Державний реєстр дезінфекційних засобів 2019 рік
Номер свідоцтва про

№

Назва засобу, вміст діючих речовин

Назва заявника продукції, країна,

Назва виробника продукції, країна,

місцезнаходження

місцезнаходження

державну реєстрацію
Об'єкти застосування

дезінфекційного

Установа, заклад державної санітарно- епідеміологічної служби (експертТермін дії до

на комісія), яка видала висновок державної санітарно- епідеміологічної

засобу і дата

експертизи

видачі *
1

2

3

4

5

6

7

01.02.2019

01.02.2024

8

Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб дез інф ікуючий "Бланідас еко-стерил
1

(Blanidas eco-s teril)" - діючі речовини, м ас.,
%: натрій перкарбонат - 42,0,
тетраацетилендіам ін - 25,0

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,
пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
кім н. 5 код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м .Київ,

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

вул.Зрошувальна, 15А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І.Кундієва НАМ Н
України", висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и №
602-123- 20-5/12522 від 23.03.2018

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб дез інф ікуючий "Етасепт (Etas ept)" 2

діючі речовини, м ас., %: спирт етиловий - 9,5
10,5; хлоргексидин диглюконат - 0,252-0,475;
перекис водню 0,285-0,315

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,
пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м .Київ, вул.

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

Зрошувальна, 15 А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/23068 від
18.07.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб дез інф ікуючий "Гуасепт (Guas ept)"3

діюча речовина,м ас,%: 26,0±1,5
полігексам етиленгуанідину гідрохлориду
(ПГМ Г)

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,
пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м .Київ, вул.

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

Зрошувальна, 15 А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/6256 від
10.03.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,
Засіб дез інф ікуючий "Ліз оф орм ін плюс

4

(Lys oformin plus )"-діючі речовини, м ас.,%:

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

23,2%- похідні алкілам іну, 8,9%-похідні

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

гуанідину, 5,0%- дидецилдим етилам оній

кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

хлориду

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м .Київ, вул.

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

Зрошувальна, 15 А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/8197 від
23.03.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

5

Засіб дез інф ікуючий "Хлор Ліквід (Chlorine

ТОВ "Бланідас". Україна. 01042. м . Київ.

Liquid)"-діюча речовина: гіпохлорит натрію

пров. Новопечерський. буд. 19/3. корп. 1.

(з а активним хлором ) 7,0-10,0%

кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас". Україна. 01042. м . Київ.

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський. буд.19/3. корп. 1.

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099. м .Київ. вул.

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

Зрошувальна. 15 А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/7324 від
17.03.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб дез інф ікуючий "Бланідас 300 (Blanidas ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,
6

300)"-діюча речовина, м ас.,%: 80,5 -натрієва пров. Новопечерський, буд.19/3, корп. 1,
сіль дихлоріз оціанурової кислоти

кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м .Київ, вул.

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

Зрошувальна, 15 А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І.Кундієва НАМ Н
01.02.2019

01.02.2024

України", висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и №
602-123- 20-5/38407 від 07.12.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

7

Засіб дез інф екційний "АХД 2000 ультра

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

(AHD 2000 ultra)"-діюча речовина, м ас., %:

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп. 1,

78,0±3,5 - етанолу

кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м .Київ, вул.

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

Зрошувальна, 15 А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,
транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).

Сто р ін ка 1 із 3 6

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І.Кундієва НАМ Н
01.02.2019

01.02.2024

України", висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и №
602-123- 20-5/39208 від 14.12.2017

1

2

3

4

5

6

7

01.02.2019

01.02.2024

8

Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб дез інф ікуючий «Ліз оф орм ін 3000
8

(Lys oformin3000)» - діючі речовини, м ас., %:
9,5 - глутаровий альдегід; 7,5 - гліоксаль; 9,6
- дидецилдим етилам оній хлорид

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,
пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м . Київ,

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

вул.Зрошувальна,15А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/7824 від
21.03.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб дез інф ікуючий «М илосепт (M ylos ept)» ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,
9

діюча речовина, м ас,%: 5-хлор-2-(2,4-

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

дихлорф еноксі) ф енол (триклоз ан) - 0,5

кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м . Київ,

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

вул.Зрошувальна,15А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/22634 від
12.07.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,
Засіб дез інф ікуючий «Перісепт (Peris ept)»
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діюча речовина, м ас,%: пероксид водню -

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

12,0;алкілдим етилбенз илам оній хлорид -

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

3,75; полігексам етиленгуанідин гідрохлорид кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.
(ПГМ Г) - 2,0

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м . Київ,

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

вул.Зрошувальна,15А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/22635 від
12.07.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

11

Засіб дез інф ікуючий «Триасепт (Trias ept)»-

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

діюча речовина, м ас, %:

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

трихлоріз оціанурова кислота -55,0

кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м . Київ,

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

вул.Зрошувальна,15А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/24724 від
08.08.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,
Засіб дез інф ікуючий «Acrylan® premium
clinic (Акрилан прем іум клінік)» - діючі
12

речовини, м ас,
%: 0,525 дидецилдим етилам онію хлориду;
0,12±0,01 полігексаніду (полігекса

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,
пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

м етиленбігуанідін гідрохлорид)

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м . Київ,

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

вул.Зрошувальна,15А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/1623 від
02.02.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб дез інф ікуючий "Аеродиз ин
13

(Aerodes in)" - діючі речовини, м ас., %: 32,5%
1-пропанол, 18,0% - етанол, 0,025% дидецилдим етилам оній хлорид

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,
пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м . Київ,

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

вул.Зрошувальна,15А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/8274 від
23.03.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

14

Засіб для дез інф екції рук "АХД 2000 гель

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

(AHD 2000 gel)" діюча речовина., м ас,%:

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

75,0 - спирт етиловий

кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м . Київ,

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

вул.Зрошувальна,15А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/8198 від
23.03.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,
Засіб дез інф ікуючий "АХД 2000 експрес
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(AHD 2000 expres s )" - діюча речовина.,

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

м ас,%: 40,0 спирт пропіловий, 35,0-спирт

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

із опропіловий, 0,15-

кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

алкілдим етилбенз илам оніум хлорид

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м . Київ,

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

вул.Зрошувальна,15А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,
транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).

Сто р ін ка 2 із 3 6

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/8199 від
23.03.2017

1

2

3

(Blanidas Active Enzyme)" - діючі речовини,
м ас.,
16

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

%: 12,0 - алкілдим етилбенз илам оній хлорид; пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
8,0-

4

5

6

7

01.02.2019

01.02.2024

8

Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб дез інф ікуючий "Бланідас Актив Енз им

кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

дидецілдим етилам оній хлорид; 2,0полігексам етиленгуанідин гідрохлорид

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м . Київ,

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

вул.Зрошувальна,15А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І.Кундієва НАМ Н
України", висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и №
602-123- 20-5/38406 від 07.12.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб дез інф ікуючий "Бланідас Оксідез
(Blanidas Oxides )" - діючі речовини, м ас., %:
17

12,0 - пероксид водню; 3,75алкілдим етилбенз илам онію хлорид;2,0полігексам етиленгуанідин гідрохлорид

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,
пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

(ПГМ Г)

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м . Київ,

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

вул.Зрошувальна,15А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І.Кундієва НАМ Н
01.02.2019

01.02.2024

України", висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и №
602-123- 20-5/37122 від 30.11.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб для дез інф екції рук "Бланідас соф т
18

дез (Blanidas s oft des )" - діюча речовина.,
м ас,%: 0,5 - 5-хлор-2(2,4-дихлорф енокі)
ф енола (триклоз ан)

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,
пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м . Київ,

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

вул.Зрошувальна,15А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І.Кундієва НАМ Н
01.02.2019

01.02.2024

України", висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и №
602-123- 20-5/38404 від 07.12.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб дез інф ікуючий "Triacid® premium clinic
19

(Триацид прем іум клінік)" - діючі речовини,
м ас,%: 15,0-20,0 N-додецилпропан-1,3діам іну; 10,0-15,0 2-пропанолу

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,
пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,
кім н.5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,

підприєм ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н.5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, парф юм ерно-косм етологічної пром исловості, спортивно-

Адреса виробництва: 02099, м .Київ, вул.

оз доровчі з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального

Зрошувальна, 15 А. Код з а ЄДРПОУ:

з ахисту, військові частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові

36423868

з аклади, дитячі дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/1624 від
02.02.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб дез інф ікуючий "Skin-Des ® premium
20

clinic (Скін -дез прем іум клінік)" - діюча
речовина, м ас, %: 70,0 спирту
із опропилового

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,
пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,
кім н.5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,

підприєм ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н.5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, парф юм ерно-косм етологічної пром исловості, спортивно-

Адреса виробництва: 02099, м .Київ, вул.

оз доровчі з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального

Зрошувальна, 15 А. Код з а ЄДРПОУ:

з ахисту, військові частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові

36423868

з аклади, дитячі дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/1630 від
02.02.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб дез інф ікуючий "Synergy® premium
21

clinic (Синерджи прем іум клінік)" (діючі
речовини, м ас.%; спирт етиловий - 54,1%,
спирт пропіловий - 10,0%)

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,
пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,
кім н.5, код з а ЄДРПОУ: 36423868

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,

підприєм ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н.5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, парф юм ерно-косм етологічної пром исловості, спортивно-

Адреса виробництва: 02099, м .Київ, вул.

оз доровчі з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального

Зрошувальна, 15 А, код з а ЄДРПОУ:

з ахисту, військові частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові

36423868

з аклади, дитячі дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 02-123-20-5/3297 від
13.12.2016

транспорт.
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,
Засіб дез інф ікуючий "Des cocid® premium
clinic (Дескоцид прем іум клінік)" - діючі
22

речовини, м ас,%: 10,0-15,0 бенз алконіум у
хлориду; 5,0-10,0
спирту із опропілового; 5,0-10,0

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,
пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,
кім н.5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868

дидецилдим етилам оніум у хлориду

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,

підприєм ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н.5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, парф юм ерно-косм етологічної пром исловості, спортивно-

Адреса виробництва: 02099, м .Київ, вул.

оз доровчі з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального

Зрошувальна, 15 А. Код з а ЄДРПОУ:

з ахисту, військові частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові

36423868

з аклади, дитячі дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/1626 від
02.02.2017

транспорт.
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,
Засіб дез інф ікуючий Antis eptica Combi
Surface® (Антисептика ком бі сурф ейс) " 23

діючі речовини, м ас., %: 8,0 глутарового
альдегіду; 5,0
бенз алконіум у хлориду; 3,0
додецилдим етилам оніум у хлориду

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,
пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,
кім н.5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,

підприєм ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н.5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, парф юм ерно-косм етологічної пром исловості, спортивно-

Адреса виробництва: 02099, м .Київ, вул.

оз доровчі з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального

Зрошувальна, 15 А. Код з а ЄДРПОУ:

з ахисту, військові частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові

36423868

з аклади, дитячі дошкільні з аклади,
транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).

Сто р ін ка 3 із 3 6

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/1627 від
02.02.2017

1

2

3

4

5

6

7

01.02.2019

01.02.2024

8

Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб дез інф ікуючий "Бланідас НОК
24

(Blanidas NOK)" - діючі речовини, м ас.,%:
0,09-0,19,0 - надоцтова кислота; 2,5-3,5 перекис водню

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,
пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,
кім н.5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,

підприєм ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н.5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, парф юм ерно-косм етологічної пром исловості, спортивно-

Адреса виробництва: 02099, м .Київ, вул.

оз доровчі з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального

Зрошувальна, 15 А. Код з а ЄДРПОУ:

з ахисту, військові частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові

36423868

з аклади, дитячі дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці ім .Ю.І. Кундієва НАМ Н
України", висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и
№ 602-123-20-5/38405 від 07.12.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Підприєм ства харчопереробної пром исловості (у том у числі м 'ясної, птахопереробної, рибної,

Засіб дез інф ікуючий "Бланідас-Ц ЦХ-Фоам
25

(Blanidas -C CH-Foam)" - діючі речовини,
м ас.,%: натрію гідроксид - 15,0; натрію
гіпохлорит ( з а активним хлором )-5,0

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,
пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,
кім н.5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,

консервної, м олочної, хлібобулочної, кондитерської, цукрової, олійно-жирової, м асло-

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,

екстракційної, виноробної, алкогольної тапивоварної, плодоовочевої пром исловості, виробництва

кім н.5.

дитячого харчування, напівф абрикатів, сипучих виробів, м орепродуктів, дріжджів, солоду,

Адреса виробництва: 02099, м .Київ, вул.

без алкогольних напоїв, соків), агропром ислового ком плексу (в т.ч. тваринництво, ф ерм и та

Зрошувальна, 15 А. Код з а ЄДРПОУ:

інкубатори), ресторанного господарства і торгівлі, транспорт (з аліз ничний, повітряний,

36423868.

м етрополітен, річковий), об'єкти ком унально-побутового приз начення і водопровідно-

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/10845 від
14.04.2017

каналіз аційного господарства.
Підприєм ства харчопереробної пром исловості (у том у числі м 'ясної, птахопереробної, рибної,

Засіб дез інф ікуючий "Бланідас-Ц
26

Гіпохлорит" (Blanidas -C Hypochlorite)"-діюча
речовина, м ас.,%:гіпохлорит натрію 10,0(з а
активним хлором )

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,
пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,
кім н.5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,

консервної, м олочної, хлібобулочної, кондитерської, цукрової, олійно-жирової, м асло-

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,

екстракційної, виноробної, алкогольної тапивоварної, плодоовочевої пром исловості, виробництва

кім н.5.

дитячого харчування, напівф абрикатів, сипучих виробів, м орепродуктів, дріжджів, солоду,

Адреса виробництва: 02099, м .Київ, вул.

без алкогольних напоїв, соків), агропром ислового ком плексу (в т.ч. тваринництво, ф ерм и та

Зрошувальна, 15 А. Код з а ЄДРПОУ:

інкубатори), ресторанного господарства і торгівлі, транспорт (з аліз ничний, повітряний,

36423868.

м етрополітен, річковий), об'єкти ком унально-побутового приз начення і водопровідно-

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/10854 від
14.04.2017

каналіз аційного господарства.
Підприєм ства харчопереробної пром исловості (у том у числі м 'ясної, птахопереробної, рибної,

Засіб дез інф ікуючий "Бланідас-А Форте"
27

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,

(Blanidas -A Forte)" -діюча речовина, м ас.,%: пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,
15,0 - надоцтова кислота

кім н.5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м .Київ,

консервної, м олочної, хлібобулочної, кондитерської, цукрової, олійно-жирової, м асло-

пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1,

екстракційної, виноробної, алкогольної тапивоварної, плодоовочевої пром исловості, виробництва

кім н.5.

дитячого харчування, напівф абрикатів, сипучих виробів, м орепродуктів, дріжджів, солоду,

Адреса виробництва: 02099, м .Київ, вул.

без алкогольних напоїв, соків), агропром ислового ком плексу (в т.ч. тваринництво, ф ерм и та

Зрошувальна, 15 А. Код з а ЄДРПОУ:

інкубатори), ресторанного господарства і торгівлі, транспорт (з аліз ничний, повітряний,

36423868.

м етрополітен, річковий), об'єкти ком унально-побутового приз начення і водопровідно-

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/10855 від
14.04.2017

каналіз аційного господарства.
Пром ислові підприєм ства, підприєм ства харчопереробної пром исловості, готельного
господарства, з аклади ресторанного типу і торгівлі, об'єкти ком унально-побутового приз начення,
Засіб дез інф ікційний "Сум а Бак конк Д10

28

конк (Suma Bac conc D10 conc)" - діючі

ТОВ "Ліз оф орм ", Україна.01042, м . Київ,

речовини: м ас.,%:

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

алкілдим етилбенз илам оній хлорид - 4,9;

кім н.5, код з а ЄДРПОУ 34937637

дидецилдим етлам оній хлорид - 4,9

Ком панія "Divers ey", Rembrandtlaan
414.7545 ZV Ens chede, Netherlands ; 15500,
Praha 5,K Hajum 1233/2. Країни ЄС,
Нідерланди.

водопровідно- каналіз аційного господарства, підприєм ства парф ум ерно-косм етичної,
ф арм ацевтичної, хім ічної, біотехнологічної, м ікробіологічної пром исловості, агропром ислового
ком плексу, спортивно-оз доровчі з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та

Державна установа "Інститут м едицини праці ім .Ю.І. Кундієва
01.02.2019

01.02.2024

установи соціального з ахисту, військові частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи,

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/40749 від 28.12.2017

навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі дошкільні навчальні з аклади, транспорт (у т.ч.
з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, м орський),
оптово-роз дрібна торгівля.
Підприєм ствах харчопереробної пром исловості (в т.ч. м 'ясної, птахопереробної, рибної

Засіб дез інф екційний "Деоз ан Деоген
29

(Deos an Deogen)"-діючі речовини: 3,0-10,0%
натрію гіпохлориту; 3,0-10,0%-натрію
гідроксиду

консервної, м олочної, броварної, м аслоекстракційної, лікеро-горілчаної, виноробної,
ТОВ "Ліз оф орм ", Україна, 01042, м . Київ,

Ком панія "Divers ey", Нідерланди,

хлібопекарської, цукрової, кондитерської галуз і, плодоовочевої, виробництва дитячого

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

Rembrandtlaan 414.7545 ZV Ens chede,

харчування, напівф абрикатів, сипучих виробів, м орепродуктів, дріжджів, солоду, без алкогольних

кім н.5, код ЄДРПОУ: 34937637

Netherlands .

напоїв, соків тощо); ресторанного господарства та агропром ислового ком плексу; об'єкти

Державна Установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 05.03.02-03/23034 від
30.06.2016

ком унально-побутового приз начення і
водопровідно-каналіз аційного господарства.
Пром ислові підприєм ства, підприєм ства харчопереробної пром исловості, готельного
господарства, з аклади ресторанного типу і торгівлі, об'єкти ком унально-побутового приз начення,

30

Засіб дез інф екційний "Сум а Бак Д10 (Suma

ТОВ "Ліз оф орм ", Україна.01042, м . Київ,

Bac D10)" - діюча речовина: м ас.,%:

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

алкілдим етилбенз илам оній хлорид - 7,0

кім н.5, код з а ЄДРПОУ 34937637

Ком панія "Divers ey", Rembrandtlaan
414.7545 ZV Ens chede, Netherlands ; 15500,
Praha 5,K Hajum 1233/2. Країни ЄС,
Нідерланди.

водопровідно- каналіз аційного господарства, підприєм ства парф ум ерно-косм етичної,
ф арм ацевтичної, хім ічної, біотехнологічної, м ікробіологічної пром исловості, агропром ислового
ком плексу, спортивно-оз доровчі з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та

Державна установа "Інститут м едицини праці ім .Ю.І. Кундієва
01.02.2019

01.02.2024

установи соціального з ахисту, військові частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи,

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/40748 від 28.12.2017

навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі дошкільні навчальні з аклади, транспорт (у т.ч.
з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, м орський),
оптово-роз дрібна торгівля.
Пром ислові підприєм ства, підприєм ства харчопереробної пром исловості, готельного
господарства, з аклади ресторанного типу і торгівлі, об'єкти ком унально-побутового приз начення,

Засіб дез інф екційний "Соф т Кеар

31

Сенсісепт Н34 (Soft Care Sens is ept H34)"

ТОВ "Ліз оф орм ", Україна.01042, м . Київ,

діючі речовини: м ас.,%: хлоргексидину

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

диглюконат - 2,9; 2-

кім н.5, код з а ЄДРПОУ 4937637.

ф еноксіетанол - 1,5

Ком панія "Divers ey", Rembrandtlaan
414.7545 ZV Ens chede, Netherlands ; 15500,
Praha 5,K Hajum 1233/2. Країни ЄС,
Нідерланди.

водопровідно- каналіз аційного господарства, підприєм ства парф ум ерно-косм етичної,
ф арм ацевтичної, хім ічної, біотехнологічної, м ікробіологічної пром исловості, агропром ислового
ком плексу, спортивно-оз доровчі з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та
установи соціального з ахисту, військові частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи,
навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі дошкільні навчальні з аклади, транспорт (у т.ч.
з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, м орський),
оптово-роз дрібна торгівля.

Сто р ін ка 4 із 3 6

Державна установа "Інститут м едицини праці ім .Ю.І. Кундієва
01.02.2019

01.02.2024

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/39653 від 20.12.2017

1

2

3

4

5

6

7

01.02.2019

01.02.2024

8

Пром ислові підприєм ства, підприєм ства харчопереробної пром исловості, готельного
господарства, з аклади ресторанного типу і торгівлі, об'єкти ком унально-побутового приз начення,

Засіб дез інф екційний "Соф т Кеар М ед Н5
32

ТОВ "Ліз оф орм ", Україна.01042, м . Київ,

(Soft Care M ed H5)" - діючі речовини: м ас,%: пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
1- пропанол- 2,9; 2-пропанол - 69,3

кім н.5, код з а ЄДРПОУ 4937637.

Ком панія "Divers ey", Rembrandtlaan
414.7545 ZV Ens chede, Netherlands ; 15500,
Praha 5,K Hajum 1233/2. Країни ЄС,
Нідерланди.

водопровідно- каналіз аційного господарства, підприєм ства парф ум ерно-косм етичної,
ф арм ацевтичної, хім ічної, біотехнологічної, м ікробіологічної пром исловості, агропром ислового
ком плексу, спортивно-оз доровчі з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та

Державна установа "Інститут м едицини праці ім .Ю.І. Кундієва

установи соціального з ахисту, військові частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи,

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/39654 від 20.12.2017

навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі дошкільні навчальні з аклади, транспорт (у т.ч.
з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, м орський),
оптово-роз дрібна торгівля.
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб дез інф ікуючий для рук "Стеріз ол" з
етанолом (Steris ol Hand Dis infectant Ethanol) 33

діючі речовини, м ас.,%: спирт етиловий 70,0; спирт із опропіловий - 10,0; спирт нбутиловий - 1,0

підприєм ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,
ТОВ "Ліз оф орм М едікал". Україна, 01133, "Steris ol AB", Юридична адреса: Швеція, м . об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,
м . Київ, вулиця Євгена Коновальця,

Вадстена, SE 592 23, а/с 149.Адреса

біотехнологічної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

будинок 31, оф іс 314, код з а ЄДРПОУ

виробництва: Швеція, м . Вадстена, SE 592

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

36257034.

23, а/с 149.

частини, з аклади з в'яз ку, та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

Державна установа "Інститут м едицини праці ім .Ю.І. Кундієва НАМ Н
01.02.2019

01.02.2024

України", висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и
№ 602-123-20-5/12521 від 22.03.2018

дошкільні з аклади,
транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Заклади та установи охорони з доров'я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,

Засіб дез інф ікуючий «M anorapid® premium
34

clinic (М анорапід прем іум клінік)» - діюча
речовина, м ас, %: 70,0 пропанол-2
(із опропанол)

ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м . Київ,
пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м . Київ,

підприем ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

об'єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,

кім н. 5.

біотехнологічної, м ікробіологічної, порф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі

Адреса виробництва: 02099, м . Київ,

з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

вул.Зрошувальна,15А. Код з а ЄДРПОУ:

частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі

36423868.

дошкільні з аклади,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/1625 від
02.02.2017

транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Пром ислові підприєм ства, підприєм ства харчопереробної пром исловості, готельного
господарства, з аклади ресторанного типу і торгівлі, об'єкти ком унально-побутового приз начення,

Засіб дез інф екційний "Сум а Таб Д4 таб
35

ТОВ «Ліз оф орм », Україна.01042, м . Київ,

(Suma Tab D4 tab)"- діюча речовина: м ас., %: пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
дихлоріз оціанурат натрію - 99,5

кім н.5, код з а ЄДРПОУ: 4937637.

