструментів та інвентарю

Дот ри ман ня якіс но го і кіль кіс но го скла ду де зін фі кую чо го за со бу, за кла де но го у спе ци фі ка ції є важ-
ли вим фак то ром для ефек тив но сті та без печ но сті пре па ра тів для лю дей і тва рин. То му мо ні то ринг 
яко сті де зін фі кую чих за со бів для ве те ри нар ної ме ди ци ни є над зви чай но важ ли вим, ос кіль ки ці пре-
па ра ти — пер ша лан ка за хис ту лю ди ни і тва рин про ти ві рус них, бак те рій них та гриб ко вих ін фек цій.

— Ефективне очищення та де  зін фек-
ція тваринницьких приміщень є одним із 
ключових факторів наявних програм біо-
захисту, що мають працювати у кожному 
господарстві. При цьому якість проведеної 
дезінфекції має відповідати Методичним 
рекомендаціям, що розглянуті та затвер-
джені науково-методичною радою Дер-
жавного департаменту ветеринарної 
медицини МАП України від 23.12.2009 р. У 
жовтні поточного року ми провели дослі-
дження змивів на одному з вітчизняних 
пташників (об'ємом 6418,16 м3), що розта-
шований у Черні вецькій обл., після попере-
дньо проведеної дезінфекції гарячим туманом за допомогою туманоге-
нератора IGEBA 65/20. 

 Для дезінфекції використовувався дезінфекційний засіб на основі 
йодофору1 в концентрації 0,75 % на 1000 м3.  Раніше господарство про-
водило дезінфекцію холодним туманом іншим йодовмісним засобом.

Умови дослідження
Гарячий туман/

препарат1 на 
основі йодо фору

Холодний туман/
інший йодовмісний 

препарат

Кількість деззасобу 5 л 6 л

Тривалість проведення 
дезінфекції 1 год. 4 год.

Ярослав Войціховський, 
бренд-менеджер 

ТМ ДезірексКО
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ІЇ  Після проведення дезінфекції — через 17 год. — було взято 

змиви1 та відправлено на мікробіологічне дослідження до лабора-
торії ДНДКІ.

 Згідно результату дослідження, ефективність дезінфекції станови-
ло 100%. Також не менш важливим є те, що після 17 год. проведення 
дезінфекції у приміщенні не було характерного запаху дезінфектанту, 
тож обслуговуючий персонал мав змогу спокійно, а головне безпечно 
продовжити працювати.

1 Протокол №57-67 від 2 листопада 2021 р.
2 Dezirex J-53

О’бєкти, з яких було взято 
змиви 

Пташник
Е.соlі Staph. aureus

Шланг 0* 0

Пластикова поїлка 0 0

Тунельна шахта 0 0

Оцинкована труба 0 0

Пластикова годівннци 0 0

Бетонна стіна 0 0

Залізна перемичка 0 0

Залізна перегородка 0 0

Пластиковий клапан 0 0

Бетонна колона 0 0

Пластикова груба 0 0

Примітка: *0 — нема росту;  ** + — наявність росту

ПЕРЕДПЛАЧУЙ ЗАРАЗ!
1 РІК ПЕРЕДПЛАТИ

за 600 грн



З яки ми ме то да ми пра цю ють нау ков ці?
   Ме тод ка пі ляр ної га зо вої хро ма то гра фії з по лум’яно-іо ні-

за цій ним де тек то ром до зво ляє од но час но ви зна чи ти вміст 
трьох аль де гі дів (фор маль де гі ду, глу та ро во го та глі ок са ле во го 
аль де гі дів) та бен зал ко нію гід ро хло ри ду у вод них роз чи нах. 
Ок рім цьо го, за до по мо гою га зо вої хро ма то гра фії мож на 
ви зна ча ти кіль кіс ний вміст ор га ніч них ки слот (му ра ши ної, 
оц то вої, про піо но вої та мо лоч ної) та хлор кре зо лу, які теж є 
ком по нен та ми у де зін фек тан тах.