Ком панія «Divers ey», Rembrandtlaan
414.7545 ZV Ens chede, Netherlands ; 15500,
Praha 5,K Hajum 1233/2. Країни ЄС,
Нідерланди.

водопровідно- каналіз аційного господарства, підприєм ства парф ум ерно-косм етичної,
ф арм ацевтичної, хім ічної, біотехнологічної, м ікробіологічної пром исловості, агропром ислового
ком плексу, спортивно-оз доровчі з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І.Кундієва
01.02.2019

01.02.2024

установи соціального з ахисту, військові частини, з аклади з в'яз ку та банківські установи,

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/39840 від 20.12.2017

навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі дошкільні з аклади, транспорт (у т. ч. з аліз ничний,
повітряний, м етрополітен, м орський), оптовороз дрібна торгівля.
Підприєм ства харчопереробної пром исловості (у том у числі м 'ясної, птахопереробної, рибної,

36

Засіб дез інф ікуючий "Дівоз ан Форте"

ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м . Київ,

(Divos an Forte)" - діюча речовина, м ас.,%:

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

15,0 - надоцтова кислота

кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м . Київ,

консервної, м олочної, хлібобулочної, кондитерської, цукрової ,олійно-жирової, м асло-

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

екстракційної, виноробної, алкогольної та пивоварної, плодоовочевої пром исловості, виробництва

кім н. 5.

дитячого харчування, напівф абрикатів, сипучих виробів, м орепродуктів, дріжджів, солоду,

Адреса виробництва: 02099, м . Київ,

без алкогольних напоїв, соків), агропром ислового ком плексу (в т.ч. тваринництво, ф ерм и та

вул.Зрошувальна,15А. Код з а ЄДРПОУ:

інкубатори), ресторанного господарства і торгівлі, транспорт (з аліз ничний, повітряний,

36423868.

м етрополітен, річковий), об'єкти ком унально-побутового приз начення і водопровідно-

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/10856 від
14.04.2017

каналіз аційного господарства.
Підприєм ства харчопереробної пром исловості (у том у числі м 'ясної, птахопереробної, рибної,

Засіб дез інф ікуючий "Дівоз ан Гіпохлорит"
37

(Divos an Hypochlorite)" - діюча речовина,
м ас.,%: гіпохлорит натрію 10,0 ( з а
активним хлором )

ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м . Київ,
пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м . Київ,

консервної, м олочної, хлібобулочної, кондитерської, цукрової ,олійно-жирової, м асло-

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

екстракційної, виноробної, алкогольної та пивоварної, плодоовочевої пром исловості, виробництва

кім н. 5.

дитячого харчування, напівф абрикатів, сипучих виробів, м орепродуктів, дріжджів, солоду,

Адреса виробництва: 02099, м . Київ,

без алкогольних напоїв, соків), агропром ислового ком плексу (в т.ч. тваринництво, ф ерм и та

вул.Зрошувальна,15А. Код з а ЄДРПОУ:

інкубатори), ресторанного господарства і торгівлі, транспорт (з аліз ничний, повітряний,

36423868.

м етрополітен, річковий), об'єкти ком унально-побутового приз начення і водопровідно-

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/10857 від
14.04.2017

каналіз аційного господарства.
Підприєм ства харчопереробної пром исловості (у том у числі м 'ясної, птахопереробної, рибної,

Засіб дез інф ікуючий "Гіпоф оам "
38

(Hypofoam)" - діючі речовини, м ас.,%: натрію
гідроксид - 15,0; натрію гіпохлорит ( з а
активним хлором )- 5,0

ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м . Київ,
пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
кім н. 5. Код з а ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м . Київ,

консервної, м олочної, хлібобулочної, кондитерської, цукрової ,олійно-жирової, м асло-

пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,

екстракційної, виноробної, алкогольної та пивоварної, плодоовочевої пром исловості, виробництва

кім н. 5.

дитячого харчування, напівф абрикатів, сипучих виробів, м орепродуктів, дріжджів, солоду,

Адреса виробництва: 02099, м . Київ,

без алкогольних напоїв, соків), агропром ислового ком плексу (в т.ч. тваринництво, ф ерм и та

вул.Зрошувальна,15А. Код з а ЄДРПОУ:

інкубатори), ресторанного господарства і торгівлі, транспорт (з аліз ничний, повітряний,

36423868.

м етрополітен, річковий), об'єкти ком унально-побутового приз начення і водопровідно-

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/10858 від
14.04.2017

каналіз аційного господарства.
Підприєм ства харчопереробної пром исловості (в т. ч. м 'ясної, птахопереробної, рибної,
Засіб дез інф екційний «Діводез ФГ» (Divodes
39

FG)
- діючі речовини, %: 50,0-55,0 пропан-1-ол»;
15,0- 20,0 пропан-2-ол

ТОВ «Ліз оф орм », 01042, м . Київ, пров.
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кім н.5,
код з а ЄДРПОУ: 34937637.

Ком панія «Divers ey», Rembrandtlaan
414.7545 ZV Ens chede, Netherlands ; 15500,
Praha 5,K Hajum 1233/2. Країни ЄС,
Нідерланди.

консервної, м олочної, броварної, м аслоекстракційної, лікеро-горілчаної, виноробної,
хлібопекарської, цукрової,кондитерської галуз і, плодоовочевої, виробництва дитячого харчування,
напівф абрикатів, сипучих виробів, м орепродуктів, дріжджів, солоду, без алкогольних напоїв, соків
тощо); ресторанного господарства та агропром ислового ком плексу; об'єкти ком унальнопобутового приз начення і
водопровідно-каналіз аційного господарства.

Сто р ін ка 5 із 3 6

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 02-123-20-3/2939 від
09.12.2016

1

2

3

4

5

6

7

01.02.2019

01.02.2024

8

Заклади та установи охорони з доров’я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади,
підприєм ства харчопереробної пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі,
Засіб дез інф екційний "Ліз оф орм -Десм ат
40

ТОВ «Ліз оф орм М едікал». Україна, 01133, Нім еччнина. «Lys oform Dr. Hans Ros emann

(Lys oform-Des mat)" - діючі речовини, м ас., %: м . Київ, вул. Євгена Коновальця, 31, каб.

GmbH». Kais er-Wilhelm-Str. 133, D-12247,

гліоксаль – 6,0; глутаровий альдегід – 3,5

Berlin.

314. Код з а ЄДРПОУ: 36257034.

об’єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства ф арм ацевтичної, хім ічної,
біотехнологічної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної пром исловості, спортивно-оз доровчі
з аклади, з аклади сф ери відпочинку та роз ваг, з аклади та установи соціального з ахисту, військові

Державна установа "Інститут м едицини праці ім .Ю.І. Кундієва
Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/39115 від 14.12.2017

частини, з аклади з в’яз ку та банківські установи, навчально-виховні та учбові з аклади, дитячі
дошкільні з аклади,
транспорт (з аліз ничний, повітряний, м етрополітен, річковий).
Засіб з астосовують для дез інф екції рук хірургів, акушерів та м ед персоналу, які з айняті у
проведенні операції та прийнятті пологів в з акладах охорони з доров`я; дез інф екції рук м едичного
персоналу; для обробки шкіри пацієнтів перед інваз ійним и втручанням и, ліктьових з гинів донорів;

Засіб дез інф ікуючий - шкірний антисептик

дез інф екції рук працівників учбово-виховних з акладів, аптечних з акладів, лабораторії різ ного

"БіоЛонг" (діючі речовини: 1,0-1,8% 41

бенз алконію хлориду; 0,1 - 0,4% - н-

ТОВ "ВП "БІОЛОНГ", Україна

октодецилдим етил (3-

65066, м . Одеса, вул 37 Лінія, буд.45

трим етоксиселіл)пропіл ам онію хлорид; 1,1-

ТОВ "ВП "БІОЛОНГ", Україна 65066, м .
Одеса,
вул 37 Лінія, буд.45

2,0% - із опропілового спирту)

підпорядкування, об`єктів ком унальних служб, в т.ч. косм етичних салонів, перукарень, з акладів
соцз абез печення (будинки старих, інвалідів тощо), банківських установ, на всіх видах транспорту;
дез інф екції рук працівників підприєм ств харчової, ф арм ацевтичної біотехнологічної, косм етичної

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20- 5/5072 від
16.12.2016

пром исловості, санітарно-курортних з акладів, підприєм ств ресторанного господарства та
агропром ислового ком плексу, ветеринарного нагляду; дез інф екції рук та шкіртих покривів
персоналу інших об`єктів, діяльність яких вим агає додерження гігієнічних норм та правил у з онах
надз вичайних ситуацій;
дез інф екції рук та шкірних покривів населення у побуті
Застосовуєтьсяпри проведенні поточної, з аключної дез інф екції, а також для проведення
генеральних прибирань в з акладах охорони з доров`я; дез інф екції поверхонь та повітря в
прим іщенні, жорстких м еблів, санітарного транспорту, білиз ни, посуду, предм етів догляду з а
хворим и, виробів м едичного приз начення, перукарських і косм етичних інструм ентів, в том у числі
однораз ового з астосування; для проф ілактичної дез інф екції у з акладах охорони з доров`я різ них
проф ілів, станціях швидкої та невідкладної м едичної допом оги, донорських пунктах та пунктах

Засіб дез інф ікуючий з м ийною властивістю

переливання крові, м едико- санітарних частинах; оз доровчих з акладах; дитячих дошкільних

"БіоЛонг" (діючі речовини, %: 10,0-18,0 42

з акладах та учбових з акладах; підприєм ствах та об`єктах ресторанного господарства і торгівлі;

бенз алконію хлориду; 1,0 - 4,0 - н-

ТОВ "ВП ""БІОЛОНГ", Україна

ТОВ "ВП ""БІОЛОНГ", Україна 65066, м .

на рухом ом у складі та об`єктах з абез печення всіх видів транспорту (в том у числі санітарном у

октодецилдим етил (3-

65066, м . Одеса, вул 37 Лінія, буд.45

Одеса, вул 37 Лінія, буд.45

транспорті, з аліз ничном у, м етрополітені тощо); спортивно-оз доровчих з акладах; військових

трим етоксиселіл)пропіл ам онію хлорид; 11,0

частинах; підроз ділах м іністерства внутрішніх справ; пенітенціартих з акладах; з акладах

20,0 - із опропілового спирту)

соціального з ахисту; дез інф екції, в том у числі сум існої з передстериліз аційним очищенням

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20- 5/1685 від
22.11.2016

виробів м едичного приз начення (включаючи жорсткі та гнучкі ендоскопи; попереднього і
передстериліз аційного очищення ендоскопів і інструм ентів до них; з аключного очищення
ендоскопів перед дез інф екцією виокого рівня (ДВР); стериліз ації виробів м едичного приз начення
виготовлених з м еталів, гум и на основі натурального та силіконового каучуку, скла, пластм ас,
включаючи стом атологічні інструм енти і м атеріали, жорсткі і гнучкі ендоскопи, інструм енти до
них у лікувально-проф ілактичних з акладах.
Засіб з астосовується при проведенні поточної з аключної дез інф екції, а також для проведення
генеральнихприбирань в з акладах охорони з доров`я дез інф екції поверхонь та повітря в
прим іщеннях, жорстких м еблів, санітарного транспорту, білиз ни, посуду, предм етів догляду з а
хворим и, виробів м едичного приз начення, іграшок, санітарно-технічного обладнання, гум ових
килим ків, прибирального інвентарю, перукарських і косм етичних інструм ентів, в том у числі
однораз ового використання; для проф ілактичної дез інф екції у з акладах охорони з доров`я
(хірургічного, терапевтичного, акушерського, кардіологічного, неврологічного,
ф із іотерапевтичного, гінекологічного, онкологічного, патологоанатом ічного, неонатологічного
та інших проф ілів), станціях швидкої та невідкладної м едичної допом оги, донорських пунктах та
Засіб дез інф екційний "БіоЛонг"
(діючі речовини: 11,0-18,0% - із опропілового
43

спирту; 2,0-7,0% н- пропілового спирту; 10,016,0% - бенз алконію хлориду; 3,0-8,0% -

пунктах переливання крові, м едико-санітартих частинах; оз доровчих з акладах; дитячих
ТОВ "ВП "БІОЛОНГ", Україна
65066, м . Одеса, вул 37 Лінія, буд.45

ТОВ "ВП "БІОЛОНГ", Україна 65066, м .

дошкільних з акладахта учбових з акладах; підприєм ствах та об`єктах ресторанного господарства

Одеса,

і торгівлі; для дез інф екції об`єктів підприєм ств та організ ацій держрез ерву продовольчої групи;на

вул 37 Лінія, буд.45

рухом ом у складі та об`єктах з абез печення всіх видів транспорту (в том у числі санітарном у

дидецилдим етилам онію хлориду)

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
01.02.2019

01.02.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 05.03.02-04/21865 від
30.06.2016

транспорті, каретах швидкої м едичної допом оги, гром адськом у, з аліз ничном у, м орськом у,
річковом у, автом обільном у, повітряном у транспорті), вокз алах, аеропортах, автостанціях,
м етрополітені тощо; спортивно-оз доровчих з акладах (спортком плекси, басейни тощо);
ком унально- побутових об`єктах); військових частинах; підроз ділах м іністерства внутрішніх
справ; пенітенціарних з акладах; з акладах соціального з ахисту; в побуті; дез інф екції в том у числі
сум існої з передстериліз аційним очищенням , виробів м едичного приз начення (включаючи
хірургічні і стом атологічні інструм енти); стериліз ації виробів м едичного приз начення,
виготовлених із м еталів, гум и на основі натурального і силіконового каучуку, скла, пластм ас,
включаючи стом атологічні інструм енти і м атеріали, жорсткі і гнучкі ендоскопи, інструм енти до
них, у лікувально- проф ілактичних установах.

Дез інф екційний з асіб - гіпохлорит натрію
44

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", Україна,

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", Україна, 51909,

технічний (діюча речовина - активний хлор ≥ 51909, Дніпропетровська обл., м .

Дніпропетровська обл., м .

120 г/куб.дм )

Дніпродз ержинськ, вул. Горобця, 1

Дніпродз ержинськ, вул. Горобця, 1

ДУ "Інститут гром адського з доров`я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ"
Для з нез араження стічних вод.

01.02.2019

01.02.2024

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-12320-5/3012 від 09.12.2016

Сто р ін ка 6 із 3 6
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01.02.2019

01.02.2024

8

Гіпохлорит натрію м арки А, виготовлений
з а ГОСТ 11086-76 "Гіпохлорит натрію.
45

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", Україна,

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", Україна, 51909,

Технічні ум ови" (діюча речовина - активний 51909, Дніпропетровська обл., м .

Дніпропетровська обл., м .

хлор ≥

Дніпродз ержинськ, вул. Горобця, 1

Дніпродз ержинськ, вул. Горобця, 1

Для з нез араження води в систем ах централіз ованого питного водопостачання та стічних вод,
дез інф екції артез іанських свердловин, водопровідних м ереж та споруд.

ДУ "Інститут гром адського з доров`я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ"
висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 05.03.0204/21420 від 24.06.2016

190 г/куб.дм )
Дез інф екційний з асіб - рідкий хлор,

46

виготовлений з а ГОСТ 6718-93 "хлор рідкий. ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", Україна,

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", Україна, 51909,

Технічні ум ови" (діюча речовина -

51909, Дніпропетровська обл., м .

Дніпропетровська обл., м .

активнийхлор

Дніпродз ержинськ, вул. Горобця, 1

Дніпродз ержинськ, вул. Горобця, 1

ДУ "Інститут гром адського з доров`я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ"
Для з нез араження води в систем ах централіз ованого питного водопостачання та стічних вод.

01.02.2019

01.02.2024

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 05.03.0204/21421 від 24.06.2016

≥ 99,8%)
Для проведення поточної та з аключної дез інф екції у лікувально-проф ілактичних установах і в
осередках кишкової і крапельної інф екцій бактеріальної (включаючи туберкульоз ,
внутрішньолікарняні інф екції), вірусної (включаючи віруси Коксакі, ЕСНО, поліом ієліту, гепатитів
А, В, С, інші, ВІЛ-інф екції, грипу, парагрипу, в т.ч. грипу А Н5N1, Н1N1, герпесу, SARS
("атипової пневм онії"), аденовірусної, ентеровірусної, коронавірусної, ротавірусної та
респіраторно- синтиціальної інф екції) та грибкової (включаючи дерм атоф іти, гриби роду Candida,
цвілеві гриби) етіології; для проведення проф ілактичної дез інф екції в лікувально-проф ілактичних
установах (включаючи хірургічні, терапевтичні, акушерські, гінекологічні, дитячі,
ф із іотерапевтичні, патологоанатом ічні та інші відділення, стом атологічні клініки, поліклініки,
Засіб дез інф ікуючий "Септом акс-НП"
виготовлений у відповідності із технічним и
47

ум овам и ТУ У 20.2-38120926-006:2017
"Засоби дез інф ікуючі що м істять хлор.

ам булаторії, станції швидкої м едичної допом оги, донорські пункти та пункти переливання крові,
ТОВ "БІОНІК", Україна, 49021,

ТОВ "БІОНІК", Україна, 49021, м . Дніпро,

м . Дніпро, вул. Берегова, 133-Л

вул. Берегова, 133-Л

Технічні ум ови"

м едико-санітарні частини, ф ельдшерсько-акушерські та м едичні пункти, інші); в лабораторіях
різ ного підпорядкування (включаючи клінічні, біохім ічні, бактеріологічні, серологічні та інші

ДУ "Інститут м едицини праці ім ені Ю.І. Кундієва Національної академ ії
01.02.2019

01.02.2024

діагностичні лабораторії); в аптеках і аптечних кіосках; у дитячих дошкільних і навчальних

м едичних наук України" висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/2822 від 01.02.2018

з акладах; в оз доровчих та спортивно- оз доровчих з акладах, включаючи басени; в з акладах
гром адського харчування і торгівлі, включаючи ринки продовольчих і пром ислових товарів; на
ком унально-будівельних об`єктах (готелі, кем пінги, гуртожитки, перукарні, косм етологічні
клініки та салони, пральні, лаз ні та сауни, інші); в культурно- роз важальних з акладах; на об`єктах
транспорту та підприєм ствах косм етичної, ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, харчової
пром исловості; для дез інф екції на інших епідем іологічно з начущих об`єктах, діяльність яких
вим агає дотрим ання санітарних норм і правил; для дез інф екції та сум іщення процесів дез інф екції
та передстериліз аційного очищення з асобів м едичного приз начення з м еталу, скла, гум и та
полім ерних м атеріалів (з а винятком ендоскопів та інструм ентів до них); державна
реєстрація.

Для проведення поточної та з аключної дез інф екції у лікувально-проф ілактичних установах і в
осередках кишкової і крапельної інф екцій бактеріальної (включаючи туберкульоз ,
внутрішньолікарняні інф екції), вірусної (включаючи віруси Коксакі, ЕСНО, поліом ієліту, гепатитів
А, В, С, інші, ВІЛ-інф екції, грипу, парагрипу, в т.ч. грипу А Н5N1, Н1N1, герпесу, SARS
("атипової пневм онії"), аденовірусної, ентеровірусної, коронавірусної, ротавірусної та
респіраторно- синтиціальної інф екції) та грибкової (включаючи дерм атоф іти, гриби роду Candida,
цвілеві гриби) етіології; для проведення проф ілактичної дез інф екції в лікувально-проф ілактичних
установах (включаючи хірургічні, терапевтичні, акушерські, гінекологічні, дитячі,
ф із іотерапевтичні, патологоанатом ічні та інші відділення, стом атологічні клініки, поліклініки,
Засіб дез інф ікуючий "Септом акс-КП"
виготовлений у відповідності із технічним и
48

ум овам и ТУ У 20.2-38120926-006:2017
"Засоби дез інф ікуючі що м істять хлор.
Технічні ум ови"

ам булаторії, станції швидкої м едичної допом оги, донорські пункти та пункти переливання крові,
ТОВ "БІОНІК", Україна, 49021,

ТОВ "БІОНІК", Україна, 49021, м . Дніпро,

м . Дніпро, вул. Берегова, 133-Л

вул. Берегова, 133-Л

м едико-санітарні частини, ф ельдшерсько-акушерські та м едичні пункти, інші); в лабораторіях
різ ного підпорядкування (включаючи клінічні, біохім ічні, бактеріологічні, серологічні та інші
діагностичні лабораторії); в аптеках і аптечних кіосках; у дитячих дошкільних і навчальних
з акладах; в оз доровчих та спортивно- оз доровчих з акладах, включаючи басени; в з акладах
гром адського харчування і торгівлі, включаючи ринки продовольчих і пром ислових товарів; на
ком унально-будівельних об`єктах (готелі, кем пінги, гуртожитки, перукарні, косм етологічні
клініки та салони, пральні, лаз ні та сауни, інші); в культурно- роз важальних з акладах; на об`єктах
транспорту та підприєм ствах косм етичної, ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, харчової
пром исловості; для дез інф екції на інших епідем іологічно з начущих об`єктах, діяльність яких
вим агає дотрим ання санітарних норм і правил; для дез інф екції та сум іщення процесів дез інф екції
та передстериліз аційного очищення з асобів м едичного приз начення з м еталу, скла, гум и та
полім ерних м атеріалів (з а винятком ендоскопів та інструм ентів до них); державна
реєстрація.

Сто р ін ка 7 із 3 6

ДУ "Інститут м едицини праці ім ені Ю.І. Кундієва Національної академ ії
01.02.2019

01.02.2024

м едичних наук України" висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/2820 від 01.02.2018

1

2

3

4

5

6

7

01.02.2019

01.02.2024

8

Для проведення поточної та з аключної дез інф екції у лікувально-проф ілактичних установах і в
осередках кишкової і крапельної інф екцій бактеріальної (включаючи туберкульоз ,
внутрішньолікарняні інф екції), вірусної (включаючи віруси Коксакі, ЕСНО, поліом ієліту, гепатитів
А, В, С, інші, ВІЛ-інф екції, грипу, парагрипу, в т.ч. грипу А Н5N1, Н1N1, герпесу, SARS
("атипової пневм онії"), аденовірусної, ентеровірусної, коронавірусної, ротавірусної та
респіраторно- синтиціальної інф екції) та грибкової (включаючи дерм атоф іти, гриби роду Candida,
цвілеві гриби) етіології; для проведення проф ілактичної дез інф екції в лікувально-проф ілактичних
установах (включаючи хірургічні, терапевтичні, акушерські, гінекологічні, дитячі,
ф із іотерапевтичні, патологоанатом ічні та інші відділення, стом атологічні клініки, поліклініки,
Засіб дез інф ікуючий "Септом акс-КТ"
виготовлений у відповідності із технічним и
49

ум овам и ТУ У 20.2-38120926-006:2017
"Засоби дез інф ікуючі що м істять хлор.

ам булаторії, станції швидкої м едичної допом оги, донорські пункти та пункти переливання крові,
ТОВ "БІОНІК", Україна, 49021,

ТОВ "БІОНІК", Україна, 49021, м . Дніпро,

м . Дніпро, вул. Берегова, 133-Л

вул. Берегова, 133-Л

Технічні ум ови"

м едико-санітарні частини, ф ельдшерсько-акушерські та м едичні пункти, інші); в лабораторіях
різ ного підпорядкування (включаючи клінічні, біохім ічні, бактеріологічні, серологічні та інші

ДУ "Інститут м едицини праці ім ені Ю.І. Кундієва Національної академ ії

діагностичні лабораторії); в аптеках і аптечних кіосках; у дитячих дошкільних і навчальних

м едичних наук України" висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/2821 від 01.02.2018

з акладах; в оз доровчих та спортивно- оз доровчих з акладах, включаючи басени; в з акладах
гром адського харчування і торгівлі, включаючи ринки продовольчих і пром ислових товарів; на
ком унально-будівельних об`єктах (готелі, кем пінги, гуртожитки, перукарні, косм етологічні
клініки та салони, пральні, лаз ні та сауни, інші); в культурно- роз важальних з акладах; на об`єктах
транспорту та підприєм ствах косм етичної, ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, харчової
пром исловості; для дез інф екції на інших епідем іологічно з начущих об`єктах, діяльність яких
вим агає дотрим ання санітарних норм і правил; для дез інф екції та сум іщення процесів дез інф екції
та передстериліз аційного очищення з асобів м едичного приз начення з м еталу, скла, гум и та
полім ерних м атеріалів (з а винятком ендоскопів та інструм ентів до них); державна
реєстрація.

Роз чин дез інф ікуючий (шкірний антисептик)
50

Соф та-М ан ISO/Softa-M an-ISO (д.р.:
пропанол 2 45%, 1-пропанол - 30%)

ТОВ "Б.Браун М едікал Україна", Україна
03067, м . Київ, вул. В.
Гавела 4

B. Braun M els ungen AG, Нім еччина; Carl-

Гігієнічна та хірургічна антисептика шкіри рук; для реаліз ації у аптечих м ережах, спеціаліз ованих

Braun- Stras s e 1, 34212 M els ungen, Germany м агаз инах, спеціаліз ованих відділах торговельних м ереж. Державна реєстрація

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України"
01.02.2019

01.02.2024

5/32232 від 10.10.2017

Засіб дез інф ікуючий швидкодіючий
51

Стабім ед/Stabimed (д.р.:

ТОВ "Б.Браун М едікал Україна",

B. Braun M els ungen AG, Нім еччина; Carl-

лаурилпропілендіам ін -

Україна 03067, м . Київ, вул. В. Гавела 4

Braun- Stras s e 1, 34212 M els ungen, Germany м агаз инах, спеціаліз ованих відділах торговельних м ереж. Державна реєстрація

Дез інф екція виробів м едичного приз начення; для реаліз ації у аптечих м ережах, спеціаліз ованих

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України" висновок державної
01.02.2019

01.02.2024

53

Засіб дез інф ікуючий Соф та-М ан/Softa-M an ТОВ "Б.Браун М едікал Україна",

B. Braun M els ungen AG, Нім еччина; Carl-

(д.р.: етанол 96% - 47,9%, 1-пропанол - 18,06% Україна 03067, м . Київ, вул. В. Гавела 4

Braun- Stras s e 1, 34212 M els ungen, Germany м агаз инах, спеціаліз ованих відділах торговельних м ереж. Державна реєстрація

Лосьйон протипедикульоз ний "ПерМ ін";
(діюча речовина: перм етрин - 1,0%)

Гігієнічна та хірургічна антисептика шкіри рук; для реаліз ації у аптечих м ережах, спеціаліз ованих

ПрАТ "Технолог", Україна, 20390,

ПрАТ "Технолог", Україна, 20390,

Ч еркаська обл., м . Ум ань, вул. Стара

Ч еркаська обл., м . Ум ань, вул. Стара

Проріз на, 8

Проріз на, 8

ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,

ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,

м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, харчопереробної пром исловості; з аклади

Печерський уз віз 15.

Печерський уз віз 15.

ресторанного господарства і торгівлі; спортивно-оз доровчі з аклади; з аклади ком унально-

Для з нищення головних вошей (ім аго, личинки, гниди) у дорослих і дітей. Оптова та роз дрібна
торгівля, аптечна м ережа.

санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/32494 від 17.10.2017

20%)

52

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України"
01.02.2019

01.02.2024

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/32228 від 10.10.2017
ДУ "Інститут гром адського з доров`я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ"

01.02.2019

01.02.2024

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/31003

Засіб дез інф екційний "Санікон" (діючі
речовини, м ас.%: ком плекс четвертинних
ам онієвих сполук
54

- 5,5 (алкілдим етилбенз илам оній хлорид 2,2; октилдецидим етилам оній хлорид - 1,65;

Заклади охорони з доров`я, навчальні з аклади, пром ислові підприєм ства у т.ч. ф арм ацевтичної,
01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України" висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 02-123-20-1/5248 від 20.12.2016

побутового обслуговування; всі види транспорту, гром адські будівлі, побут тощо.

дидецилдим етилам оній хлорид - 0,825;
діоктилдим етилам оній хлорид-0,825)
Засіб дез інф екційний "Саніф ект" (діючі
речовини, м ас.%: n55

алкілдим етилбенз илам оній хлорид - 4,5; nалкілдим етилетилбенз илам оній

Заклади охорони з доров`я, навчальні з аклади, пром ислові підприєм ства у т.ч. ф арм ацевтичної,
ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,

ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,

м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, харчопереробної пром исловості; з аклади ресоранного

Печерський уз віз 15.

Печерський уз віз 15.

господарства і торгівлі; спортивно-оз доровчі з аклади; з аклади ком унально-побутового

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України" висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 02-123-20-1/5250 від 20.12.2016

обслуговування; всі види транспорту, гром адські будівлі, побут тощо.

хлорид - 4,5).
Засіб дез інф екційний "Санім акс" (діючі
речовини, м ас.%: ком плекс четвертинних
ам онієвих сполук - 50,0
56

(октилдецидим етилам оній хлорид - 15,0;
алкілдим етилбенз илам оній хлорид - 20,0;

Заклади охорони з доров`я, учбово-виховні, ком унально-побутові, підприєм ства харчопереробної,
ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,

ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,

ф арм ацевтичної, парф ум ерно-косм етичної, пром исловості; з аклади ресторанного господарства і

Печерський уз віз 15.

Печерський уз віз 15.

торгівлі; житлові, гром адські, культурно-освітні, видовищні, спортивно-оз доровчі споруди, всі

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України" висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/2314 від 10.02.2017

види транспрту, побут тощо.

дидецилдим етилам оній хлорид - 7,5;
діоктилдим етилам оній хлорид - 7,5)
Засіб дез інф екційний "Неостерил еко"
відповідно до технічних ум ов ТУ У 20.2-37-

Заклади охорони з доров`я, інф екційні вогнища, дитячі з аклади, пром ислові підприєм ства, у т.ч.

403360-006:2016 "Засоби дез інф екційні
57

м арки "Неостерил". Технічні ум ови" (д.р.:

ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,

спирт етиловий - 65%; спирт із опропиловий - Печерський уз віз 15.
4,7%; бенз алконію хлорид - 0,123%;
полігексам етилбіагуанідіну гідрохлорид -

ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,
Печерський уз віз 15.

ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, харчопереробної пром исловості,
теплиці, з аклади ресторанного господарства і торгівлі, спортивно-оз доровчі та ком унальнопобутового обслуговування, транспорт, гром адські будівлі, в ум овах надз вичайних ситуацій,
побут тощо.

0,1%)

Сто р ін ка 8 із 3 6

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України" висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 05.03.02-04/23176 від 30.06.2016
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01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

8

Засіб дез інф екційний "Неостерил"
відповідно до технічних ум ов ТУ У 20.2-37403360-006:2016 "Засоби дез інф екційні
м арки "Неостерил".
58

Технічні ум ови" (д.р.: спирт етиловий - 65%;
спирт із опропиловий - 4,7%; бенз алконію

Заклади охорони з доров`я, інф екційні вогнища, дитячі з аклади, пром ислові підприєм ства, у т.ч.
ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,

ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,

Печерський уз віз 15.

Печерський уз віз 15.

хлорид

ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, харчопереробної пром исловості,
теплиці, з аклади ресторанного господарства і торгівлі, спортивно-оз доровчі та ком унальнопобутового обслуговування, транспорт, гром адські будівлі, в ум овах надз вичайних ситуацій,

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України" висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 05.03.02-04/23189 від 30.06.2016

побут тощо.

- 0,123%; полігексам етилбіагуанідіну
гідрохлорид - 0,1%)
Засіб дез інф екційний "Дез економ " (діючі
речовини, м ас.%: дидецилдим етилам оніум
хлорид - нк м енше 9,0%;
59

ам інопропілдодецилпропандіам ін - не м енше
5,0%, полігексам етиленбігуанід гідрохлорид

Заклади охорони з доров`я, навчальні з аклади, пром ислові підприєм ства у т.ч. ф арм ацевтичної,
ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,

ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,

м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, харчопереробної пром исловості; з аклади

Печерський уз віз 15.

Печерський уз віз 15.

ресторанного господарства і торгівлі; спортивно-оз доровчі з аклади; з аклади ком унально-

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України" висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 05.03.02-04/23026 від 30.06.2016

побутового обслуговування; транспорт, гром адські будівлі, побут тощо.

- не
м енше 0,98%)

Заклади охорони з доров`я (у т.ч. ф арм ацевтичні, аптечні), пенітенціарної систем и, з аклади

Засіб дез інф екційний
«Гігасепт® Інстру АФ (Gigas ept® Ins tru AF)»
60

(діючі речовини, м ас.,%;
кокоспропілендіам інгуанідинацетат - 14,0;
ф еноксипропаноли - 35,0; бенз алконіум

оз доровлення та відпочинку, соціального з ахисту, спортивні об`єкти, лабораторії різ них
ФОП Сєкунова Соф ія Олександрівна.
Україна, 03110, м .Київ, вул. Пирогівського,
буд. 19, корпус 6

Нім еччина. «Schulke & M ayr GmbH». RobertKoch-Str.2 D-22851, Norders tedt

біотехнологічної, парф ум ерно-косм етичної та м ікробіологічної пром исловості, військові частини,

ДУ "Інститут м едицини праці ім ені Ю.І. Кундієва Національної академ ії

об`єкти сф ери послуг, відпочинку та роз ваг, ком унально-побутового приз начення, ресторанного

м едичних наук України" висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/39464 від 20.12.2017

господарства і торгівлі, з аклади (відділення) з в`яз ку, банківські установи, побут, транспорт та

хлорид - 2,5)

інше

Засіб дез інф екційний

Заклади охорони з доров`я (у т.ч. ф арм ацевтичні, аптечні), пенітенціарної систем и, з аклади

«Гігасепт® АФ ф орте (Gigas ept® AF forte)»

61

підпорядкувань, навчально-виховні, підприєм ства харчопереробної, ф арм ацевтичної, хім ічної,

оз доровлення та відпочинку, соціального з ахисту, спортивні об`єкти, лабораторії різ них

(діючі речовини, м ас.,%; 10 -

ФОП Сєкунова Соф ія Олександрівна.

дим етилдиоктилам онію хлорид, 15,0 -

Україна, 03110, м .Київ, вул. Пирогівського,

ф еноксипропанол, 9,5 -

буд. 19, корпус 6

Нім еччина. «Schulke & M ayr GmbH». RobertKoch-Str.2 D-22851, Norders tedt

лаурилпропілендіам ін, 15,6 -

підпорядкувань, навчально-виховні, підприєм ства харчопереробної, ф арм ацевтичної, хім ічної,
біотехнологічної, парф ум ерно-косм етичної та м ікробіологічної пром исловості, військові частини,

ДУ "Інститут м едицини праці ім ені Ю.І. Кундієва Національної академ ії
01.02.2019

01.02.2024

об`єкти сф ери послуг, відпочинку та роз ваг, ком унально-побутового приз начення, ресторанного

м едичних наук України" висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/39463 від 20.12.2017

господарства і торгівлі, з аклади (відділення) з в`яз ку, банківські установи, побут, транспорт та

алкілгуанінацетат)

інше
Дез інф екція та очищення поверхонь прим іщень, предм етів та обладнання на підприєм ствах
ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, хім ічної, біотехнологічної, харчової і
харчопереробної пром исловості; з акладах охорони з доров`я (у том у числі виробів м едичного
приз начення - хірургічних та стом атологічних інструм ентів включаючи ендоскопи та інструм енти
до них, виготовлених із різ них м атеріалів (гум и,скла, м еталу та пластм аси), не чутливих до дії
спиртів, у том у числі однораз ового з астосування); з акладах і об`'єктах М О та М ВС; дез інф екції

Засіб дез інф ікуючий «VASEPT forte» (діючі

шкіри рук в з акладах охорони з доров`я (м едичних, лікувально-проф ілактичних організ аціях,

речовини: спирт із опропиловий у м ежах 70,0

включаючи хірургічні, терапевтичні, оф тальм ологічні, ф із іотерапевтичні та інші відділення, а

80,0%, ком плекс четвертинних ам онійних
сполук 0,16±0,02%
62

(алкілдим етилбенз илам оній хлорид - 0,07%,
октилдецилдим етилам оній хлорид0,044%, дидецилдим етилам оній хлорид0,028%, диоктилдим етилам оній хлорид0,018%

також стом атологічні клініки, ам булаторії, поліклініки, лабораторії різ них підпорядкувань і
ТОВ «Владасепт», Україна, 04073, м . Київ, ТОВ «Владасепт», Україна, 04073, м . Київ, приз начень; на станціях швидкої та невідкладної м едичної допом оги, аптечнихз акладах); а також
М осковський пр- т, 21

М осковський пр-т, 21

дез інф екція шкіри працівників та військовослужбовців Збройних Сил України, іншихвійськових
ф орм увань та Державної служби спеціального з в`яз ку та з ахисту інф орм ації, осіб рядового,
начальницького складу органів і підроз ділів цивільного з ахисту (М О України, СЗР України, М ВС
України, Національна поліція України, Державна служба з надз вичайних ситуацій України,
Державна пенітенціарна служба України, СБУ); на підприєм ствах ф арм ацевтичної,
м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, хім ічної, біотехнологічної, харчової і харчопереробної
пром исловості; з акладах ресторанного господарства, соціального з ахисту; побуті; вогнищах
інф екційних хвороб; в ум овах надз вичайних ситуацій (у том у числі в польових ум овах, ум овах
бойових дій і надз вичайних ситуацій населенням ); м ісцях тим часового проживання та м асового
перебування людей; інше з гідно м етодичних вказ івок та інструкцій. Оптова та роз дрібна торгівля.

Сто р ін ка 9 із 3 6

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки
01.02.2019

01.02.2024

ім ені академ іка Л.І. М едведя М іністерства охорони з доров`я України
висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/10538 від 15.03.2018
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01.02.2024

8

Проведення пототочної та з аключної дез інф екції, генеральних прибирань; передстериліз аційного
очищення; дез інф екції сум іщеної з передстериліз аційним очищенням , стериліз ації виробів
м едичного приз начення з різ них м атеріалів однораз ового та багатораз ового з астосування,
включаючи хірургічні, гінекологічні та стом атологічні інструм енти; дез інф екції високого рівня
(ДВР) жорстких та гнучких ендоскопів в лікувально-проф ілактичнх установах дез інф екції.
стериліз ації та сум іщення процесів дез інф екції та передстериліз аційного очищення

Засіб дез інф ікуючий «VASEPT ultra» (діючі

перукарського, м анікюрного, педикюрного та косм етичного приладдя; передстериліз аційного

речовини: (алкілдим етилбенз илам оній
хлорид - 9,5-10,5%,
63

октилдецилдим етилам оній хлорид-7,17,9%, дидецилдим етилам оній хлорид-3,6-

очищення, несум іщеного з дез інф екцією, виробів м едичного приз начення, включаючи хірургічні,
ТОВ «Владасепт», Україна, 04073, м . Київ, ТОВ «Владасепт», Україна, 04073, м . Київ, гінекологічні та стом атологічні інструм енти, гнучкі та жорсткі ендоскопи; дез інф екції та
М осковський пр- т, 21

М осковський пр-т, 21

одночасного м иття м едичних приладів (у том у числі приладів для стериліз ації ендоскопів з гідно

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

інструкції до приладів); технологічного обладнання;на підприєм ствах ф арм ацевтичної,

3,9%, диоктилдим етилам оній хлорид-3,6-

ім ені академ іка Л.І. М едведя М іністерства охорони з доров`я України
висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/33489 від 26.10.2017

м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, хім ічної, біотехнологічної, харчової і харчопереробної

3,9%)

пром исловості, торгівлі, з в`яз ку, ком унально-побутового обслуговування, освітніх, навчальновиховних з акладів усіх типів, нез алежно від їх підпорядкування, ф орм власності і акредитації;
побуті; транспорті; вогнищах інф екційних хвороб; в ум овах надз вичайних ситуацій (у том у числі в
польових ум овах, ум овах бойових дій і надз вичайних ситуацій населенням ); м ісцях тим часового
проживання та м асового перебування людей; інше з гідно м етодичних вказ івок та інструкцій.
Оптова та роз дрібна торгівля.
Дез інф екція та очищення поверхонь прим іщень, предм етів та обладнання на підприєм ствах
ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, хім ічної, біотехнологічної, харчової і
харчопереробної пром исловості; з акладах охорони з доров`я (у том у числі виробів м едичного
приз начення - хірургічних та стом атологічних інструм ентів включаючи ендоскопи та інструм енти
до них, виготовлених із різ них м атеріалів (гум и,скла, м еталу та пластм аси), не чутливих до дії
спиртів, у том у числі однораз ового з астосування); з акладах і об`'єктах М О та М ВС; дез інф екції
шкіри рук в з акладах охорони з доров`я (м едичних, лікувально-проф ілактичних організ аціях,
включаючи хірургічні, терапевтичні, оф тальм ологічні, ф із іотерапевтичні та інші відділення, а

Засіб дез інф ікуючий "CHLORHEXIDIN
profi" (серветки) (діючи речовини
64

просочюючого з асобу:
хлоргексидиндиглюконат-0,45-0,55%, спирт

також стом атологічні клініки, ам булаторії, поліклініки, лабораторії різ них підпорядкувань і
ТОВ «Владасепт», Україна, 04073, м . Київ, ТОВ «Владасепт», Україна, 04073, м . Київ, приз начень; на станціях швидкої та невідкладної м едичної допом оги, аптечнихз акладах); а також
М осковський пр- т, 21

М осковський пр-т, 21

дез інф екція шкіри працівників та військовослужбовців Збройних Сил України, іншихвійськових

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки
01.02.2019

01.02.2024

ф орм увань та Державної служби спеціального з в`яз ку та з ахисту інф орм ації, осіб рядового,

етиловий-70,0-80,0%)

ім ені академ іка Л.І. М едведя М іністерства охорони з доров`я України
висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/33115 від 20.10.2017

начальницького складу органів і підроз ділів цивільного з ахисту (М О України, СЗР України, М ВС
України, Національна поліція України, Державна служба з надз вичайних ситуацій України,
Державна пенітенціарна служба України, СБУ); на підприєм ствах ф арм ацевтичної,
м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, хім ічної, біотехнологічної, харчової і харчопереробної
пром исловості; з акладах ресторанного господарства, соціального з ахисту; побуті; вогнищах
інф екційних хвороб; в ум овах надз вичайних ситуацій (у том у числі в польових ум овах, ум овах
бойових дій і надз вичайних ситуацій населенням ); м ісцях тим часового проживання та м асового
перебування людей; інше з гідно м етодичних вказ івок та інструкцій. Оптова та роз дрібна торгівля.

Дез інф екція та очищення поверхонь прим іщень, предм етів та обладнання на підприєм ствах
ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, хім ічної, біотехнологічної, харчової і
харчопереробної пром исловості; з акладах охорони з доров`я (у том у числі виробів м едичного
приз начення - хірургічних та стом атологічних інструм ентів включаючи ендоскопи та інструм енти
до них, виготовлених із різ них м атеріалів (гум и,скла, м еталу та пластм аси), не чутливих до дії
спиртів, у том у числі однораз ового з астосування); з акладах і об`'єктах М О та М ВС; дез інф екції
шкіри рук в з акладах охорони з доров`я (м едичних, лікувально-проф ілактичних організ аціях,
включаючи хірургічні, терапевтичні, оф тальм ологічні, ф із іотерапевтичні та інші відділення, а
Засіб дез інф ікуючий "CHLORHEXIDIN
65

profi" (діючи речовини:

також стом атологічні клініки, ам булаторії, поліклініки, лабораторії різ них підпорядкувань і
ТОВ «Владасепт», Україна, 04073, м . Київ, ТОВ «Владасепт», Україна, 04073, м . Київ, приз начень; на станціях швидкої та невідкладної м едичної допом оги, аптечнихз акладах); а також

хлоргексидиндиглюконат-0,45- 0,55%, спирт М осковський пр- т, 21
етиловий-70,0-80,0%)

М осковський пр-т, 21

дез інф екція шкіри працівників та військовослужбовців Збройних Сил України, іншихвійськових
ф орм увань та Державної служби спеціального з в`яз ку та з ахисту інф орм ації, осіб рядового,
начальницького складу органів і підроз ділів цивільного з ахисту (М О України, СЗР України, М ВС
України, Національна поліція України, Державна служба з надз вичайних ситуацій України,
Державна пенітенціарна служба України, СБУ); на підприєм ствах ф арм ацевтичної,
м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, хім ічної, біотехнологічної, харчової і харчопереробної
пром исловості; з акладах ресторанного господарства, соціального з ахисту; побуті; вогнищах
інф екційних хвороб; в ум овах надз вичайних ситуацій (у том у числі в польових ум овах, ум овах
бойових дій і надз вичайних ситуацій населенням ); м ісцях тим часового проживання та м асового
перебування людей; інше з гідно м етодичних вказ івок та інструкцій. Оптова та роз дрібна торгівля.

Сто р ін ка 1 0 із 3 6

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки
01.02.2019

01.02.2024

ім ені академ іка Л.І. М едведя М іністерства охорони з доров`я України
висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/25922 від 15.08.2017

1

2

3

4

5

6

7

01.02.2019

01.02.2024

8

Дез інф екція та очищення поверхонь прим іщень, предм етів та обладнання на підприєм ствах
ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, хім ічної, біотехнологічної, харчової і
харчопереробної пром исловості; з акладах охорони з доров`я (у том у числі виробів м едичного
приз начення - хірургічних та стом атологічних інструм ентів включаючи ендоскопи та інструм енти
до них, виготовлених із різ них м атеріалів (гум и,скла, м еталу та пластм аси), не чутливих до дії
спиртів, у том у числі однораз ового з астосування); з акладах і об`'єктах М О та М ВС; дез інф екції

Засіб дез інф ікуючий «VASEPT forte»

шкіри рук в з акладах охорони з доров`я (м едичних, лікувально-проф ілактичних організ аціях,

(серветки), (діючі речовини: спирт

включаючи хірургічні, терапевтичні, оф тальм ологічні, ф із іотерапевтичні та інші відділення, а

із опропиловий у м ежах 70,0-80,0%,
ком плекс четвертинних ам онійних сполук
66

0,16±0,02% (алкілдим етилбенз илам оній
хлорид -0,07%, октилдецилдим етилам оній

також стом атологічні клініки, ам булаторії, поліклініки, лабораторії різ них підпорядкувань і
ТОВ «Владасепт», Україна, 04073, м . Київ, ТОВ «Владасепт», Україна, 04073, м . Київ, приз начень; на станціях швидкої та невідкладної м едичної допом оги, аптечнихз акладах); а також
М осковський пр- т, 21

М осковський пр-т, 21

дез інф екція шкіри працівників та військовослужбовців Збройних Сил України, іншихвійськових

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

ф орм увань та Державної служби спеціального з в`яз ку та з ахисту інф орм ації, осіб рядового,

хлорид-0,044%, дидецилдим етилам оній

ім ені академ іка Л.І. М едведя М іністерства охорони з доров`я України
висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/11004 від 19.03.2018

начальницького складу органів і підроз ділів цивільного з ахисту (М О України, СЗР України, М ВС

хлорид- 0,028%, диоктилдим етилам оній

України, Національна поліція України, Державна служба з надз вичайних ситуацій України,

хлорид-0,018%

Державна пенітенціарна служба України, СБУ); на підприєм ствах ф арм ацевтичної,
м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, хім ічної, біотехнологічної, харчової і харчопереробної
пром исловості; з акладах ресторанного господарства, соціального з ахисту; побуті; вогнищах
інф екційних хвороб; в ум овах надз вичайних ситуацій (у том у числі в польових ум овах, ум овах
бойових дій і надз вичайних ситуацій населенням ); м ісцях тим часового проживання та м асового
перебування людей; інше з гідно м етодичних вказ івок та інструкцій. Оптова та роз дрібна торгівля.
Заклади охорони з доров′я, спортивно-оз доровчі, навчально-виховні, соціального з ахисту

Засіб дез інф екційний БАЦИЛЛОЛ® АФ
67

"BODE Chemie GmbH", Нім еччина,

(BACILLOL®AF) діючі речовини: 1-пропанол M elanchthons tr, 27
45,0%, 2 - пропанол - 25,0%, етанол - 4,7%

22525 Hamburg

населення, пенітенціарної систем и, банківські установи; підприєм ства ф арм ацевтичної,
"BODE Chemie GmbH", Нім еччина,

м ікробіологічної, біотехнологічної, хім ічної, парф ум ерно-косм етичної, харчової пром исловості,

M elanchthons tr, 27 22525 Hamburg

ресторанного господарства і торгівлі; об′єкти гром адського харчування,ком унально-побутового

Науковий центр превентивної харчової та хім ічної без пеки ім . академ іка
01.02.2019

01.02.2024

приз начення;

Л.І.М едведя М ОЗ України, висновок державної санітарно- епідем іологічної
експертиз и №602-123-20-5/1917
від 25.01.18 р.