   Ви со ко ефек тив на рі дин на хро ма то гра фія з по пе ред ньою 
де ри ва ти за ці єю пе ред ко лон кою 2,4-ди ніт ро фе ніл гід ра зи ном. 
Ця ме то ди ка адап то ва на з стан дар ту США по ви зна чен ню аль-

де гі дів та ор га ніч них ки слот у пре па ра тах, во ді та по віт рі. 
Та кож, ме то дом рі дин ної хро ма то гра фії та спек тро фо то мет рії 
мож на ви зна ча ти кіль кіс ний вміст хлор гек си ди ну біг лю ко на-
ту, бен зал ко нію гід ро хло ри ду та за галь ний вміст кре зо лів у 
де зін фек тан тах на вод ній ос но ві.

   Тит ри мет рія — до во лі про стий і на дій ний ме тод, який 
до зво ляє ви зна ча ти ряд не ор га ніч них ком по нен тів у де зін-
фі кую чих за со бах (за галь ний вміст аль де гі дів, за галь ний 
вміст чет вер тин них аміо ній них спо лук та не цик ліч них чет-
вер тин них аміо ній них по хід них, вміст на доц то вої ки сло ти, 
бо ру йо ду, пе рок си дів, ак тив но го хло ру, пер хло ра тів та 
ін ших спо лук).  

Досліджуваний зразок Найменування показника та метод випробування, 
заявлений виробником

Нормативне зна-
чення згідно з НД 

виробника

Результат випробуван-
ня (ФМК) Примітки

Віросан Ф,
ТзОВ «БІОТЕСЛАБ», 

м. Київ

Бензалконій хлорид – (  ЧАС – титриметрично) (4,5 – 5,5)% 4,5%
Глутаровий альдегід  (метод ВЕРХ) (9,0–11,0)% 9,0%

Формальдегід (метод ВЕРХ) (13,32–16,28)% 13,5%

Кристал 900
ТзОВ «ІНТЕРСИНТЕЗ», 

м. Борислав, 
Львівська обл..

Бензалконій хлорид – (  ЧАС – титриметрично) Не менше 10% Сумарно ЧАС: 8,9%

Виявлено  
формальдегід – 

4,6%

Глутаровий альдегід (метод ВЕРХ) Не менше 10% 6,1%
Гліоксаль (метод ВЕРХ) Не менше 8% 7,56%

Сумарний вміст альдегідів  
(титриметрія) <18% 20%

Барексан
ТзОВ «Українські Хімічні 

Технології ЛТД», 
м. Київ

Бензалконій хлорид – (  ЧАС – титриметрично) (8,0 ± 2,0)% 10,2%

Виявлено  
формальдегід – 

5,1%

Глутаровий альдегід  (метод ВЕРХ) (10,0 ± 2,0)% 2,6%
Гліоксаль (метод ВЕРХ) (8,0 ± 2,0)% 7,6%

Сумарний вміст альдегідів  
(титриметрія) не менше 17% 18,4%

Біоконтакт
ПП «Кронос Агро», 

с. Озера, Київської обл..

Бензалконій хлорид – Дидецилдиметиламоній-Cl
(  ЧАС – титриметрично)

Не менше 15%, 
Не менше 5%, 

 ЧАС – < 12%
Сума ЧАС – 22,76%;

Виявлено  
формальдегід – 

5,4%
Глутаровий альдегід (метод ВЕРХ) (8,0 ± 2,0)% 3,1%

Гліоксаль  (метод ВЕРХ) (8,0 ± 2,0)% 7,6%
Сумарний вміст альдегідів  

(титриметрія) не менше 12% 18,4%

Біоконтакт Плюс
ПП «Кронос Агро», 

с. Озера, Київської обл.