транспорт, побут тощо
Засіб дез інф екційний СУРФА′СЕЙФ

Заклади охорони з доров′я, спортивно-оз доровчі, навчально-виховні, соціального з ахисту

(SURFA
68

населення, пенітенціарної систем и, банківські установи; підприєм ства ф арм ацевтичної,

′SAFE) (діючі речовини: N,N - дидецил-N,N-

Laboratories ANIOS", Франція, Pave du

Laboratories ANIOS", Франція, Pave du

м ікробіологічної, біотехнологічної, хім ічної, парф ум ерно-косм етичної, харчової пром исловості,

дим етилам онію хлорид - 0,119 - 0,161%;

M oulin, 59260, Lille - Hellemmes

M oulin, 59260, Lille - Hellemmes

ресторанного господарства і торгівлі; об′єкти гром адського харчування,ком унально-побутового

полігексам етиленбігуанід гідрохлорид -

приз начення;

0,0816 - 0,1104%).

транспорт, побут тощо

Науковий центр превентивної харчової та хім ічної без пеки ім . академ іка
01.02.2019

01.02.2024

Л.І.М едведя М ОЗ України, висновок державної санітарно- епідем іологічної
експертиз и №602-123-20-3/20589
від 26.06.17 р.

Серветки дез інф ікуючі ВІП′АНІОС
ПРЕМ ІУМ (WIP′ANIOS PREM IUM )
просочені з асобом СУРФА′СЕЙФ (SURFA
69

′SAFE) (діючі речовини: N,N - дидецил-N,Nдим етилам онію хлорид - 0,119 - 0,161%;

Заклади охорони з доров′я, спортивно-оз доровчі, навчально-виховні, соціального з ахисту
Laboratories ANIOS", Франція, Pave du

Laboratories ANIOS", Франція, Pave du

M oulin, 59260, Lille - Hellemmes

M oulin, 59260, Lille - Hellemmes

полігексам етиленбігуанід

населення, пенітенціарної систем и, банківські установи; підприєм ства ф арм ацевтичної,
м ікробіологічної, біотехнологічної, хім ічної, парф ум ерно-косм етичної, харчової пром исловості,

Науковий центр превентивної харчової та хім ічної без пеки ім . академ іка
01.02.2019

01.02.2024

ресторанного господарства і торгівлі; об′єкти гром адського харчування, ком унально-побутового

Л.І.М едведя М ОЗ України, висновок державної санітарно- епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-3/20590 від 26.06.17 р.

приз начення; транспорт, побут тощо

гідрохлорид - 0,0816 - 0,1104%).
Заклади охорони з доров′я, спортивно-оз доровчі, навчально-виховні, соціального з ахисту
Засіб дез інф екційний " АНІОСПРЕЙ КВІК
70

UA" (діючі речовини: етанол - 53,6 - 56,4%,

населення, пенітенціарної систем и, банківські установи; підприєм ства ф арм ацевтичної,
ТОВ "ДЕЗАНТ", Україна, 01133,

N,N- дидецил-N-м етил-полі(оксиетил)ам оній м . Київ, бул. Л. Українки, 24, кв.192

ТОВ "ДЕЗАНТ", Україна, 01133, м . Київ,

м ікробіологічної, біотехнологічної, хім ічної, парф ум ерно-косм етичної, харчової пром исловості,

бул. Л. Українки, 24, кв.192

ресторанного господарства і торгівлі; об′єкти гром адського харчування, ком унально-побутового

пропіонат - 0,089-0,120%)

Науковий центр превентивної харчової та хім ічної без пеки ім . академ іка
01.02.2019

01.02.2024

приз начення;

Л.І.М едведя М ОЗ України, висновок державної санітарно- епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/6870
від 15.03.17 р.

транспорт, побут тощо
Заклади охорони з доров′я, спортивно-оз доровчі, навчально-виховні, соціального з ахисту

Засіб дез інф екційний " АНІОСЕПТ АКТИВ
UA" (діючі речовини: перкарбонат натрію 71

42,3- 51,7%, тетраацетилетилендіам ін - 22,5 27,5%, четвертинні ам онієві сполуки (Ч АС) -

населення, пенітенціарної систем и, банківські установи; підприєм ства ф арм ацевтичної,
ТОВ "ДЕЗАНТ", Україна, 01133,

ТОВ "ДЕЗАНТ", Україна, 01133, м . Київ,

м ікробіологічної, біотехнологічної, хім ічної, парф ум ерно-косм етичної, харчової пром исловості,

м . Київ, бул. Л. Українки, 24, кв.192

бул. Л. Українки, 24, кв.192

ресторанного господарства і торгівлі; об′єкти гром адського харчування, ком унально-побутового

Науковий центр превентивної харчової та хім ічної без пеки ім . академ іка
01.02.2019

01.02.2024

приз начення;

2,1 - 2,6%)

Л.І.М едведя М ОЗ України, висновок державної санітарно- епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/8433
від 24.03.17

транспорт, побут тощо

Засіб дез інф екційний "АНІОСУРФ
ПРЕМ ІУМ НПК UA" (діючі речовини:

Заклади охорони з доров′я, спортивно-оз доровчі, навчально-виховні, соціального з ахисту

дидецилдим етилам оній хлорид - 7,8 - 8,6%;
72

1,1 гексам етиленбіс(5-(4-хлорф еніл)

ТОВ "ДЕЗАНТ", Україна, 01133,

ТОВ "ДЕЗАНТ", Україна, 01133, м . Київ,

бігуанід)диглюконат - 0,475-0,525% ;

м . Київ, бул. Л. Українки, 24, кв.192

бул. Л. Українки, 24, кв.192

полігексам етилен бігуанід гідрохлорид 0,023-

населення, пенітенціарної систем и, банківські установи; підприєм ства ф арм ацевтичної,
м ікробіологічної, біотехнологічної, хім ічної, парф ум ерно-косм етичної, харчової пром исловості,
ресторанного господарства і торгівлі; об′єкти гром адського харчування, ком унально-побутового
приз начення; транспорт, побут тощо

0,025%).

Сто р ін ка 1 1 із 3 6

Науковий центр превентивної харчової та хім ічної без пеки ім . академ іка
01.02.2019

01.02.2024

Л.І.М едведя М ОЗ України, висновок державної санітарно- епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/27245 від 23.08.17 р.

1

2

3

4

5

6

7

01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

8

Засіб з астосовують для дез інф екції рук хірургів, акушерів та м едперсоналу, які з айняті у
проведенні операцій та прийнятті пологів в з акладах охорони з доров′я; дез інф екції рук м едичного
персоналу; для обробки шкіри пацієнтів перед інваз ивним и втручанням и, ліктьовим з гинів
Засіб дез інф ікуючий - шкірний антисептик
"БіоЛонг-А" (діючі речовини: 1,1- 1,8% 73

із опропілового спирту; 0,2-0,7% нпропілового спирту; 1,0 - 1,6%
бенз олконіюхлориду; 0,3-0,8%

донорів; дез інф екції рук працівників учбово-виховних з акладів, аптечних з акладів, лабораторій
ТОВ "ВП "БІОЛОНГ", Україна

ТОВ "ВП "БІОЛОНГ", Україна 65066, м .

65066, м . Одеса, вул. 37 Лінія,

Одеса,

буд. 45

вул. 37 Лінія, буд. 45

дидецилдим етилам онію хлориду).

різ ного підпорядкування, об′єктів ком унальних служб, в т.ч. сом етичних салонів, перукарень,
з акладів соцз абез печення (будинки старих, інвалідів тощо), банківських установ, на всіх видах
транспорту; дез інф екції рук робітників підприєм ств харчової, ф арм ацевтичної, біотехнологічної,

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 05.0.3.02-04/21757 від 30.06.16 р.

косм етичної пром исловості, санітарно-курортних з акладів, підприєм ств ресторанного
господарства та агропром ислового ком плексу, ветеринарного нагляду; дез інф екції рук та
шкірних покривів персоналу інших об′єктів, діяльність якм х вим агає додержання гігієнічних норм
та правил у з онах надз вичайних ситуацій; дез інф екції рук та шкірних покривів населенням у
побуті.
Засіб дез інф ікуючий з астосовується в з акладах охорони з доров′я усіх проф ілів; аптечних
з акладах; лабораторіях, навчально-виховних та учбових з акладах різ них рівнів акредитації,
дитячих дошкільних з акладах, у військових частинах, на підприєм ствах харчової та переробної

Засіб дез інф ікуючий "Нью Дез актив"
(діюча речовина:
74

Алкілдим етилбенз илам оній хлорид - 10,515,0%; N-(3-ам інопропіл) - Nодеципропан - 1,3
діам ін, (Біс(3-ам інопропіл)додецилам ін(

пром исловості, агропром ислового ком плексу, м ікробіологічної, ф арм ацевтичної, парф ум ерноТОВ "ВІОЛА М ЕДТЕХНІКА",
36000, м . Полтава, вул. Героїв
Ч орнобильців, буд. 15

ТОВ "ВІОЛА М ЕДТЕХНІКА", 36000, м .
Полтава, вул. Героїв Ч орнобильців, буд. 15

косм етичної пром исловості, у ресторанном у господарстві, на підприєм ствах гром адського
харчування та торгівлі, на о′бєктах ком унально-побутового обслуговування; на автом обілном у,

Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім .

з аліз ничном у, авіаційном у та водном у транспорті; з акладах та установах соціального з аисту,

О.О.Богом ольця, висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/27238 від 23.08.17р

пенітенціарних установах, з акладах з в′яз ку та банківських установах, у м ісцях з агального

(триам ін)-15,0 -20,0%).

користування, на інших епідем ічноз начим их об′єктах, діяльність яких вим агає проведення
дез інф екційних робіт відповідно до діючих санітарно- гігієнічних та протиепідем ічних норм і
правил, у вогнищах інф екційних хвороб, населенням у побуті.
Засіб дез інф ікуючий з астосовується в з акладах охорони з доров′я усіх проф ілів; аптечних
з акладах; лабораторіях, навчально-виховних та учбових з акладах різ них рівнів акредитації,

Засіб дез інф ікуючий "Нью Дез енз им "

дитячих дошкільних з акладах, у військових частинах, на підприєм ствах харчової та переробної

(діюча речовина:Полігексам етиленгуанідін
гідрохлориду (ПМ ГМ ГХ)75

2,0%+0,2%;Додецилдим етилам оній хлориду 8,0% + 0,8%; Алкілдим етилбенз илам оній
хлориду 12% +12%; Ферм енти протеаз а,

пром исловості, агропром ислового ком плексу, м ікробіологічної, ф арм ацевтичної, парф ум ерноТОВ "ВІОЛА М ЕДТЕХНІКА",
36000, м . Полтава, вул. Героїв
Ч орнобильців, буд. 15

ТОВ "ВІОЛА М ЕДТЕХНІКА", 36000, м .
Полтава, вул. Героїв Ч орнобильців, буд. 15

косм етичної пром исловості, у ресторанном у господарстві, на підприєм ствах гром адського
харчування та торгівлі, на о′бєктах ком унально-побутового обслуговування; на автом обілном у,

Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім .
01.02.2019

01.02.2024

з аліз ничном у, авіаційном у та водном у транспорті; з акладах та установах соціального з аисту,

О.О.Богом ольця, висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/11922 від 21.03.17р

пенітенціарних установах, з акладах з в′яз ку та банківських установах, у м ісцях з агального

ліпаз а,

користування, на інших епідем ічноз начим их об′єктах, діяльність яких вим агає проведення

ам ілаз а 0,07% - 0,1%)

дез інф екційних робіт відповідно до діючих санітарно- гігієнічних та протиепідем ічних норм і
правил, у вогнищах інф екційних хвороб, населенням у побуті.
Засіб дез інф ікуючий з астосовується в з акладах охорони з доров′я усіх проф ілів; аптечних
з акладах; лабораторіях; навчально-виховних та учбових з акладах різ них рівнів акредитації,
дитячих дошкільних з акладах; у військових частинах; на підприєм ствах харчової та переробної

Засіб дез інф ікуючий "Нью Таб актив"
76

(діюча речовина: натрієва сіль
дихлоріз аціанурової кислоти(Nа-сіль ДХЦК)
- 80-81%;

пром исловості, агропром ислового ком плексу, м ікробіологічної, ф арм ацевтичної, парф ум ерноТОВ "ВІОЛА М ЕДТЕХНІКА",
36000, м . Полтава, вул. Героїв
Ч орнобильців, буд. 15

ТОВ "ВІОЛА М ЕДТЕХНІКА", 36000, м .
Полтава, вул. Героїв Ч орнобильців, буд. 15

косм етичної пром исловості, у ресторанном у господарстві, підприєм ствах гром адського
харчування та торгівлі, на о′бєктах ком унально-побутового обслуговування; на автом обілном у,
з аліз ничном у, авіаційном у та водном у транспорті; з акладах та установах соціального з аисту,
пенітенціарних установах, з акладах з в′яз ку та банківських установах; у м ісцях з агального
користування, на інших епідем ічно-з начим их об′єктах, діяльність яких вим агає проведення
дез інф екційних робіт відповідно до діючих санітарно- гігієнічних та протиепідем ічних норм і
правил, у вогнищах інф екційних хвороб, населенням у побуті.

Сто р ін ка 1 2 із 3 6

Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім .
01.02.2019

01.02.2024

О.О.Богом ольця, висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 05.03.02-04/21442 від 24.06.16 р.
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01.02.2019

01.02.2024

8

Дез інф екційний з асіб "ХЛОРЕЛЬ" приз начений для дез інф екції поверхонь прим іщень, м едичних
приладів, санітарно-техічного обладнання, посуду, білиз ни, предм етів догляду хворих та особистої
гігієни, іграшок, вз уття, прибирального інветарю, гум ових килим ків тощо про проведенні
поточної та з аключної дез інф екції у з аклажах охорони з доров′я у вогнищах інф екцій
бактеріальної, (включаючи особливо небез печні інф екції та туберкульоз ), вірусної, (включаючи
гепатити А,В і С, ВІЛ-інф екцію) та грибкової етіології;дез інф екції з аз начених об′єктів при
проведенні проф ілактичної дез інф екції у ЛПЗ; дез інф екції виробів м едичного приз начення із
короз ійностійких м еталів, гум и, скла, пластм ас, м едичних відходів та біологічних виділень перед
їх утиліз ацією в ЛПЗ, санітарного транспорту, з аключної дез інф екції у дитячих і учбових
з акладах; проведення генеральних прибирань; з нез араження об′єктів, уражених пляснявим и
грибам и; дез інф екції поверхонь при проведенні проф ілактичної дез інф екції в оз доровчих
ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ "ХЛОРЕЛЬ",
таблетки
77

(діюча речовина: Дихлоріз оціанурат натрію 99,5%; Гранули: дихлоріз оціанурат натрію -

з акладах, на ком унально-побутових об′єктах, у спортивно- оз доровчих ком плексах, у з акладах
ТОВ "Феліцата Україна", 04019, м .Київ,

ТОВ "Феліцата Україна", 04019, м .Київ,

вул. Якіра, буд. 17А

вул. Якіра, буд. 17А

100%;)

ресторанного господарства і торгівлі, соціального з ахисту, культури, відпочинку, пенітенціарної
систем и, у оф ісах, на виробничих об′єктах, складах і сховищах, підприєм ствах з в′яз ку,

ДУ "Інститут гром адського з доров′я ім . О.М .М арз еєва НАМ Н України",

транспорті та об′єктах його з абез печення тощо; з нез араження поверхонь на підприєм ствах

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и
№ 05.03.02-04/21424 від 24.06.16 р.

парф юм ерно-косм етичної, ф арм ацевтичної, м ікробіологічної пром исловості, на об′єктах аптечної
інф раструктури; дез інф екції поверхонь та обладнання на підприєм ствах харчопереробної
пром исловості; дез інф екції см іттєприбирального обладнання, см іттєвоз ів; з нез араження вм істу
накопичувальних баків автоном них туалетів, поверхонь автоном них туалетів і біотуалетів;
проведення з аходів неспециф ічної проф ілактики в ЛПЗ та на об′єктах М О, М ВС, М НС, а також
при проведенні протиепідем ічнм х з аходів ЦО та в ум овах надз вичайних ситуацій; для дез інф екції
інших епідем іологічно з начим их об′єктів; у вигляді гранул - для з нез араження біологічних
виділень та інших біологічних рідин на поверхнях та у єм ностях при інф екціях бактеріальної,
включаючи туберкульоз , вірусної і грибкової етіології в ЛПЗ; у вигляді таблеток - для
з астосування населенням у побуті для з нищення та попередження появи плісняви, з нез араження
поверхонь прим іщень, твердих м еблів, санітарно-технічного обладнання при інф екціяї
бактеріальної етіології (з а винятком туберкульоз у), грибкової і вірусної етіології.
Для дез інф екції в осередках інф екційних хвороб, з акладах охорони з доров′я та оз доровчих,
дошкільних, навчальних з акладах, на ком унальних, санітарно-побутових о′бєктах, в м ісцях

ДЕЗІНФІКУЮЧ ИЙ ЗАСІБ "Гем бар" (діюча
78

з агального користування, тим часового проживання та побуті, на підприєм ствах ресторанного

речовина: Полігексам етиленгуанідін

ТОВ Науково-виробниче підприєм ство

ТОВ Науково-виробниче підприєм ство

господарства та торгівлі, транспорті, для пром ислової дез інф екції на підприєм ствах харчової,

гідрохлорид

"Біоцид", 01010, м . Київ, вул. Аніщенуа,8

"Біоцид", 01010, м . Київ, вул. Аніщенуа,8

переробної, ф арм ацевтичної, парф ум ерно-косм етичної, м ікробіологічної, лісової, паперової та

- 25,0%

01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/1911 від 02.02.17 р.

інших пром исловостей, у сільськом у господарстві та інших епідем ічно з начим их об′єктах,
діяльність яких
пов′яз ана з виконанням робіт з дез інф екції; оптова торгівля.
Для дез інф екції в осередках інф екційних хвороб, з акладах охорони з доров′я та оз доровчих,
дошкільних, навчальних з акладах, на ком унальних, санітарно-побутових о′бєктах, в м ісцях

дез інф екційний з асіб "Полідез " (діючі
79

речовини: полігексам етиленгуанідін
гідрохлорид - 1,5%,
алкілдим етилбенз илам оній хлорид - 1,5%)

ТОВ "Науково-технологічний центр

ТОВ "Науково-технологічний центр

"Вербена" 01103, м . Київ, вул. Кіквідз е,

"Вербена" 01103, м . Київ, вул. Кіквідз е,

18А

18А

з агального користування, тим часового проживання та побуті, на підприєм ствах ресторанного
господарства та торгівлі, транспорті, для пром ислової дез інф екції на підприєм ствах харчової,
переробної, ф арм ацевтичної, парф ум ерно-косм етичної, м ікробіологічної, лісової, паперової та

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/1612 від 02.02.17 р.

інших пром исловостей, у сільськом у господарстві та інших епідем ічно з начим их об′єктах,
діяльність яких
пов′яз ана з виконанням робіт з дез інф екції; оптова торгівля.

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,

Засіб дез інф ікуючий для м иття рук
80

«М аносан Оксі» («M anos an Oxy») – діючі
речовини: перекис водню – 1,5% - 2,5%; 2ф еноксіетанол – 0,1 - 1,0%

Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн

Для проф есійного використання з а приз наченням (м иття та дез інф екції шкіри рук персоналу) на

Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція

підприєм ствах харчопереробній пром исловості, з окрем а на підприєм ствах м олочної,

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

м ′ясопереробної, птахопереробної, пивоваренної, без алкогольної, виноробної, лікеро-горілчаної,

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

виробництва напоїв, рибної, кондитерської, хлібопекарної, м акаронної, крохм алопаточної,

Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor); цукрової, консервної, харчоконцентратної, овочесушильної, дріжджової, м асложиропереробної,
Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія

виробництві дитячого харчування, на підприєм ствах ресторанного господарства, сільського

(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);

господарства та агропром ислового ком плексу, тощо. Реаліз ація - оптова торгівля.

Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Сто р ін ка 1 3 із 3 6

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/13954 від 13.05.17
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Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,

Засіб дез інф ікуючий для м иття рук

81

Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн

Для проф есійного використання з а приз наченням (м иття та дез інф екції шкіри рук персоналу) на

Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція

підприєм ствах харчопереробній пром исловості, з окрем а на підприєм ствах м олочної,

«Пьюрхенд Ель 85Ц» (PureHand EL 85 C) -

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

м ′ясопереробної, птахопереробної, пивоваренної, без алкогольної, виноробної, лікеро-горілчаної,

діючі речовини: Дидецилдим етилам оній

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

виробництва напоїв, рибної, кондитерської, хлібопекарної, м акаронної, крохм алопаточної,

хлорид – 0,9%; Хлоргексидину біглюконат – Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor); цукрової, консервної, харчоконцентратної, овочесушильної, дріжджової, м асложиропереробної,

0,9%

Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія

виробництві дитячого харчування, на підприєм ствах ресторанного господарства, сільського

(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);

господарства та агропром ислового ком плексу, тощо. Реаліз ація - оптова торгівля.

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/14271 від 13.05.17

Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,
Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн
Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція

82

Засіб дез інф ікуючий «РЗ-oxonia ( «ПЗ-

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

оксонія) - діюча речовина: Перекис водню –

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

30,0 – 32,0%

Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor);
Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія
(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);

Для проф есійного використання з а приз наченням на підприєм ствах харчопереробної
пром исловості у т.ч. підприєм ствах дитячого харчування, м олочної, м ′ясопереробної,
птахопереробної, пиво- варенної, рибопереробної, виробництва напоїв, ресторанного господарства
та ін.; для цілей дез інф екції робочих поверхонь, технологічного обладнання, інвентарю, тари, які

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/14270 від 13.05.17

контактують з харчовим и продуктам и, поверхонь виробничих та побутових прим іщень. Реаліз ація
- оптова торгівля.

Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,
Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн
Засіб дез інф ікуючий - РЗ-triquart (ПЗ83

трікварт) - діюча речовина:
Алкілдим етилбенз илам онію хлориду 30,035,0%

Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція
ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor);
Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія
(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);

Для проф есійного використання з а приз наченням на підприєм ствах харчопереробної
пром исловості у т.ч. підприєм ствах дитячого харчування, м олочної, м ′ясопереробної,
птахопереробної, пиво- варенної, рибопереробної, виробництва напоїв, ресторанного господарства
та ін.; для цілей дез інф екції робочих поверхонь, технологічного обладнання, інвентарю, тари, які

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/13932 від 13.05.17

контактують з харчовим и продуктам и, поверхонь виробничих та побутових прим іщень. Реаліз ація
- оптова торгівля.

Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,
Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн
Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція

84

Засіб дез інф ікуючий «ПЗ-м анодез » (PЗ-

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

manodes ) - діючі речовини: Етанол – 40,0 %-

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

50,0%; спирт із опропіловй 20,0%-30,0%

Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor);
Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія
(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);

Для проф есійного використання з а приз наченням на підприєм ствах харчової та харчопереробної
пром исловості, у т.ч. на підприєм ствах м олочної, м ′ясопереробної, птахопереробної, пивобез алкоголної, виноробної, лікеро-горілчаної, рибноїї, кондитерської, хлібопекарної, м акаронної,
цукрової, харчових консервантів, консервної, овочесушильної, дріжджової, олійно-переробної,

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/31359 від 04.10.17

виробництві дитячого харчування, в з акладах ресторанного господарства і торгівля при наявності
контакту із харчовим и продуктам и. Реаліз ація - оптова торгівля.

Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,
Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн
Засіб дез інф ікуючий «ПЗ-оксонія актив С»
85

(РЗ- oxonia active S»)- діючі речовини:
надоцтова кислота 5,0-10,0%;Перекис водню
10,0% - 20,0%

Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція
ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor);
Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія
(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);

Для проф есійного використання з а приз наченням на підприєм ствах харчової та харчопереробної
пром исловості у т.ч. підприєм ствах дитячого харчування, м олочної, м ′ясопереробної,
птахопереробної, пиво-без алкогольної, рибопереробної, виробництва напоїв та ін.; на
підприєм ствах ресторанного господарства і тогівлі для дез інф екції робочих поверхонь,
технологічного обладнання, інвентарю, тари, які контактують з харчовим и продуктам и,
поверхонь виробничих та побутових прим іщень. Реаліз ація - оптова торгівля.

Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Сто р ін ка 1 4 із 3 6

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/19922 від 20.06.17

1
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4
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6
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01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

8

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,
Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн
Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція
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Засіб дез інф ікуючий «ПЗ-гіпохлоран» («PЗ-

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

hypochloran») - діюча речовина: натрій

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

гіпохлорит 5,0%-10,0% (з а активним хлором ) Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor);
Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія
(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);

Для проф есійного використання з а приз наченням на підприєм ствах харчової та харчопереробної
пром исловості у т.ч. підприєм ствах дитячого харчування, м олочної, м ′ясопереробної,
птахопереробної, пиво-без алкогольної, рибопереробної, виробництва напоїв та ін.; на
підприєм ствах ресторанного господарства і тогівлі для дез інф екції робочих поверхонь,

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/19923 від 20.06.17

технологічного обладнання, інвентарю, тари, які контактують з харчовим и продуктам и,
поверхонь виробничих та побутових прим іщень. Реаліз ація - оптова торгівля.

Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,

Засіб дез інф ікуючий «ПЗ-оксонія актив 150»

87

Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн

Для проф есійного використання з а приз наченням на підприєм ствах харчової пром исловості, у

Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція

т.ч. підприєм ствах дитячого харчування, м олокопереробних підприєм ствах та інших, на

(РЗ- oxonia active 150») - діючі речовини:

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

підприєм ствах сільського господарства та агропром ислового ком плексу, в з акладах

надоцтова кислота 10,0-20,0%; оцтова

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

ресторанного господарства і тогівлі для дез інф екції робочих поверхонь, технологічного

кислота 25,0-30,0%;

Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor); обладнання, інвентарю, тари, які контактують з харчовим и продуктам и, дез інф екції поверхонь

перекис водню 10,0% - 20,0%

Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія

виробничих і побутових прим іщень, а також для з ниження м ікробного росту у технологічній воді

(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);

для м иття ф руктів, овочів і обробки яєць. Реаліз ація - оптова торгівля.

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/21753 від 06.07.17

Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,
Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн
Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція

88

Засіб для дез інф екції «КЕЙ-5 Санітайз ер

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

Таблет» («KAY-5 Sanitizer Tablet») - діюча

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

речовина: троклоз ен натрію 40,0%-50,0%

Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor);
Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія

Для проф есійного використання з а приз наченням на підприєм ствах харчової та харчопереробної
пром исловості, ресторанного господарства і торгівлі для цілей дез інф екції твердих поверхонь,
приладів та кухонного інвентарю, що контактують з харчовим и продуктам и. Реаліз ація - оптова

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/22222 від 12.07.17 р.

торгівля.

(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);
Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,
Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн
Засіб для дез інф екції «ЛіквідСенс

89

Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція

Санітайз ер» («LiquidSens e Sanitizer») - діючі ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

речовини:Алкілдим етилбенз илам оній

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

Київська обл., м .

хлорид 5,5%-7,5%, Лаурилдіпропілентриам ін Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor);

3,0%-4,0%

Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія

Для проф есійного використання з а приз наченням на підприєм ствах харчової та харчопереробної
пром исловості, на підприєм ствах ресторанного господарства та торгівлі для цілей дез інф екції
робочих поверхонь виробничих та побутових прим іщень, технологічного обладнання, кухонного

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/22221 від 12.07.17 р.

інвентарю, тари, які контактують з харчовим и продуктам и. Реаліз ація - оптова торгівля.

(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);
Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,
Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн
Засіб для м иття та дез інф екції рук - Епікер

90

Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція

5Ц

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

Для проф есійного використання з а приз наченням для (м иття та дез інф екції шкіри рук персоналу)

«Epicare 5C» - діючі

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

на підприєм ствах харчової пром исловості, ресторанного господарства, роз дрібної торгівлі та

речовини:Дидецилдим етилам оній хлорид –

Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor); інших установах. Реаліз ація - оптова торгівля.

0,9%; хлоргексидину біглюканат – 0,9%

Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія
(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);
Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Сто р ін ка 1 5 із 3 6

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/21680 від 06.07.17 р.
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01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

8

Концерн "Ecolab", Бельгія, Франція,
Нідерланди, Італія, Польща, Словенія,
Нім еччина, Швейцарія, Данія,
Австрія,Сполучені Штати Ам ерики, Іспанія,
Рум унія, Велика Британія, Тессендерло,
Бельгія (Havenlaan4, Ravens hout4 210, B3980 Tes s enderlo, Belgium); Шалон сюр М ер,
Франція (Avenue du General Patton 51000
Chalons -en- Champagne, France); Ньювейген,
Нідерланди (11 3432 NZ Nieuwegein,
Netherlands ); Роз анно, М ілан Італія (Via
Grandi, 9-11 20089, Rozano (M ilano) Italy); 3
геж Польща (Brenntag Pols ka Sp.z.o.o.,

91

Для проф есійного використання з а приз наченням на підприєм ствах харчової та харчопереробної

Засіб дез інф ікуючий «KAY- Sink Sanitizer»

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

Kwas owa 5, 95-100 Zgierz, Poland); М арібор, пром исловості, ресторанногогосподарства та торгівлі для цілей дез інф екції робочих поверхонь,

/«КЕЙ Сінк Санітайз ер (діюча речовина:

Київська обл., м .

Словенія ( trzas ka ces ta 43, gate 5,6 2000

Дихлоріз оціанурат натрію 20,0 – 25,0%).

Васильків, вул. Калініна 24 в

M aribor, Slovenia); Дюссельдорф , Нім еччина поверхонь виробничих та побутових прим іщень, санітарно-технічного обладнання. Оптова
(Reis hlzer Werfts tras s e 38-42 D-40589

технологічного обладнання, інвентарю, тари, які контактують з харчовим и продуктам и, твердих

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/20616 від 26.06.17 р.

торгівля.

Dus s eldorf); Сум ісвалд, Швейцарія
(Richtis tras s e 7 8304 Wallis ellen/Zurich
Swizerland); Валбі, Данія (Carl J acobs ens Vej
29-37 2500 Valby, Denmark); Віден, Австрія
(Erdbergs tras s e 29, 1030 Wien, Aus tria);
Айрвіндейл, Грінсборо США (Capital Drive
8300, 27409 Greens boro,USA); Барселона,
Іспанія (Baix llobregart, 3-5 08970 Barcelona,
Es pana); Ясси, Рум унія (Central de Afeceri
Ideo Etaj2, Ias i 700545 33333, Romania); Шедл
Халм , Велика Британія (Duke Avenue,
Cheadle Hulme, SK86RB, United Kingdom)

Для проф есійного використання з а приз наченням на підприєм ствах харчопереробної
пром исловості у т.ч.м олочної, м ′ясопереробної, птахопереробної, пиво-без алкогольної,
Засіб м ийний лужний з дез інф ікуючою дією
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"П3- топакс 66" ("P3-topax 66") (діючі

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

речовини: натрій гіпохлорит 2,0-5,0 % (з а

Київська обл., м .

активним хлором ), натрій гідроксид-2,0-

Васильків, вул. Калініна 24 в

5,0%, лаурам ін оксид - 2,0-5,0 %)

ТОВ "Еколаб Тз ОВ" на виробничих
потужностях ТОВ "Інтерф ілл", Україна,
88000, Закарпатська обл., м .Ужгород,
вул.О.Кошового, 6

виноробної, лікеро- горілчаної, рибної, м уком ольно-круп′яної, кондитерської, хлібопекарної,
м акаронної, крохм алопаточної, цукрової, харчоконцентратної, консервної, овочесушильної,
дріжджової, олійно- жиропереробної, виробництво дитячого харчування, з акладах гром адського
харчування, підприєм ства агропром ислового ком плексу для цілей м иття та дез інф екції робочих

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-1/5215 від 20.12.16 р.

поверхонь технологічного та санітарно-технічного обладнання, інвентарю, тари, які контактують
з харчовим и продуктам и, поверхонь виробничих та побутових прим іщень. Реаліз ація - оптова
торгівля.

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,
Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн
Засіб дез інф ікуючий «КЕЙ СолідСенс
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Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція

Для проф есійного використання з а приз наченням на підприєм ствах харчової та харчопереробної

Санітайз ер» -: діючі речовини: алкілС12-

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

пром исловості, ресторанного господарства і торгівлі для дез інф екції твердих та щільних

С18дим етилбенз илам оній хлорид 10-20%;

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

поверхонь, посуду, столових приборів, кухонного обладнання та обладнання, інвентарю, що

алкілС12-С14єтилбенз илдим етилам оній

Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor); контактують з харчовим и продуктам и, поверхонь виробничих та побутових прим іщень. Реаліз ація

хлорид 10-20%

Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/22220 від 12.07.2017

- оптова торгівля.

(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);
Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,
Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн
Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція
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Засіб дез інф ікуючий «КЕЙ Сурф ес

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

Санітайз ер» - діюча речовина:

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

дидецилдим етилам оній хлорид – 1,0-10,0%

Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor);
Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія

Для проф есійного використання з а приз наченням на підприєм ствах харчової пром исловості,
ресторанного господарства і торгівлі для дез інф екції твердих та щільних поверхонь, посуду,
столових приборів, кухонного обладнання та обладнання інвентарю, що контактують з харчовим и
продуктам и, поверхонь виробничих та побутових прим іщень. Реаліз ація - оптова торгівля.

(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);
Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Сто р ін ка 1 6 із 3 6

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/21775 від 10.07.2017

1

2

3

4

5

6

7

01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

01.02.2019

01.02.2024

29.03.2019

29.03.2024

8

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,
Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн
Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція
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Серветки «ДрайСан ОКСИ» - діюча
речовина: Перекис водню – 0,9-1,1%

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor);
Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія
(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);

Для проф есійного використання з а приз наченням для м иття та дез інф екції робочих поверхонь,
технологічного обладнання, інвентарю, тари, що контактують з харчовим и продуктам и, на
підприєм ствах харчової та харчопереробної пром исловості (у т.ч. підприєм ствах дитячого
харчування, м олочної, м ′ясопереробної, птахопереробної, рибопереробної, пиво-без алкогольної,

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/29438 від 20.09.2017

виробництва напоїв та ін.). на підприєм ствах ресторанного господарства. Реаліз ація - оптова
торгівля.

Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,
Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн
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Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція

Для проф есійного використання з а приз наченням для очиски та дез інф екції робочих поверхонь,

Засіб для дез інф екції - "Серветки ОксиДез

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

технологічного обладнання, інвентарю, тари, які контактують з харчовим и продуктам и, на

М аксі" (" OxyDes M axi Wipes ") - діюча

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

підприєм ствах харчової та харчопереробної пром исловості (у т.ч. дитячого харчування, м олочної,

речовина: перекис водню-1,8%-2,2%

Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor); м ′ясопереробної, птахопереробної, рибопереробної, пиво-без алкогольної, виробництва напоїв та
Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/29047 від 13.09.2017

ін.). на підприєм ствах ресторанного господарства. Реаліз ація - оптова торгівля.

(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);
Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,
Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн
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Засіб для дез інф екції «ОксиДез Репід» діюча речовина:Перекис водню – 1,8-2,2%

Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція

Для проф есійного використання з а приз наченням для дез інф екції робочих поверхонь,

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

технологічного обладнання, інвентарю, тари, які контактують з харчовим и продуктам и на

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

підприєм ствах харчопереробної пром исловості (у т.ч. на підприєм ствах дитячого харчування,

Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor); м олочної, м ′ясопереробної, птахопереробної, рибопереробної, пиво-без алкогольної, виробництва
Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/29046 від 13.09.2017

напоїв та ін.). на підприєм ствах ресторанного господарства. Реаліз ація - оптова торгівля.

(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);
Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com

Бельгія, Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Нім еччина, Швейцарія,
Данія, Австрія, Іспанія, Рум унія. Концерн
Ecolab: Бельгія (Tes s enderlo); Франція
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Засіб для м иття та дез інф екції «ДрайСан

ТОВ "Еколаб Тз ОВ", Україна, 08600,

(Chalons -en- Champagne); Нідерланди

ОКСИ» - діюча речовина: Перекис водню –

Київська обл., м .

(Nieuwegein); Італія (Rozano (M ilano));

0,9- 1,1%

Васильків, вул. Калініна 24 в

Польща (Raciborz,Zgierz); Словенія (M aribor);
Нім еччина (Dus s eldorf); Швейцарія
(Wallis ellen); Данія (Valby); Австрія (Wien);

Для проф есійного використання з а приз наченням для м иття та дез інф екції робочих поверхонь,
технологічного обладнання, інвентарю, тари, що контактують з харчовим и продуктам и, на
підприєм ствах харчової та харчопереробної пром исловості (у т.ч. на підприєм ствах дитячого
харчування, м олочної, м ′ясопереробної, птахопереробної, рибопереробної, пиво-без алкогольної,

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України, висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/29049 від 13.09.2017

виробництва напоїв та ін.). на підприєм ствах ресторанного господарства. Реаліз ація - оптова
торгівля.

Іспанія (Barcelona); Рум унія (Las i) –
www.ecolab.com
ТОВ "Сингента" (Власник СИНГЕНТА
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АДВІОН (готові принади у вигляді гелю)
(д.р.: індоксакарб, 0,6%)

Кроп Протекшн АГ), Україна, 03022, м .Київ,
вул. Коз ацька, буд. 120/4, Тел.: 494- 17-71;
Факс: 494-17-70. Код
ЄДРПОУ: 30265338.
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Швейцарія, СН 4002. Тел.: 697-70-87; Факс:

Роз дрібна торгівля, обробка прим іщень м агаз инів, м ісць з агального харчування для боротьби з

697-

тарганам и.

ТОВ "Сингента", Україна, 03022, м .Київ,

СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ Баз ель,

вул. Коз ацька, буд. 120/4; Тел.: 494-17-71.

Швейцарія, СН 4002. Тел.: 697-70-87; Факс:

лям бда- цигалотрин - 9,7%)

Факс.: 494-17-

697-

70. Код ЄДРПОУ: 30265338.

44-92.

ТАЛОН (готові принади у вигляді гранул та Кроп Протекшн АГ), Україна, 03022, м .Київ,
воскових брикетів) (діюча речовина:

вул. Коз ацька, буд. 120/4, Тел.: 494- 17-71;

бродиф акум 0,005%)

Факс: 494-17-70. Код
ЄДРПОУ: 30265338.

"Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім ені
О.О.Богом ольця", висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-3/12386 від 22.03.2018

44-92.

DEM AND 10 CS (Дем анд 10 CS), (д.р.:

ТОВ "Сингента" (Власник СИНГЕНТА
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СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ Баз ель,

Знищення синантропних ком ах (таргани, м ухи, клопи, м урахи) у середовищі життєдіяльності
людини (об'єкти житлового, виробничого, харчового, гром адського харчування, торгівлі,

"Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім ені
29.03.2019

29.03.2024

транспорту, птахо- та тваринні ф ерм и).

експертиз и № 602-123-20-5/12387 від 22.03.2018

СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ Баз ель,
Швейцарія, СН 4002. Тел.: 697-70-87; Факс:

Роз дрібна торгівля, обробка складів, прискладських територій, сховищ, м агаз инів, м ісць

697-

з агального харчування для боротьби з гриз унам и.

44-92.

Сто р ін ка 1 7 із 3 6

О.О.Богом ольця", висновок державної санітарно- епідем іологічної

"Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім ені
29.03.2019

29.03.2024

О.О.Богом ольця", висновок державної санітарно- епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/12524 від 23.03.2018

1

2

3

4

5
для дез інф екції, достериліз аційного очищення, сум іщених процесів дез інф екції та

6

7

29.03.2019

29.03.2024

8

достериліз аційного
очищення (ручним і м еханічним способом в установках ультраз вукового очищення) виробів
м едичного приз начення, виготовлених з різ них м атеріалів, включаючи хірургічні, гінекологічні,
оф тальм ологічні, стом атологічні інструм енти, гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструм енти до них;
стом атологічних відтисків з різ них м атеріалів; виробів м едичного приз начення, що
з астосовуються при анестез ії; лабораторного посуду в лікувально-проф ілактичних з акладах,
клініко-діагностичних, бактеріологічних, вірусологічних, серологічних та інших лабораторіях;
інструм ентів на підприєм ствах ф арм ацевтичної, парф ум ерно-косм етичної та м ікробіологічної
пром исловості; перукарського, косм етичного, м анікюрного, педікюрного інструм ентарію; для
дез інф екції поверхонь прим іщень, обладнання та устаткування з лакоф арбовим , гальванічним ,
полім ерним покриттям та виготовлених із гум и, скла та інших нестійких до короз ії та стійких до
Засіб дез інф екційний «СЕПТОФАН Ультра
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короз ії м атеріалів в усіх галуз ях приз начення, поверхонь особливо чутливих апаратів (у т.ч.

(SEPTOFAN Ultra)», діючі речовини: N-(3-

ТОВ «Українські Хім ічні Технології ЛТД»,

ам інопропіл)-N-додецилпропан-1,3-диам ін –

Україна, 02092, м . Київ, вул.

5,5%;

О. Довбуша, 37, тел. (044)-568-68-

дидецилдим етилам оній хлорид – 3,5%,

97, 568-79-16, e-mail:

виготовлений у відповідності із ТУ У 24.2-

info@ukrhim.org.ua, код з а ЄДРПОУ

34426212-004:2010 «Засіб дез інф екційний

34426212

ТОВ «Українські Хім ічні Технології ЛТД»,
Україна, 02092, м . Київ, вул. О. Довбуша,
37, тел. (044)-568-68-97, 568-79-16, email: info@ukrhim.org.ua, код з а ЄДРПОУ
34426212

«СЕПТОФАН», з м іна №3

кувез ів), перед утиліз ацією виробів м едичного приз начення однораз ового використання,
м едичних відходів з текстильних м атеріалів, систем вентиляції та кондиціювання повітря,
столового, кухонного, однораз ового посуду, дез інф екції та м иття см іттєпроводів, контейнерів та
інших м істкостей для см іття, кухонних з он та з он переробки харчових продуктів, обладнання в

Інститут гігієни та екології Національного м едичного унівеситету ім ені
О.О. Богом ольця, висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/34837 від 03.11.2017 р.