Бензалконій хлорид – Дидецилдиметиламоній-Cl
(  ЧАС – титриметрично)

Не менше 2,5%, 
Не менше 2,5%, 

 ЧАС – < 5%
Сума ЧАС – 6,35%;

Глутаровий альдегід (метод ВЕРХ) (13,0 ± 2,0)% НЕ ВИЯВЛЕНО
Формальдегід (метод ВЕРХ) (8,0 ± 1,0)% 21,2%

Гліоксаль  (метод ВЕРХ) (4,0 ± 1,0)% НЕ ВИЯВЛЕНО
Сумарний вміст альдегідів  

(титриметрія) Не менше 12% 26,65%

Дез-355
ТДВ «ПХЗ»Коагулані, 

м. Пологи, 
Запорізької обл.

Бензалконій хлорид –
Дидецилдиметиламоній-Cl

(  ЧАС – титриметрично)

Не менше 5%, 
Не менше 5%, 

 ЧАС – < 10%
Сума ЧАС:    10%;

Глутаровий альдегід (метод ВЕРХ) (20,0 ± 2,0)% 8,7%
Формальдегід (метод ВЕРХ) (9,0 ± 1,0)% 8,3%

Сумарний вміст альдегідів  
(титриметрія) Не менше 26%

Сума   
альдегідів:

22,2%

Час Пік
ТзОВ «Грін Пакс», 

м. Київ

Бензалконій хлорид – 
 неароматичних ЧАС

(  ЧАС – титриметрично)

(4,0 ± 1,0)%,
(6,0 ± 1,0)%,,
 ЧАС – < 10%

Сума ЧАС – 11,5%; Виявлено  
формальдегід – 

2,7%Глутаровий альдегід (метод ВЕРХ) (9,0 ± 1,0)% 1,2%
Гліоксаль (метод ВЕРХ) (3,0 ± 0,5)% 0,1%

Пентасан
ТзОВ «Технохім реагент», 

м. Київ

Сума (?) ЧАС, титриметрично
(  альдегідів – титриметрія)

Дані про кількісний 
вміст діючих речо-

вин відсутні

Сума ЧАС – 5%
Сума альдегідів: 7,5%

Глутарового  
альдегіду – 7,3% 

(метод ВЕРХ)

Санфорт-Дез
ТзОВ «Санфорт-П», 

м. Бровари, 
Київської обл.

Дидецилдиметиламоній-Cl
– неароматична ЧАС 

(визнач. титриметрично)

(5,5 – 7,5)% Вміст ЧАС – 7,1%
(визн. Титри метрично)

Глутаровий альдегід (метод ВЕРХ) (15,4 – 19,4)% 8,0%
Формальдегід (метод ВЕРХ) (15,2 – 19,2)% 24,3%
Сумарний вміст альдегідів  

(титриметрія) Не менше 30,5% 35,2%

Гермідез
ТзОВ «Санфорт-П», 

м. Бровари, 
Київської обл.

Дидецилдиметиламоній-Cl
– неароматична ЧАС 

(визнач. титриметрично)
(2,7 – 4,0)% Вміст ЧАС – 3,0%

(визн. Титри метрично)

Глутаровий альдегід (метод ВЕРХ) (7,7 – 9,7)% 5,1%
Формальдегід  (метод ВЕРХ) (9,0– 11,0)% 13,0%

Сумарний вміст альдегідів  
(титриметрія) Не менше 17,2% 19,4%

Ласепт Форте
ТзОВ «Лабораторія 

Антисептики», 
м. Харків

Бензалконій хлорид –
Дидецилдиметиламоній-Cl

(  ЧАС – титриметрично)

(16,0 – 20,0)%,
(6,0 – 8,0)%
 ЧАС – < 22%

Сума ЧАС – 24,1%
(визн. титриметрично)

Сума альдегідів

Виявлено  
формальдегід – 

3,2%

Глутаровий альдегід (метод ВЕРХ) (9,0 – 13,0)% 1,9%
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