харчовій, ф арм ацевтичній, м ікробіологічній та парф ум ерно- косм етичній пром исловості, іграшок,
спортивного обладнання та інвентарю, м ’яких м еблів, гум ових килим ків, у т.ч. килим ків, що
використовуються для з нез араження вз уття перед входом у «критичні з они» ЛПЗ та інших
з акладів і підприєм ств, вз уття, у т.ч. спецвз уття, санітарно-технічного обладнання, біологічних
виділень, для дез інф екції і м иття санітарного транспорту, технологічного обладнання та
устаткування в харчовій, ф арм ацевтичній, м ікробіологічній, біотехнологічній та парф ум ернокосм етичній пром исловості, обладнання та інвентарю ком унально-побутового обслуговування та
інших об'єктів, перукарського, косм етичного, м анікюрного, педікюрного інструм ентарію та
приладдя; для дез інф екції високого рівня та стериліз ації виробів м едичного приз начення,
виготовлених з різ них м атеріалів, у т.ч. гнучких і жорстких ендоскопів та інструм ентів до них, а
також перукарського, косм етичного, м анікюрного, педікюрного інструм ентарію та приладдя.
Сф ера з астосування та реаліз ації об’єкта експертиз и: для дез інфекції, достериліз аційного
очищення, сум іщених процесів дез інф екції та достериліз аційного очищення (ручним і м еханічним
способом в установках ультраз вукового очищення) виробів м едичного приз начення,
виготовлених з різ них м атеріалів, включаючи хірургічні, гінекологічні, оф тальм ологічні,
проф ілактична, поточна та з аключна дез інф екція, генеральні прибирання при інф екціях
бактеріальної, вірусної і грибкової етіології у з акладах охорони з доров’я і лікувальнопроф ілактичних з акладах усіх проф ілів; з акладах соціального з ахисту населення; в аптечних
з акладах; дез інф екція виробів м едичного приз начення; дез інф екція та м иття поверхонь
прим іщень, м еблів, предм етів обстановки, м едичних приладів, предм етів догляду хворих,
лабораторного, столового, кухонного, аптечного посуду, м істкостей для з берігання харчових
продуктів, білиз ни, іграшок, санітарно-технічного обладнання, притирального інвентарю,

Дез інф ікуючий з асіб «Дез м арк 300», діючі ТОВ «Українські Хім ічні Технології ЛТД»,
речовини: натрієва сіль дихлоріз оціанурової Україна, 02092, м . Київ, вул.
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кислоти - 82,0%, виготовлений у

О. Довбуша, 37, тел. (044)-568-68-

відповідності із ТУ У 20.2-34426212-014:2017 97, 568-79-16, e-mail:
«Засіб

info@ukrhim.org.ua, код з а ЄДРПОУ

дез інф ікуючий «Дез м арк 300»

34426212

см іттєз биральних єм ностей, гум ових килим ків, стоків, з ливів тощо; з нез араження перед
ТОВ «Українські Хім ічні Технології ЛТД»,

утиліз ацією використаних виробів м едичного приз начення однораз ового використання, м едичних

Україна, 02092, м . Київ, вул. О. Довбуша,

відходів з текстильних м атеріалів, біологічних рідин та інших контам інованих виділень;

37, тел. (044)-568-68-97, 568-79-16, e-

дез інф екція сум іщеної з до стериліз аційним очищенням перукарського, м анікюрного,

mail: info@ukrhim.org.ua, код з а ЄДРПОУ

педікюрного, косм етичного інструм ентарію та приладів на підприєм ствах сф ери обслуговування;

34426212

дез інф екція та м иття поверхонь прим іщень, м еблів у навчально-виховних та учбових з акладах
різ них рівнів акредитації, дитячих дошкільних з акладах, на підприєм ствах парф ум ернокосм етичної, ф арм ацевтичної, хім ічної, біотехнологічної, м ікробіологічної, харчової та переробної
пром исловості; у з акладах ресторанного господарства і торгівлі; на рухом ом у складі та об’єктах
з абез печення усіх видів транспорту, вокз алах, аеропортах; у з акладах та установах соціального
з ахисту, пенінтеціарних установах, з акладах з в’яз ку та банківських установах; обробка об’єктів з
м етою з нищення плісняви; ділянок технологічного циклу птахівницької галуз , з абез печення
чистоти систем и водопостачання; різ них тваринницьких прим іщень; санації водопровідних систем
та ліній подачі рідких корм ів у свинарниках та з вірогосподарствах

Сто р ін ка 1 8 із 3 6

Інститут гігієни та екології Національного м едичного унівеситету ім ені
29.03.2019

29.03.2024

О.О. Богом ольця, висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/27237 від 23.08.2017 р.
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29.03.2019

29.03.2024

8

хірургічна та гігієнічна дез інф екція шкіри рук м едичного та обслуговуючого персоналу в усіх
галуз ях м едицини, вогнищах інф екційних з ахворювань, у з онах надз вичайних ситуацій
техногенного, військового та природного характеру; гігієнічна дез інф екція шкіри рук персоналу
дошкільних, дитячих, навчально-виховних з акладів різ них рівнів акредитації, санаторно-курортних
Засіб дез інф екційний «СЕПТОФАН ХД
ГЕЛЬ (SEPTOFAN® HD GEL)», діючі
речовини: 1- пропанол – 45,0%;
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2-пропанол – 30,0%
, виготовлений у відповідності із ТУ У 24.234426212-008:2011 «Засоби дез інф екційні
для оброблення рук»

ТОВ «Українські Хім ічні Технології ЛТД»,
Україна, 02092, м . Київ, вул.
О. Довбуша, 37, тел. (044)-568-6897, 568-79-16, e-mail:
info@ukrhim.org.ua, код з а ЄДРПОУ
34426212

і спортивно- оз доровчих з акладів різ ного проф ілю, з акладів соціального з ахисту населення,
ТОВ «Українські Хім ічні Технології ЛТД»,

аптечних з акладів, ком унально-побутових об’єктів, підприєм ств фарм ацевтичної,

Україна, 02092, м . Київ, вул. О. Довбуша,

м ікробіологічної, парф ум ерно- косм етичної, хім ічної, біотехнологічної, пром исловості,

37, тел. (044)-568-68-97, 568-79-16, e-

пром ислових підприєм ств, підприєм ств агропром ислового ком плексу, складів та сховищ,

mail: info@ukrhim.org.ua, код з а ЄДРПОУ

харчової та переробної; харчової та переробної пром исловості, банківських установ, з акладів

34426212

з в’яз ку, з акладів готельного та ресторанного господарства, торговельних з акладів, з акладів

Інститут гігієни та екології Національного м едичного унівеситету ім ені
О.О. Богом ольця, висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/28176 від 11.09.2017 р.

культури та відпочинку, об’єктів з абез печення усіх видів транспорту, об’єктів цивільної оборони,
м іністерств та відом ств, військових частин, пенінтеціарних установ та всіх інших об’єктів,
діяльність яких вим агає дотрим ання санітарно- гігієнічних, протиепідем ічних норм і правил;
дез інф екція рук та шкірних покривів населенням у
побуті.
Дез інф екція шкіри рук працівників дитячих дошкільних, учбових, навчально-виховних та
спортивних з акладів; лабораторій різ ного підпорядкування, включаючи бактеріологічні,
вірусологічні, м ікологічні, ім унологічні, клінічні тощо; аптек та аптечних з акладів; об'єктів

Дез інф екційний з асіб "СЕПТОФАН
ФОРТЕ": діюча речовина
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ТОВ "Українські Хім ічні Технології ЛТД"

ТОВ "Українські Хім ічні Технології ЛТД"

полігексам етиленгуанідин гідрохлорид - 1,0 (Україна). Україна, 02092, м . Київ, вул. О.

(Україна), Україна, 02092, м . Київ, вул. О.

%, виготовлений у відповідності з ТУ У 24.2- Довбуша, буд. 37. Код з а ЄДРПОУ

Довбуша, буд. 37. Код з а ЄДРПОУ

34426212-008:2011 "Засоби дез інф екційні

34426212.

34426212.

для оброблення рук"

ком унальних служб, включаючи перукарні, косм етичні салони, салони краси тощо; з акладів
ресторанного господарства і торгівлі; з акладів соціального з ахисту; банківських установ; всіх
видівтранспорту; дез інф екції рук працівників підприєм ств харчової, ф арм ацевтичної,

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",
29.03.2019

29.03.2024

біотехнологічної, м ікробіологічної, парф юм ерно-косм етичної пром исловості; підприєм ств

висновок державної санітарно- епідем ілогічної експертиз и № 602-123-205/4681 від 16.12.2016

агропром исловго ком плексу та ветеринарного нагляду; дез інф екції шкіри рук персоналу інших
об'єктів, діяльність яких вим агає дотрим ання гігієнічних норм і правил; для обробки рукавичок на
руках персоналу лабораторій різ ного проф ілю, працівників підприєм ств та з акладів; для
дез інф екції шкіри рук у з онах надз вичайних ситуацій, а також у побуті.
швидка дез інф екція невеликих з а площею об’єктів, поверхонь виробів м едичного приз начення
одно- та багатораз ового використання, інструм ентів та приладдя, дез інф екція та одночасне
очищення поверхонь об’єктів при проведенні проф ілактичної, поточної та з аключної дез інф екції,
генеральних прибирань в з акладах охорони з доров’я усіх проф ілів (у т.ч. аптечних, акушеркогінекологічних, дитячих і м едичних з акладах), дошкільних та навчально-виховних з акладів різ них

Засіб дез інф екційний «СЕПТОФАН Квік
(SEPTOFAN Quick)», діючі речовин: пропанол
– 55,0%;
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дидецилдим етилам оній хлорид – 0,03%,
виготовлений у відповідності із ТУ У 24.234426212-004:2010 «Засіб дез інф екційний
«СЕПТОФАН», з м іна №3

рівнів акредитації, санаторно-курортних, спортивно-оз доровчих, геріатричних з акладах,
ТОВ «Українські Хім ічні Технології ЛТД»,
Україна, 02092, м . Київ, вул.
О. Довбуша, 37, тел. (044)-568-6897, 568-79-16, e-mail:
info@ukrhim.org.ua, код з а ЄДРПОУ
34426212

ТОВ «Українські Хім ічні Технології ЛТД»,
Україна, 02092, м . Київ, вул. О. Довбуша,
37, тел. (044)-568-68-97, 568-79-16, email: info@ukrhim.org.ua, код з а ЄДРПОУ
34426212

пром ислових підприєм ствах, у т.ч. агорпром ислового ком плексу, ф арм ацевтичної, хім ічної,
біотехнологічної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, харчопереробної пром исловості,
лабораторіях різ них підпорядкувань, з акладах ресторанного та готельного господарства,
торгівельних з акладах, спортивно-оз доровчих установах, установах соціального з ахисту

Інститут гігієни та екології Національного м едичного унівеситету ім ені
29.03.2019

29.03.2024

О.О. Богом ольця, висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/34835 від 03.11.2017 р.

населення, пенітенцітарної систем и, м итниці та прикордонних служб, військових частинах та
підроз ділах, об’єктах цивільної оборони, м іністерств та відом ств, з акладах з в’яз ку та банківських
установах, об’єктах ком унально-побутового приз начення, рухом ого складу і об’єктах
з абез печення всіх видів транспорту (автом обільного, з аліз ничного, водного, повітряного
транспорту, м етрополітену), з акладів сф ери відпочинку та роз ваг, побуті та всіх інших епідем ічно
з ачем их об’єктах, діяльність яких вим агає дотрим ання санітарно-гігієнічнинх, протиепідем ічних
норм і правил та проведення дез інф екційних робіт у відповідності до діючих санітарно-гігігєнічних
та норм ативно-м етодичних докум ентів
Знез араження поверхонь прим іщень, твердих м еблів, обладнання, апаратури, інвентарю, білиз ни,
посуду, предм етів догляду хворих та особистої гігієни, санітарно-технічного обладнання,
прибирального інвентарю, гум ових килим ків при проведенні поточної, з аключної та
проф ілактичної дез інф екції у лікувально-проф ілактичних з акладах; дез інф екція однораз ових
виробів м едичного приз начення перед їх утиліз ацією, дез інф екція м едичних відходів; дез інф екція,

Дез інф екційний з асіб "CD-ам ін": діючі
речовини N-(3-ам інопропіл)-N-додецилпропан
1,3-діам ін - 15,0%;
107

октилдецилдим етилам онію хлорид - 6,5;
діоктилдим етилам онію хлорид - 3,3 %;
дидецилдим етилам онію хлорид - 3,2 %;
алкілдим етилбенз илам онію хлорид - 8,7 %.

сум іщена з передстериліз аційним очищенням виробів м едичного приз начення з м еталів, скла,
ТОВ "ГРІНПАКС", Україна,
01133, м . Київ, бульвар Лесі Українки, буд.
21, тел.:
+380680045111, e-mailgreenpax01@gmail.com. Код з а ЄДРПОУ
41081573.

ТОВ "ГРІНПАКС", Україна, 01133, м . Київ,
бульвар Лесі Українки, буд. 21, тел.:
+380680045111, e-mailgreenpax01@gmail.com. Код з а ЄДРПОУ
41081573.

гум и і пластм ас, включаючи стом атологічні інструм енти та м атеріали, жорсткі та гнучкі
ендоскопи та інструм енти до них: дез інф екція високого рівня та стериліз ація виробів м едичного
пртз начення у лікувально- проф ілактичних з акладах; проведення генеральних прибирань у
лікувально-проф ілактичних, навчальних та дитячих з акладах; проф ілактична дез інф екція на
ком унальних об'єктах, на рухом ом у складі та об'єктах його з абез печення і транспортної
інф раструктури всіх видів транспорту (з аліз ничного, автом обільного, авіаційного, м орського,
річкового, м етрополітену), на підприєм ствах ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ернокосм етичної, харчової та харчопереробної пром исловості, у з акладах ресторанного господарства
і торгівлі, на споживчих ринках, у з акладах соціального з абез печення та пенітенціарної систем и,
у хоспісах, з акладах з в'яз ку, банківських установах, військових частинах, на інших об'єктах які
потребують проведення дез інф екційних з аходів
з гідно гігієнічних норм і правил.

Сто р ін ка 1 9 із 3 6

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",
29.03.2019

29.03.2024

висновок державної санітарно- епідем ілогічної експертиз и №602-123-205/22152 від 11.07.2017

1

2

3

4

5

6

7

29.03.2019

29.03.2024

8

Заклади та установи охорони з доров'я усіх проф ілів; дитячі дошкільні та учбові з аклади різ них
рівнів акредитації; аптечні з аклади; лабораторії різ них підпорядкувань; об'єкти ком унально-
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Засіб дез інф екційний "Саніліт СТ" (діюча

ТОВ "М ДМ ", Україна 08062,

ТОВ "М ДМ ", Україна 08062, Київська

побутового обслуговування; підприєм ства ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-

речовина,%: 81,0 - натрієва сіль

Київська область, М акарівський р-н, с.

область, М акарівський р-н, с. Пашківка,

косм етичної пром исловості, харчової та харчопереробної пром исловості; з аклади ресторанного

дихлоріз оціанурової кислоти)

Пашківка, вул. Кірова,2

вул. Кірова,2

господарства, підприєм ства торгівлі та споживчі ринки; установи пенітенціарної служби;

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20- 5/2490 від
05.12.2016

транспорт; з аклади
соціального з ахисту тощо.
Контроль якості передстериліз аційного очищення виробів м едичного приз начення в з акладах
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Засіб для контролю якості

ТОВ "Делана", Україна, 02068, м . Київ,

ТОВ "Делана", Україна, 02068, м . Київ,

передстериліз аційного очищення

проспект Григоренка 33/44, тел: (044)

проспект Григоренка, 33/44, тел; (044)

"ДЕЛАТЕСТ", основною діючою речовиною 5707018, E-mail:

5707018, E-mail: delana@ukr.net, код з а

якого є люм інол у м ежах 0,06-0,6 %

ЄДРПОУ: 22920528

delana@ukr.net, код з а ЄДРПОУ: 22920528

охорони з доров'я, виявлення прихованої крові на об'єктах м ікробіологічних, ф арм ацевтичних

"Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

лабораторій, харчової та харчопереробної пром исловості, судово-м едичної експертиз и; у
вогнищах інф екційних хвороб; з астосування у військово-м едичних госпіталях та м едичних служб

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України",
29.03.2019

29.03.2024

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-

і підроз ділів іншого підпорядкування (М іністерство оборони України, СЗР України, М ВС України,

5/30593

Національна поліція

від 29.09.2017

України, Державна пенітенціарна служба України, Служба Без пеки України).
Проф ілактична, поточна та з аключна дез інф екція, генеральні прибирання, дез інф екція поверхонь
прим іщень, приладів, устаткування, санітарно-технічного обладнання (підприєм ства
ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, харчової і харчопереробної
пром исловості, торгівлі, з в'яз ку, ком унально-побутового обслуговування, рухом ий склад та
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Засіб дез інф ікуючий "Делаксон П",

ТОВ "ДЕЛАНА", Україна, 02068,

основним и діючим и речовинам и якого є

м . Київ, проспект Григоренка 33/44, тел:

пероцтова кислота

тел. (044) 5707018, E-

у м ежах 1,0-5,0 % та пероксид водню у

mail: delana@ukr.net, код з а ЄДРПОУ:

м ежах 9,0- 20,0 %

22920528

об'єкти з абез печення транспорту (у том у числі автом обільного та з аліз ничного); ресторанне,
ТОВ "ДЕЛАНА", Україна, 02068, м . Київ,

санаторно-курортне та готельне господарство; з аклади соціального з ахисту та спортивно-

проспект Григоренка, 33/44, тел; (044)

оз доровчі, освітні, навчально-виховні з аклади усіх типів, нез алежно від їх підпорядкування, ф орм

5707018, E-mail: delana@ukr.net, код з а

власності і акредитації; перукарні; інша сф ера послуг; банківські установи; водопровідно-

ЄДРПОУ: 22920528

каналіз аційного господарства; з аклади охорони з доров'я; об'єкти М іністерства оборони України,

"Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки
29.03.2019

29.03.2024

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України",
висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/7969 від 01.03.2018

СЗР України, М ВС України, Національної поліції України, Державної служби з надз вичайних
стуацій України, Державної служби спеціального з в'яз ку та з ахисту інф орм ації України,
Державної пенітенціарної служби України; з они воєнних дій; побут; м ісця тим часового
проживання та м асового перебування людей); агропром исловий ком плекс (у том у числі тепличне
господарство); інше з гідно м етодичних вказ івок та інструкцій. Оптова та роз дрібна торгівля

Проф ілактична, поточна та з аключна дез інф екція, генеральні прибирання, дез інф екція поверхонь
прим іщень, приладів, устаткування, санітарно-технічного обладнання (підприєм ства
ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, харчової і харчопереробної
пром исловості, торгівлі, з в'яз ку, ком унально-побутового обслуговування, рухом ий склад та
об'єкти з абез печення транспорту (у том у числі автом обільного та з аліз ничного); ресторанне,

111

Засіб дез інф ікуючий "Делаксон",

ТОВ "ДЕЛАНА", Україна, 02068,

ТОВ "Делана", Україна, 02068, м . Київ,

санаторно-курортне та готельне господарство; з аклади соціального з ахисту та спортивно-

основним и діючим и речовинам и якого є

м . Київ, проспект Григоренка, 34/44, тел:

проспект Григоренка, 33/44, тел; (044)

оз доровчі, освітні, навчально-виховні з аклади усіх типів, нез алежно від їх підпорядкування, ф орм

пероцтова кислота у м ежах 5,0-25,0% та

(044) 5707018, E-mail:

5707018, E-mail: delana@ukr.net, код з а

власності і акредитації; перукарні; інша сф ера послуг; банківські установи; з аклади охорони

пероксид водню у м ежах 9,0-22,0%

delana@ukr.net, код з а ЄДРПОУ: 22920528

ЄДРПОУ: 22920528

з доров'я; об'єкти М іністерства оборони України, СЗР України, М ВС України, Національної поліції

"Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки
29.03.2019

29.03.2024

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України",
висновок державної саніарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/7971 від 01.03.2018

України, Державної служби з надз вичайних ситуацій України, Державної служби спеціального
з в'яз ку та з ахисту інф орм ації України, Державної пенітенціарної служби України; з они воєнних
дій; побут; м ісця тим часового проживання та м асового перебування людей); агропром исловий
ком плекс (у том у числі тепличне господарство); з нез араження стічних і шахтних вод, інше з гідно
м етодичних вказ івок та інструкцій. Оптова та роз дрібна торгівля.
Дез інф екція та очищення поверхонь на підприєм ствах ф арм ацевтичної, м ікробіологічної,
парф ум ерно- косм етичної, харчової і переробної пром исловості, ресторанного господарства,
торгівлі, транспорту, атом них електростанціях, аптеках, з акладах охорони з доров'я; санаторнокурортних, спортивно- оз доровчих, освітніх, навчально-виховних з акладах усіх типів, нез алежно
Серветки дез інф ікуючі "Дез анол соф т"
(основні діючі речовини просочуючого

ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ

з асобу: спирт етиловий у м ежах 65,0-80,0%, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРДЕМ А",
112

N,N-дим етил-N- алкіл(С6-18)-

Україна, 02068,

бенз олм етанам іній хлорид у м ежах 0,1-0,4

м .Київ, проспект Григоренка, 33/44, тел:

%). Виготовлений у відповідності із ТУ У

тел. (044) 570-07-59,

24.2-32304923-007:2010 "Засоби

ordema@ukr.net, код з а ЄДРПОУ: 32304923

дез інф ікуючі "Дез анол". Технічні ум ови".

ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРДЕМ А",
Україна,
02068, м .Київ, проспект Григоренка, 33/44,
тел: тел. (044) 570-07-59, ordema@ukr.net, код
за
ЄДРПОУ: 32304923

від їх підпорядкування, ф орм власності і акредитації; з акладах ком унально-побутового
обслуговування та соціального з ахисту; перукарнях, косм етичних салонах, підприєм твах з в'яз ку
та банківських установах, вогнищах інф екційних хвороб; у побуті; м ісцях тим часового проивання
та м асового перебування людей (у том у числі в польових ум овах, ум овах бойових дій і
надз вичайних ситуацій населенням ); а також на об'єктах (М іністерства оборони України, СЗР
України, М ВС України, Національної поліції України, Державної служби з надз вичайних ситуацій
України, Державної служби спеціального з в'яз ку та з ахисту інф орм ації України, Державної
пенітенціарної служби України) для використання працівникам и та військовослужбовцям и
Збройних Сил України, інших військових ф орм увань та Державної служби спеціального з в'яз ку
та з ахисту інф орм ації, особам и рядового, начальницького складу органів і підроз ділів цивільного
з ахисту; інше з гідно м етодичних вказ івок та інструкцій.
Оптова та роз дрібна торгівля.

Сто р ін ка 2 0 із 3 6

"Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки
29.03.2019

29.03.2024

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України",
висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/223 від 13.01.2017

1

2

3

4

5

6

7

29.03.2019

29.03.2024

8

Дез інф екція та очищення шкіри на підприєм ствах ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно
косм етичної, харчової і переробної пром исловості, ресторанного господарства, торгівлі,
транспорту, атом них електростанціях, аптеках, з акладах охорони з доров'я (в т.ч. гігієнічна та
хірургічна дез інф екція); санаторно-курортних, спортивно-оз доровчих, освітніх,навчально-виховних
Серветки дез інф ікуючі універсальні
"БІОНОЛ СИЛФУР С" (основні діючі
речовини просочуючого з асобу: спирт
113

етиловий у м ежах 60,0-70,0 %, N,N-дим етилN-алкіл(С6-18)- бенз олм етанам іній хлорид у
м ежах 0,01-0,02% та N-децил-N,N-дим етил-1
деканам іній хлорид у м ежах 0,01-0,02%)

ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРДЕМ А",
Україна, 02068,
м .Київ, проспект Григоренка, 33/44, тел:
тел. (044) 570-07-59,
ordema@ukr.net, код з а ЄДРПОУ: 32304923

ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРДЕМ А",
Україна,
02068, м .Київ, проспект Григоренка, 33/44,
тел: тел. (044) 570-07-59, ordema@ukr.net, код
за
ЄДРПОУ: 32304923

з акладах усіх типів, нез алежно від їх підпорядкування, ф орм власності і акредитації; з акладах
ком унально- побутового обслуговування та соціального з ахисту; перукарнях, косм етичних
салонах, підприєм ствах з в'яз ку та банківських установ, вогнищах інф екційних хвороб; у побуті;
м ісцях тим часового проживання та м асового перебування людей (у том у числі в польових
ум овах, ум овах бойових дій і надз вичайних ситуацій населенням ); а також дез інф екція та

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

очищення шкіри працівників та військовослібовців Збройних Сил України, інших військових

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України,
висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/224 від 16.01.2017

ф орм уваль та Державної служби спеціального з в'яз ку та з ахисту інф орм ації, осіб рядового,
начальницького складу органів і підроз ділів цивільного з ахисту (М іністерства оборони України,
СЗР України, М ВС України, Національної поліції України, Державної служби з надз вичайних
ситуацій України, Державної служби спеціального з в'яз ку та з ахисту інф орм ації України,
Державної пенітенціарної служби України); інше з гідно м етодичних вказ івок та інструкцій.
Оптова та роз дрібна торгівля.
Дез інф екція та очищення шкіри на підприєм ствах ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно
косм етичної, харчової і переробної пром исловості, ресторанного господарства, торгівлі,
транспорту, атом них електростанціях, аптеках, з акладах охорони з доров'я (в т.ч. гігієнічна та
хірургічна дез інф екція); санаторно-курортних, спортивно-оз доровчих, освітніх,навчально-виховних

Засібдез інф ікуючий "БІОНОЛ СИЛФУР С"
гель, основним и діючим и речовинам и якого
єспирт етиловий у м ежах 60,0-70,0 %, N,N114

дим етил-N- алкіл(С6-18)-бенз олм етанам іній
хлорид у м ежах 0,01-0,02 % та N-децил-N,Nдим етил-1- деканам іній хлорид у м ежах 0,01
0,02%

ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРДЕМ А",
Україна, 02068,
м .Київ, проспект Григоренка, 33/44, тел:
тел. (044) 570-07-59,
ordema@ukr.net, код з а ЄДРПОУ: 32304923

ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРДЕМ А",
Україна,
02068, м .Київ, проспект Григоренка, 33/44,
тел: тел. (044) 570-07-59, ordema@ukr.net, код
за
ЄДРПОУ: 32304923

з акладах усіх типів, нез алежно від їх підпорядкування, ф орм власності і акредитації; з акладах
ком унально- побутового обслуговування та соціального з ахисту; перукарнях, косм етичних
салонах, підприєм ствах з в'яз ку та банківських установ, вогнищах інф екційних хвороб; у побуті;
м ісцях тим часового проживання та м асового перебування людей (у том у числі в польових
ум овах, ум овах бойових дій і надз вичайних ситуацій населенням ); а також дез інф екція та

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки
29.03.2019

29.03.2024

очищення шкіри працівників та військовослібовців Збройних Сил України, інших військових

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України,
висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/6363 від 23.12.2016

ф орм уваль та Державної служби спеціального з в'яз ку та з ахисту інф орм ації, осіб рядового,
начальницького складу органів і підроз ділів цивільного з ахисту (М іністерства оборони України,
СЗР України, М ВС України, Національної поліції України, Державної служби з надз вичайних
ситуацій України, Державної служби спеціального з в'яз ку та з ахисту інф орм ації України,
Державної пенітенціарної служби України); інше з гідно м етодичних вказ івок та інструкцій.Оптова
та роз дрібна торгівля.
Дез інф екція та очищення шкіри на підприєм ствах ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно
косм етичної, харчової і переробної пром исловості, ресторанного господарства, торгівлі,
транспорту, атом них електростанціях, аптеках, з акладах охорони з доров'я (в т.ч. гігієнічна та
хірургічна дез інф екція); санаторно-курортних, спортивно-оз доровчих, освітніх,навчально-виховних

Засіб дез інф ікуючий "БІОНОЛ СИЛФУР
С", основним и діючим и речовинам и якого є
спирт етиловий у м ежах 60,0-70,0%, N,N115

дим етил-N- алкіл(С6-18)-бенз олм етанам іній
хлорид у м ежах 0,01-0,02 % та N-децил-N,Nдим етил-1- деканам іній хлорид у м ежах 0,01
0,02 %

ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРДЕМ А",
Україна, 02068,
м .Київ, проспект Григоренка, 33/44, тел:
тел. (044) 570-07-59,
ordema@ukr.net, код з а ЄДРПОУ: 32304923

ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРДЕМ А",
Україна,
02068, м .Київ, проспект Григоренка, 33/44,
тел: тел. (044) 570-07-59, ordema@ukr.net, код
за
ЄДРПОУ: 32304923

з акладах усіх типів, нез алежно від їх підпорядкування, ф орм власності і акредитації; з акладах
ком унально- побутового обслуговування та соціального з ахисту; перукарнях, косм етичних
салонах, підприєм ствах з в'яз ку та банківських установ, вогнищах інф екційних хвороб; у побуті;
м ісцях тим часового проживання та м асового перебування людей (у том у числі в польових
ум овах, ум овах бойових дій і надз вичайних ситуацій населенням ); а також дез інф екція та

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки
29.03.2019

29.03.2024

очищення шкіри працівників та військовослібовців Збройних Сил України, інших військових

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України,
висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/290 від 17.01.2017

ф орм уваль та Державної служби спеціального з в'яз ку та з ахисту інф орм ації, осіб рядового,
начальницького складу органів і підроз ділів цивільного з ахисту (М іністерства оборони України,
СЗР України, М ВС України, Національної поліції України, Державної служби з надз вичайних
ситуацій України, Державної служби спеціального з в'яз ку та з ахисту інф орм ації України,
Державної пенітенціарної служби України); інше з гідно м етодичних вказ івок та інструкцій.
Оптова та роз дрібна торгівля.

Товариство з Обм еженою Відповідальністю Товариство з Обм еженою Відповідальністю
116

Засіб "Супер Фас", гель (д.р. ф іпроніл

"АгроМ аксі", Україна, 61002, м . Харків,

"АгроМ аксі", Україна, 61019, м . Харків, пр.

0,05%)

вул. Сум ська, буд.73/75, кв. 40, код

Ново-Баварський, 118, код ЄДРПОУ

ЄДРПОУ 32673704

32673704

Товариство з Обм еженою Відповідальністю Товариство з Обм еженою Відповідальністю
117

Засіб "СТОП Тарган", гель (д.р. ф іпроніл

"АгроМ аксі", Україна, 61002, м . Харків,

"АгроМ аксі", Україна, 61019, м . Харків, пр.

0,05%)

вул. Сум ська, буд.73/75, кв. 40, код

Ново-Баварський, 118, код ЄДРПОУ

ЄДРПОУ 32673704

32673704

Для з нищення синантропних літаючих та повз учих ком ах у середовищі життєдіяльності людини біля см іттєз валищ, у середині та поблиз у прим іщень для утрим ання тварин, на підприєм ствах по

"Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім ені
29.03.2019

29.03.2024

переробці харчових продуктів, усередині та поблиз у житлових та виробничих прим іщень.

експертиз и № 602-123-20-5/22694 від 12.07.2017

Для з нищення синантропних літаючих та повз учих ком ах у середовищі життєдіяльності людини біля см іттєз валищ, у середині та поблиз у прим іщень для утрим ання тварин, на підприєм ствах по

"Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім ені
29.03.2019

29.03.2024

переробці харчових продуктів, усередині та поблиз у житлових та виробничих прим іщень.

Засіб "Рубит Голд" ("Rubit gold"), гель (д.р.

"АгроМ аксі", Україна, 61002, м . Харків,

"АгроМ аксі", Україна, 61019, м . Харків, пр. життєдіяльності людини - біля см іттєз валищ, у середині та поблиз у прим іщень для утрим ання

ф іпроніл 0,05%)

вул. Сум ська, буд.73/75, кв. 40, код

Ново-Баварський, 118, код ЄДРПОУ

тварин, на підприєм ствах по переробці харчових продуктів, усередині та поблиз у житлових та

ЄДРПОУ 32673704

32673704

виробничих прим іщень.

Сто р ін ка 2 1 із 3 6

О.О.Богом ольця", висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/22697 від 12.07.2017

Товариство з Обм еженою Відповідальністю Товариство з Обм еженою Відповідальністю Використовується для з нищення синантропних літаючих та повз учих ком ах у середовищі
118

О.О.Богом ольця", висновок державної санітарно-епідем іологічної

"Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім ені
29.03.2019

29.03.2024

О.О.Богом ольця", висновок деравної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/22512 від 12.07.2017

1

2

3

4

Товариство з Обм еженою Відповідальністю Товариство з Обм еженою Відповідальністю
119

Засіб "Дом овик", гель (д.р. ф іпроніл 0,05%)

"АгроМ аксі", Україна, 61002, м . Харків,

"АгроМ аксі", Україна, 61019, м . Харків, пр.

вул. Сум ська, буд.73/75, кв. 40, код

Ново-Баварський, 118, код ЄДРПОУ

ЄДРПОУ 32673704

32673704

Товариство з Обм еженою Відповідальністю Товариство з Обм еженою Відповідальністю
120

Засіб "Глобус", гель (д.р. ф іпроніл 0,05%)

"АгроМ аксі", Україна, 61002, м . Харків,

"АгроМ аксі", Україна, 61019, м . Харків, пр.

вул. Сум ська, буд.73/75, кв. 40, код

Ново-Баварський, 118, код ЄДРПОУ

ЄДРПОУ 32673704

32673704

5

6

7

29.03.2019

29.03.2024

Для з нищення синантропних літаючих та повз учих ком ах у середовищі життєдіяльності людини біля см іттєз валищ, у середині та поблиз у прим іщень для утрим ання тварин, на підприєм ствах по

"Інситут гігієни та екології Національного м едичного університету ім ені

переробці харчових продуктів, усередині та поблиз у житлових та виробничих прим іщень.

О.О.Богом ольця", виновок державної санітарно- епідем ілогічної
експертиз и № 602-123-20-5/22695 від 12.07.2017

Для з нищення синантропних літаючих та повз учих ком ах у середовищі життєдіяльності людини біля см іттєз валищ, у середині та поблиз у прим іщень для утрим ання тварин, на підприєм ствах по

8

"Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім ені
29.03.2019

29.03.2024

переробці харчових продуктів, усередині та поблиз у житлових та виробничих прим іщень.

О.О.Богом ольця", висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/22696 від 12.07.2017

Дез інф екційний з асіб "Ласепт Фрі" приз начений для дез інф екції на підприєм ствах харчової та
харчопереробної пром исловості: олійно-жирової, м 'ясної, рибної,птахопереробних підприєм твах та
ін.; На транспорті (в том у числі гром дськом у, з аліз ничном у, м орськом у, річковом у,
ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ АНТИСЕПТИКИ",

121

Дез інф екційний з асіб "Ласепт Фрі" (д.р.:

Україна,

глутаровий альдегід - 12,5%, гліоксалевий

61054, м . Харків, вул. Академ іка Павлова,

альдегід - 3,5 %, ф орм альдегід - 12 %,

120 Ж , тел. 057 755-32-

алкілдим етилбенз илам онії хлорид - 6 %)

27, laboratory1@ukr.net, www.las ept.com.ua,
код з а ЄДРПОУ 38279992.

ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ АНТИСЕПТИКИ",
Україна, 61054, м . Харків, вул. Академ іка
Павлова, 120 Ж , тел. 057 755-32-27,
laboratory1@ukr.net, www.las ept.com.ua, код
з а ЄДРПОУ 38279992.

автом обільном у), вокз алах, аеропортах, автостанціях, м етрополітені. Для дез інф екції на
ком унальних об'єктах, пенітенціарних установах, хоспісах, військових частинах. Для дез інф екції
та м иття гром адських туалетів і біотуалетів, баків для см іття, см іттєз бирального обладнання.
Для дез інф екції на підприєм ствах сільського господарства і агропром ислового ком плексу;

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
29.03.2019

29.03.2024

державної санітарно- епідем ілогічної експертиз и № 602-123-20-5/4214 від
14.12.2016 р.

теплицях, тваринницьких, в том у числі птахівницьких (інкубаторах), свиноком плексах, корівниках,
прим іщень і технологічного обладнання, що з находиться в них, виробничих прим іщень та
технологічного обладнання на санітарних бойнях м 'ясоком бінатів і з абійних пунктах,
корм окухонь, а також тари для з берігання та перевез ення корм ів; транспортних з асобів. Оптова
та роз дрібна торгівля. Державна реєстрація.
Дез інф екційний з асіб "ЛАСЕПТ НОК" приз начений для дез інф екції на підприєм ствах харчової та
харчопереробної пром исловості (для дез інф екції тари, устаткування, прим іщень, які м ають
контакт з харчовим и продуктам и, прим іщень): олійно-жирової, хлібної, м олочної, м 'ясної, рибної,
підприєм ствах з виробництва напоїв, птахопереробних підприєм ствах та ін.; на підприєм ствах
ресторанного господарства та торгівлі (ресторани, м агаз ини, суперм аркети, відділигастроном ії

ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ АНТИСЕПТИКИ",

122

Дез інф екційний з асіб "Ласепт НОК" (д.р.:

Україна,

надоцтова кислота стабіліз ована - 15 %,

61054, м . Харків, вул. Академ іка Павлова,

оцтова кислота - 15 %, пероксид водню - 20- 120 Ж , тел. 057 755-3225 %)

27, laboratory1@ukr.net, www.las ept.com.ua,
код з а ЄДРПОУ 38279992.

та т.д.), На транспорті (в том у числі гром адськом у, з аліз ничном у, м орськом у, річковом у,
ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ АНТИСЕПТИКИ",

автом обільном у), вокз алах, аеропортах, автостанціях, м етрополітені. Для дез інф екції на

Україна, 61054, м . Харків, вул. Академ іка

ком унальних об'єктах (гуртожитки, готелі, хім чистки, лаз ні, та т.д.), спортивно-оз доровчих

Павлова, 120 Ж , тел. 057 755-32-27,

установах, пенітенціарних установах, хоспісах, військових частинах, дошкільних та навчальних

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
29.03.2019

29.03.2024

laboratory1@ukr.net, www.las ept.com.ua, код з акладах; прим іщень, обладнання, інструм ентів в перукарнях, косм етичних салонах і кабінетах.
з а ЄДРПОУ 38279992.

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/4250 від
15.12.2016

Для дез інф екції та м иття гром адських туалетів і біотуалетів, баків для см іття,
см іттєз биральників, см іттєз бирального обладнання. Для дез інф екції на підприєм ствах
сільського господарства і агропром ислового ком плексу: теплицях, тваринницьких, в том у числі
птахівницьких (інкубаторах), свиноком плексах, корівниках, прим іщень і технологічного
обладнання, що з находяться в них, виробничих прим іщень та технічного обладнання на санітарних
бойнях м 'ясоком бінатів і з абійних пунктах, корм окухонь, а також тари для з берігання та
перевез ення корм ів; транспортних з асобів. Оптова та роз дрібна торгівля. Державна реєстрація.
Дез інф екційний з асіб "Ласепт М акс" приз начений для дез інф екції на підприєм ствах харчової та
харчопереробної пром исловості: олійножирової, м 'ясної, рибної, птахопереробних підприєм ствах
та ін.; На транспорті (в том у числі гром адськом у, з аліз ничном у, м орськом у, річковом у,

ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ АНТИСЕПТИКИ",
Дез інф екційний з асіб "Ласепт М акс" (д.р.: Україна,
123

глутаровий альдегід - 25%,

61054, м . Харків, вул. Академ іка Павлова,

алкілдим етилбенз илам онії хлорид - 8%,

120 Ж , тел. 057 755-32-

дидецилдим етилам онії хлорид - 4%)

27, laboratory1@ukr.net, www.las ept.com.ua,
код з а ЄДРПОУ 38279992.

ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ АНТИСЕПТИКИ",
Україна, 61054, м . Харків, вул. Академ іка
Павлова, 120 Ж , тел. 057 755-32-27,
laboratory1@ukr.net, www.las ept.com.ua, код
з а ЄДРПОУ 38279992.

автом обільном у), вокз алах, аеропортах, автостанціях, м етрополітені. Для дез інф екції на
ком унальних об'єктах, пенітенціарних установах, хоспісах, військових частинах. Для дез інф екції
та м иття гром адських туалетів і біотуалетів, баків для см іття, см іттєз бирального обладнання.
Для дез інф екції на підприєм ствах сільського господараства і агропром ислового ком плексу:

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
29.03.2019

29.03.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/4248 від
14.12.2016 р.

теплицях, тваринницьких, в том у числі птахівницьких (інкубаторах), свиноком плексах, корівниках,
прим іщень і технологічного обладнання, що з находиться в них, виробничих прим іщень та
технологічного обладнання на санітарних бойнях м 'ясоком бінатів і з абійних пунктах,
корм окухонь, а також тари для з берігання та перевез ення корм ів; транспортних з асобів. Оптова
та роз дрібна торгівля. Державна реєстрація.
Засіб приз начений для дез інф екції рук працівників учбово-виховних, дитячих з акладів, в з акладах

ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ М ИЮЧ Е
Засіб дез інф екційний "IWE AQUA HANDS
124

DEZ" (діюча речовина, м ас. %;
полігексам етиленгуанідин хлорид-1,0±0,5%)

ОБЛАДНАННЯ".
04050, м .Київ, вул. Білоруська, будинок 30,
тел.: (044) 290-22-55,
067-505-22-06 e-mail:
,www.iwe.com.ua,код з а ЄДРПОУ 40362230.

ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ М ИЮЧ Е

охорони з доров'я, різ них рівнів акредитації, аптечних з акладів, лабораторій різ ного

ОБЛАДНАННЯ".04050, м . Київ, вул.

підпорядкування, об'єктів ком унальних служб, в том у числі косм етичних салонів, перукарень,

Блоруська, будинок 30, тел.: (044) 290-22-55, з акладів ресторанного господарства, соцз абез печення, банківських установ, всіх видів
067-505-22-06 e-mail: , www.iwe.com.ua,код

транспорту; дез інф екції рук працівників підприєм ств харчової та переробної пром исловості, у

з а ЄДРПОУ 40362230. Адреса виробництва: цукровій галуз і, ф арм ацевтичної, біотехнологічної, косм етичної пром исловості, підприєм ств
07100, Україна, Київська обл., м . Славутич, агропром ислового ком плексу; дез інф екції рук та шкірних покривів персоналу інших об'єктів,
Сосновий проїз д 5. Тел. (044) 290-22-55(56)

діяльність яких вим агає додержання гігієнічних норм та правил, в з онах надз вичайних ситуацій, а
також побуті.

Сто р ін ка 2 2 із 3 6

29.03.2019

29.03.2024

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/29247 від 18.09.2017

1

2

3

4

5

6

7

29.03.2019

29.03.2024

29.03.2019

29.03.2024

29.03.2019

29.03.2024

8

Засіб приз начений для з дійснення дез інф екційних з аходів в осередках інф екційних хвороб,
з акладах охорони з доров'я, різ них рівнів акредитації, аптеках, дошкільних навчальних з акладах;
ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ М ИЮЧ Е
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Засіб дез інф екційний "IWE AQUA PROFI

ОБЛАДНАННЯ".

DEZ" (діюча речовина, м ас. %;

04050, м .Київ, вул. Білоруська, будинок 30,

полігексам етиленгуанідин гідрохлорид -

тел.: (044) 290-22-55,

25,0)

067-505-22-06 e-mail:
,www.iwe.com.ua,код з а ЄДРПОУ 40362230.

ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ М ИЮЧ Е

для проф ілактичної, поточної, з аключної дез інф екції житлових, виробничих, навчальних, санітарно

ОБЛАДНАННЯ".04050, м . Київ, вул.

побутових та інших прим іщень, на підприєм ствах ф арм ацевтичної, парф ум ерно-косм етичної

Блоруська, будинок 30, тел.: (044) 290-22-55, пром исловості, у галуз ях харчової та переробної пром исловості (м 'ясо-, м олоко-, птахо,
067-505-22-06 e-mail: , www.iwe.com.ua,код

рибопереробних, консервній, пиво-без алкогольній, хлібобулочній, кондитерській), у цукровій

з а ЄДРПОУ 40362230. Адреса виробництва: галуз і, у м ісцях відпочинку, м ісцях для тим часового проживання, на ком унальних об'єктах,

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/28058 від 11.09.2017

07100, Україна, Київська обл., м . Славутич, підприєм ствах торгівлі та ресторанного господарства, транспорті: авіаційном у, з аліз ничном у
Сосновий проїз д 5. Тел. (044) 290-22-55(56)

пасажирськом у та вантажном у, м орськом у, річковом у та автотранспорті, у агропром исловом у
ком плексі, ветеринарній м едицині, що обслуговує тваринництво та птахівництво, а також у
побуті.
Засіб приз начений для з дійснення дез інф екційних з аходів у вогнищах інф екційних з ахворювань в
з акладах охорони з доров'я, різ них рівнів акредитації, при кишкових та крапельних інф екціях
бакеріальної (включаючи туберкульоз ) етіології, з дійснення дез інф екційних з аходів в осередках
інф екційних хвороб та інф екціях вірусною етіології, грибкових з ахворюваннях, для дез інф екції та

ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ М ИЮЧ Е
Засіб дез інф екційний "IWE AQUA DEZ"
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ОБЛАДНАННЯ".

(діючі речовини, м ас. %: надоцтова кислота - 04050, м .Київ, вул. Білоруська, будинок 30,
15,0±2,25; пероксид водню - 25,0 - 30,0;

тел.: (044) 290-22-55,

оцтова кислота - 15,0-20,0)

067-505-22-06 e-mail:
,www.iwe.com.ua,код з а ЄДРПОУ 40362230.

ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ М ИЮЧ Е

стериліз ації виробів м едичного приз начення в з акладах охорони з доров'я, аптеках, дошкільних

ОБЛАДНАННЯ".04050, м . Київ, вул.

навчальних з акладах; для проф ілактичної, поточної, з аключної дез інф екції житлових, виробничих,

Блоруська, будинок 30, тел.: (044) 290-22-55, навчальних, санітарно-побутових та інших прим іщень, для санітарної обробки та дез інф екції на
067-505-22-06 e-mail: , www.iwe.com.ua,код

підприєм ствах ф арм ацевтиної, парф ум ерно-косм етичної пром исловості, у галуз ях харчової,

з а ЄДРПОУ 40362230. Адреса виробництва: переробної пром исловості (м 'ясо-, м олоко-, птахо, рибопереробних, консервній, пиво-

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/28055 від 11.09.2017

07100, Україна, Київська обл., м . Славутич, без алкогольній, хлібобулочній, кондитерській), у цукровій галуз і, у м ісцях відпочинку та м ісцях
Сосновий проїз д 5. Тел. (044) 290-22-55(56).

для тим часового проживання, на ком унальних об'єктах, підприєм ствах торгівлі та ресторанного
господарства, транспорті (авіаційном у, з аліз ничном у пасажирськом у та вантажном у,
м орськом у, річковом у та автотранспорті), у агропром исловом у ком плексі, ветеринарній
м едицині, що обслуговує тваринництво
та птахівництво, а також у побуті.
Приз начений для проведення поточної, з аключної, проф ілактичної дез інф екції та генеральних
прибирань у лікувально-проф ілактичних та дитячих з акладах усіх проф ілів; на підприєм ствах
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Засіб дез інф екційний "АВ-Дез " - діючі

ТОВ НВП "КРИСТАЛ ГАЛИЧ ИНА".

речовини, м ас.,%: 8,0 - сум іш четвертинних

Україна, 79020,

ам онієвих сполук; 6,0-

Львівська обл., м істо Львів, ПРОСПЕКТ

полігексам етиленгуанідин гідрохлорид

В'ЯЧ ЕСЛАВА

(ПГМ Г); 2,0- N-(3-ам інопропіл)- N-

Ч ОРНОВОЛА, будинок 43А, код з а

додецилпропан-1,3-діам ін.

ЄДРПОУ 41554271.

ТОВ НВП "КРИСТАЛ ГАЛИЧ ИНА".
Україна,
79020, Львівська обл., м істо Львів,
ПРОСПЕКТ В'ЯЧ ЕСЛАВА Ч ОРНОВОЛА,
будинок 43 А, код з а ЄДРПОУ 41554271.

ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етологічної, харчової та переробної галуз ях;
дез інф екції поверхонь, обладнання, інвентарю, білиз ни, посуду; дез інф екції та сум іщення
дез інф екції з передстериліщаційним очищенням виробівм едичного приз начення; стериліз ації
виробів м едичного приз начення (включаючи стом атологічні інструм енти, стом атологічні

ДУ "Інститут м едицини праці ім . Ю.І.Кундієва НАМ Н України", висновок
державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/2038 від
25.01.2018

м атеріали, жорсткі та гнучкі ендоскопи, інструм енти до них тощо); на ком унальних об'єктах;
спортивно-оз доровчих ком плексах; у з акладах ресторанного господарства, торгівлі, соціальних
з акладах, на рухом ом у складі та об'єктах з абез печення з аліз ничного, водного і автом обільного
транспорту.
Гігієнічної дез інф екції шкіри рук м едичного персоналу лкувально-проф ілактичних з акладів
різ ного проф ілю, м ашин швидкої м едичної допом оги, у з онах надз вичайних ситуацій; дез інф екції
рук хірургів та іншого м едичного персоналу, який бере участь у проведенні оперативних втручань
у лікувально- проф ілактичних з акладах; обробки шкіри операційного та ін'єкційного полів
пацієнтів, ліктьових з гинів донорів у лікувально-проф ілактичних з акладах, м ашинах швидкої
м едичної допом оги, у з онах надз вичайних ситуацій; обробки шкірних покривів пацієнтів перед
проведенням пункцій суглобів та органів та введенням катетерів; з нез араження гум ових

Дез інф екційний з асіб "ОлСепт"; діючі
128

речовини: спирт із опропіловий - 63,0%;
бенз алконію хлорид
- 0,025%

ПрАТ "Технолог", Україна, 20300,

ПрАТ "Технолог", Україна, 20300,

Ч еркаська обл., м . Ум ань, вул. Стара

Ч еркаська обл., м . Ум ань, вул. Стара

рукавичок на руках м едичного персоналу під час роботи з потенційно інф ікованим м атеріалом ,
при проведенні ін'єкцій, при з биранні м едичних відходів класу Б тощо; гігієнічної дез інф екції шкіри

Проріз на, 8, тел.: (04744) 4-03-02,

Проріз на, 8, тел.: (04744) 4-03-02,

рук м едичного персоналу у з акладах охорони з доров'я, спортивно-оз доровчих з акладах, дитячих

rens kiy@technolog.ua, код ЄДРПОУ:

rens kiy@technolog.ua, код

дошкільних та навчальних з акладах різ них рівнів акредитації, санаторно-курортних з акладах, у

14181442

ЄДРПОУ: 14181442

з акладах соціального з ахисту та пенітенціарної систем и, у вогнищах інф екційних хвороб;
гігієнічної дез інф екції шкіри рук працівників підприєм ств косм етичної, ф арм ацевтичної,
м ікробіологічної, харчової пром исловості, з акладів ресторанного господарства і торгівлі,
банківських установ, об'єктів ком унальної служби; гігієнічної дез інф екції шкіри рук населення у
побуті; при догляді з а хворим и, новонародженим и, людьм и похилого віку; при перебуванні у
гром адськом у транспорті, у м ісцях з агального користування; у подорожах тощо; дез інф екції
шкіри клієнтів перед м анікюром і педикюром у перукарнях; для дез інф екції шкіри рук та шкірних
покривів в інших випадках, коли необхідно дотрим уватись гігієнічних вим ог та правил.

Сто р ін ка 2 3 із 3 6

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",
29.03.2019

29.03.2024

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 05.03.0204/21425 від 24.06.2016

1

2

3

4

5

6

7

29.03.2019

29.03.2024

8

Поточна та з аключна дез інф екція в з акладах охорони з доров'я, (включаючи лікарні різ ного
проф ілю, поліклініки, реабілітаційні центри, денні стаціонари, м едичні частини і м едпункти,
ф ельдшерські та ф ельдшерсько-акушерські пункти, донорські пункти і відділення переливання
крові, патологоанатом ічні відділення тощо), та у вогнищах інф екційних бактеріальної, (включаючи
туберкульоз ), та вірусної етіології, дерм атом ікоз ів, кандидоз ів; проведення проф ілактичної
Дез інф екційний з асіб "Дез інф ікуючий з асіб
"I M ED" ("Дез інф ікуючий з асіб "Алосепт",
129

"Дез інф ікуючий з асіб "Дісепт"): діючі
речовини - сум іш четвертинних ам онієвих
сполук - 9,0 %.

дез інф екції у з акладах охорони з доров'я, санітарно-проф ілактичних з акладах, спортивноТОВ "ГРЕНЛАНДІЯ" (Україна),

ТОВ "ГРЕНЛАНДІЯ" (Україна), 03022, м .

оз доровчих з акладах (санаторії, проф ілакторії, будинки відпочинку, спортком плекси тощо),

03022, м . Київ, вул.. Ам урська 8,

Київ,

дитячих дошкільних та учбових з акладах, у з акладах соціального з ахисту і пенітенціарної

тел.. 044 501 36 57. Код з а

вул.. Ам урська 8, тел.. 044 501 36 57. Код з а систем и; у з акладах культури і відпочинку; у оф ісах, на з аводах, ф абриках, складах і сховищах;

ЄДРПОУ 36196836.

ЄДРПОУ 36196836.

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",
висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/20368 від 23.06.2017

на підприєм ствах косм етичної, ф арм ацевтичної та м ікробіологічної пром исловості, в аптечних
з акладах, (включаючи аптеки, аптечні пункти, кіоски, аптечні склади); у з акладах ресторанного
господарства та торгівлі, на пром ислових та продовольчих ринках; на рухом ом у складі і об'єктах
з абез печення всіх видів транспорту, включаючи гром адський, на ком унальних об'єктах (лаз ні,
сауни, пральні, перукарні, гуртожитки, готелі, клуби, тощо), у м ісцях з агального користування
м асового скупчення людей; в ум овах побуту, а також дез інф екція на інших об'єктах, діяльність
яких вим агає проведення дез інф екційних з аходів.
Для проведення з агальної дез інф екції, поверхневої дез інф екції м етодом з рошування та
циркуляційної без роз бірної дез інф екції окрем их одиниць обладнання (бродильних рез ервуарів,
танків доброджування, циліндрично-конічних танків, з бірників, єм ностей, купажних єм ностей,
теплообм інників, ф ільтрів, сепараторів, пастериз аторів, роз ливних, ф асувальних та пакувальних
автом атів, тари, м олоковоз ів, та інше) та ком унікацій, що обв'яз уються це обладнання, тари в

ТОВ "А-Проф і", Україна, 03083, м . Київ, пр.
Засіб дез інф ікуючий - "APRO FORTE 15"
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(Діюча речовина: 13,0-17,0% - надоцтова
кислота, 18,0 - 25,0% - пероксид водню)

Науки 54 Б, оф іс 4, тел.: +38 (044) 502-34-74, Нім еччина. ANAX International Trading
ф акс:

GmbH, Ems er Str. 4, 10719 Berlin, Germany,

+38 (044) 502-34-88, e-mail:

тел: +49

info@aprofi-group.com; www.aprofi-group.com (172) 306 81 67, ф акс: +49(30) 86209366.
код з а ЄДРПОУ 34935053.

пляшком ийних м ашинах; для дез інф екції різ них видів технологічного обладнання, апаратури,
асептичних кім нат, деф ростерів, баків, контейнерів, інвентарю, трубопроводів, циліндрів,
арм атури (клапани, з апчастини, шланги та інше), поверхонь виробничих, санітарно-побутових,

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва
29.03.2019

29.03.2024

підсобних

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/40451 від 27.12.2017

прим іщень, санітарно-технічного устаткування, окрем их технологічних ділянок на підприєм ствах
пиво- без алкогольної, алкогольної, винної, м олочної, м асложирової, птахопереробної,
рибопереробної, кондитерської, хлібопекарської, м 'ясопереробної, ф арм ацевтичної та
парф ум ерної пром исловості, при виробництві соків та нектарів, в з акладах рестораннго
господарства. Реаліз ація - оптова та роз дрібна
торгівля.
Гігієнічної обробки шкіри рук м едичного персоналу у лікувально-проф ілактичних з акладах різ ного
проф ілю, у м ашинах швидкої допом оги, у санітарно-курортних з акладах, у з акладах соціального
з ахисту (будинки для людей похилого віку, інвалідів тощо), працівників лабораторій різ ного
проф ілю, (включаючи бактеріологічні, вірусологічні, м ікологічні, ім унологічні, клінічні тощо),
аптеках та аптечних з акладів, у з онах надз вичайних ситуацій; - з нежирення рукавичок на руках
м едичного персоналу під час роботи з потенційно інф ікованим м атеріалом у лікувальнопроф ілактичних з акладах, лабораторіях різ ного проф ілю та працівників інших підприєм ств та

Засіб дез інф ікуючий "Пентадез 101"

з акладів; - дез інф екції шкіри рук хірургів, операційних м едичних сестер, акушерок та інших осіб,

торговельної м арки "PuroTech" для обробки
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які беруть участь у проведені операційних втручань у лікувально-проф ілактичних з акладах,

рук (склад з асобу, %: етанол- 60,0 ± 5,0%;

ТОВ "Технохім реагент", Україна, м .

допом іжні речовини, вода до 100,0)

Запоріжжя, вул. Цим лянська, б.29а, тел.

відповідно до технічних ум ов ТУ У 20.2-

0612865077, ф акс-061-286-50-76,

34155997-021:2016 "Засоби

e-mail: office@txp.com.ua, код ЄДРПОУ:

дез інф ікуючі "Пентадез " торговельної

34155997

ТОВ "Технохім реагент", Україна, м .
Запоріжжя, вул. Цим лянська, б.29а, тел.
0612865077, ф акс- 061-286-50-76, e-mail:
office@txp.com.ua, код ЄДРПОУ: 34155997

(включаючи стом атологічні клініки), прийом і пологів у пологових будинках тощо; - обробки
шкірних покривів пацієнтів перед введенням катетерів та проведенням пункцій суглобів, обробки
ліктьових з гинів донорів на станціях переливання крові тощо; - обробки шкіри операційного поля

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
29.03.2019

29.03.2024

пацієнтів у лікувально-проф ілактичних з акладах; - обробки шкіри ін'єкційного поля пацієнтів у

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 05.03.02-04/19316 від
07.06.2016

лікувально-проф ілактичних з акладах, у м ашинах швидкої допом оги, у санаторно-курортних

м арки "PuroTech" для обробки рук. Технічні

з акладах, у з акладах соціального з ахисту, у з онах надз вичайних ситуацій тощо; - гігієнічної

ум ови".

обробки шкіри рук м едичного персоналу дитячих дошкільних та учбових з акладів, спортивних,
оз доровчих з акладів, з акладів пенітенціарної систем и; - гігієнічної обробки шкіри рук працівників
парф юм ерно-косм етичної, ф арм ацевтичної, біотехнологічної, м ікробіологічної та харчової
(м 'ясної, м олочної, кондитерської тощо) пром исловості, з акладів харчування (ресторани, бари,
каф е, їдальні тощо) і торгівлі, (включаючи осіб, що працюють з грошовим и купюрам и), об'єктів
ком унальних служб, (включаючи перукарні, косм етичні салони, салони краси тощо),
сільськогосподарських підприєм ств; - обробки ступнів ніг з м етою проф ілактики грибкових
з ахворювань; - гігієнічної обробки шкіри рук, ступнів ніг у побуті та ін.
Для цілей екстреної, поточної та проф ілактичної дез інф екції способом з рощення невеликих з а
площею, а також важкодоступних для обробки поверхонь у прим іщеннях, предм етів обстановки,
ТОВ "А-Проф і", Україна, 03083, м . Київ, пр.

Засіб дез інф ікуючий - "Вайгосепт К"
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(weigos ept K")- діюча речовина: 1-пропанол35,0 ± 1,5%; етанол - 25,0 ± 1,5%

Науки 54 Б, оф іс 4, тел.: +38 (044) 502-34-74,
ф акс:
+38 (044) 502-34-88, e-mail:
info@aprofi-group.com; www.aprofi-group.com
код з а ЄДРПОУ 34935053.

приладів, устаткування на підпрєм ствах харчової пром исловості, що вим агають швидкого
Нім еччина. Chemis che Fabrik Dr. Weigert
GmbH
§ Co. KG, M ühlenhagen 85, D-20539 Hamburg

з нез аражування й висихання, а сам е: для проф ілактичної дез інф екції будь-яких видів обладнання,
інструм енту, інвентарю, тари, робочих поверхонь виготовлених із усіх видів м атеріалів, на
підприєм ствах м 'ясної, м 'ясопереробної, рибопереробної, м олочної, м асложирової, кондитерської,
хлібопекарської, пиво-без алкогольної, алкогольної, винної, ф арм ацевтичної пром исловості, в
з акладах ресторанного господарювання; торгівлі, на ринках, парикм ахерських та салонах краси;
для санітарної обробки поверхонь, інструм ентів в м едичній сф ері. Реаліз ація - оптова та роз дрібна
торгівля.

Сто р ін ка 2 4 із 3 6

ДУ "Інститут м едицини праці ім ені Ю.І. Кундієва Національної академ ії
29.03.2019

29.03.2024

м едичних наук України" висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/653
від 11.01.2018

1

2

3

4

5

6

7

29.03.2019

29.03.2024

8

Для проведення з агальної дез інф екції, повехневої дез інф екції м етодом з рошування та
циркуляційної без роз бірної дез інф екції і м ийки окрем их одиниць обладнання (рез ервуарів, танків,
ванн, з бірників, єм ностей, купажних єм ностей, теплообм інників, ф ільтрів, сепараторів,
ТОВ "А-Проф і", Україна, 03083, м . Київ, пр.
Засіб дез інф ікуючий з м ийною властивістю Науки 54 Б, оф іс 4, тел.: +38 (044) 502-34-74,
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"Неом оскан РД-Н" ("neomos cаn RD-N") -

ф акс:

діюча речовина: 2,5±0,6%- гіпохлорит

+38 (044) 502-34-88, e-mail:

натрію.

info@aprofi-group.com; www.aprofi-group.com

пастериз аторів, роз ливних, ф асувальних та пакувальних автом атів, тари, м олоковоз ів та інше);
Нім еччина. Chemis che Fabrik Dr. Weigert
GmbH
§ Co. KG, M ühlenhagen 85, D-20539 Hamburg

код з а ЄДРПОУ 34935053.

ком унікацій, що обв'яз ують це обладнання, поверхонь технологічного обладнання, інвентарю,
виготовлених із нержавіючої, хром - нікелевої сталі, скла, ем алі, пластм аси, кольорових м еталів,
алюм інію та його сплавів, із гум и і полім ерних м атеріалів; поверхонь виробничих, санітарно-

ДУ "Інститут м едицини праці ім ені Ю.І. Кундієва Національної академ ії

побутових, підсобних прим іщень, санітарно- технічного устаткування на підприєм ствах пиво-

м едичних наук України" висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/215
від 04.01.2018

без алкогольної, алкогольної, винної, м олочної, м асложирової, птахопереробної, рибопереробної,
кондитерської, хлібопекарської, м 'ясопереробної ф арм ацевтичної та парф ум ерної пром исловості,
при виробництві соків та нектарів, в з акладах ресторанного господарства. Реаліз ація - оптова та
роз дрібна торгівля.
Антисептична обробка шкіри рук м едичного персоналу (лікарі, середній, м олодший м едичний
персонал) під час проведення м едичних м аніпуляцій при інф екціях бактеріальної (включаючи
туберкульоз ), грибкової (кандидоз и) та вірусної (включаючи з будників гепатитів В, С та ВІЛ)
етіології у лікувально-проф ілактичних з акладах, м ашинах швидкої м едичної допом оги;
дез інф екція однораз ових нестерильних рукавичок із латексу, вінілу і нітрилу на руках персоналу

ТОВ "А-Проф і", Україна, 03083, м . Київ, пр.
Дез інф екційний з асіб "APRO HD": діючі
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речовини - 1-пропанол - 15,0%, 2-пропанол 50,0%

під час роботи з потенційно інф ікованим м атеріалом ; антисептична обробка шкіри рук персоналу

Науки 54 Б, оф іс 4, тел.: +38 (044) 502-34-74,
ф акс:

Germany, ANAX, International Trading GmbH,

+38 (044) 502-34-88, e-mail:

Ems er Str. 4, 10719, Berlin, Germany.

info@aprofi-group.com; www.aprofi-group.com

лабораторій різ них підпорядкувань, м едичних працівників дитячих дошкільних та навчальних
з акладів, санаторно- курортних з акладів, з акладів соціального з абез печення, (будинки для людей

ДУ "Інститут гром адського з доров`я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ"
29.03.2019

29.03.2024

похилого віку, інвалідів тощо) та пенітенціарної систем и; антисептична обробка шкіри рук

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/40635 від 28.12.2017

працівників підприєм ств косм етичної, ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, харчової пром исловості,

код з а ЄДРПОУ 34935053.

з акладів ресторанного господарства і торгівлі, банківських установ, об'єктів ком унальної служби
(готелі, кем пінги, гуртожитки, пральні, хім чистки тощо), всіх видів транспрту та всіх інших
об'єктів, діяльність яких вим агає дотрим ання гігієнічних вим ог і правил; антисептична обробка
шкіри рук в ум овах
надз вичайних ситуацій.
Швидка у часі дез інф екція невеликих з а площею та важкодоступних поверхонь прим іщень,
предм етів ум еблювання, телеф онних апаратів, дверних ручок тощо, вуз лів обладнання,

ТОВ "А-Проф і", Україна, 03083, м . Київ, пр.
Дез інф екційний з асіб "APRO A-DES": діючі
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речовини - 1-пропанол - 15,0%, 2-пропанол 45,0%

устаткування та апаратури на підприєм ствах харчової пром исловості, що вим агають швидкого

Науки 54 Б, оф іс 4, тел.: +38 (044) 502-34-74,

з нез араження і висихання, з окрем а проф ілактична дез інф екція невелеких з а роз м ірам и частин

ф акс:

Germany, ANAX, International Trading GmbH, будь яких видів обладнання, інструм енту, інвентарю, тари, робочих поверхонь, виготовлених із

+38 (044) 502-34-88, e-mail:

Ems er Str. 4, 10719, Berlin, Germany.

м атеріалів, стійких до впливу спиртів, на підприєм ствах м 'ясної, м 'ясопереробної, м олочної,

info@aprofi-group.com; www.aprofi-group.com

м асложирової, кондитерської, хлібопекарської, пиво-без алкогольної, алкогольної, винної,

код з а ЄДРПОУ 34935053.

ф арм ацевтичної пром исловості, в з акладах ресторанного господарства і торгівл (ресторани,

ДУ "Інститут гром адського з доров`я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ"
29.03.2019

29.03.2024

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/40636 від 28.12.2017

бари, каф е, їдальні тощо), на ринках, ком унальних об'єктах, у перукарнях, салонах краси тощо;
для санітарної обробки поверхонь в м едичній сф ері.
Дез інф екція шкіри персоналу підприєм ств ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ернокосм етичної, харчової і харчопереробної пром исловості; ресторанного та готельного
господарства, торгівлі, всіх видів транспорту, атом них електростанцій, санаторно-курортних,
спортивно-оз доровчих, освітніх, навчально-виховних з акладів усіх типів, нез алежно від їх
Засіб дез інф ікуючий для рук "IVANOL",
діючим и речовинам и якого є спирт
136

із опропіловий у м ежах 65,0 %- 70,0%;
алкілдим етилбенз илам оній хлорид у м ежах
0,04-0,10 %

підпорядкування, ф орм власності і акредитації; з акладів ком унально-побутового обслуговування
ТОВ "ІВАХІМ ", Україна, 01030,

ТОВ "ІВАХІМ ", Україна, 01030, м . Київ,

та соціального з ахисту; перукарень, косм етичних салонів, підприєств з в'яз ку та банківських

м . Київ, вул. Богдана Хм ельницького, буд.

вул. Богдана Хм ельницького, буд. 50-Б,

установ, у вогнищах інф екційних хвороб; населенням у побуті; м ісцях тим часового проживання

50-Б, Літера В, оф іс 35, код з а ЄДРПОУ:

Літера В, оф іс 35, код з а ЄДРПОУ:

та м асового перебування людей (у том у числі в польових ум овах, ум овах бойових дій

41185077

41185077

населенням ); а також дез інф екція шкіри працівників та військовослужбовців Збройних Сил, інших

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки
29.03.2019

29.03.2024

ім ені академ іка Л.І. М едведя М ОЗ України, висновок державної санітарноепідем іологічної експертиз и № 602-123- 20- 5/27244
від 23.08.2017

військових ф орм увань та Державної служби спеціального з в'яз ку та з ахисту інф орм ації, осіб
рядового, начальницького складу органів і підроз ділів цивільного з ахисту (М іністерства Оборони,
СЗР, М ВС, Національної поліції, Державної служби з надз вичайних ситуацій, Державної
пенітенціарної служби України; інше з гідно м етодичних вказ івок та інструкцій. Оптова та
роз дрібна торгівля (у том у числі аптечна м ережа).
Швидка у часі дез інф екція та очищення поверхонь прим іщень, обладнання і апаратури, виробів
м едичного приз начення та інвентарю, м едичного інструм ентарію, предм ету догляду хворих,
з асобів особистої гігієни, при проведенні поточної та з аключної дез інф екції в з акладах охорони

Дез інф екційний з асіб "Засіб для експрес

з доров'я різ ного проф ілю і підпорядкування, лабораторіях різ ного проф ілю і підпорядкування,

дез інф екції "I M ED" ("Засіб для експрес
137

дез інф екції "Алосепт", "Засіб для експрес

"ТОВ "ГРЕНЛАНДІЯ" (Україна),

дез інф екції "Дісепт"): діючі речовини -

03022 м . Київ, вул. Ам урська, 8

спирт етиловий -70,0 %, спирт із опропіловий
5,0%

"ТОВ "ГРЕНЛАНДІЯ" (Україна), 03022 м .

косм етологічних клініках і салонах; проф ілактична дез інф екція в аптечних, дитячих, навчальних

Київ,

з акладах, на підприєм ствах ф арм ацевтичної та парф юм ерно-косм етичної пром исловості, у

вул. Ам урська, 8

з акладах соціального з ахисту, в готелях, гуртожитках, хостелах, на транспорті, на
підприєм ствах харчової та переробної пром исловості, у з акладах торгівлі, ресторанного і
ком унального господарства, у банківських установах та з акладах з в'яз ку; дез інф екція надітих на
руки гум ових та поліпропіленових рукавичок;
швидка дез інф екція шкіри рук в ургентних ситуаціях.

Сто р ін ка 2 5 із 3 6

ДУ "Інститут гром адського з доров`я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ"
29.03.2019

29.03.2024

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/20367 від 23.06.2017

1

2

3

4

5

6

7

29.03.2019

29.03.2024

8

Дез інф екція та очищення шкіри персоналу підприєм ств ф арм ацевтичної, м ікробіологічної,
парф ум ерно-косм етичної, харчової і переробної пром исловості; готельного та ресторанного
господарства, торгівлі, всіх видів транспорту, атом них електростанцій, санаторно-курортних,
спортивно-оз доровчих, освітніх, навчально-виховних з акладів усіх типів, нез алежно від їх
Серветки дез інф ікуючі для рук "IVANOL"
(основні діючі речовини просочуючого
138

з асобу: спирт із опропіловий у м ежах 65,0 70,0% та алкілдим етилбенз илам оній хлорид
у м ежах 0,04- 0,10 %)

підпорядкування, ф орм власності і акредитації; з акладів ком унально-побутового обслуговування
ТОВ "ІВАХІМ ", Україна, 01030,

ТОВ "ІВАХІМ ", Україна, 01030, м . Київ,

та соціального з ахисту; перукарень, косм етичних салонів, підприєств з в'яз ку та банківських

м . Київ, вул. Богдана Хм ельницького, буд.

вул. Богдана Хм ельницького, буд. 50-Б,

установ, у вогнищах інф екційних хвороб; населенням у побуті; м ісцях тим часового проживання

50-Б, Літера В, оф іс 35, код з а ЄДРПОУ:

Літера В, оф іс 35, код з а ЄДРПОУ:

та м асового перебування людей (у том у числі в польових ум овах, ум овах бойових дій і Збройних

41185077

41185077

Сил, інших військових ф орм увань та Державної служби спеціального з в'яз ку та з ахисту

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки
ім ені академ іка Л.І. М едведя М ОЗ України, висновок державної санітарноепідем іологічної експертиз и № 602-123- 20- 5/26495
від 21.08.2017

інф орм ації, осіб рядового, начальницького складу органів і підроз ділів цивільного з ахисту
(М іністерства Оборони, СЗР, М ВС, Національної поліції, Державної служби з надз вичайних
ситуацій, Державної служби спеціального з в'яз ку та з ахисту інф орм ації, Державної
пенітенціарної служби України; інше з гідно м етодичних вказ івок та інструкцій. Оптова та
роз дрібна торгівля (у том у числі аптечна м ережа).

Засіб дез інф ікуючий "Aqua Clorum",
основною діючою речовиною якого є
139

натрієва сіль дихлоріз оцианурової кислоти з
м асовою часткою активного хлору 55,057,%

ТОВ "ІВАХІМ ", Україна, 01030,

ТОВ "ІВАХІМ ", Україна, 01030, м . Київ,

м . Київ, вул. Богдана Хм ельницького, буд.

вул. Богдана Хм ельницького, буд. 50-Б,

50-Б, Літера В, оф іс 35, код з а ЄДРПОУ:

Літера В, оф іс 35, код з а ЄДРПОУ:

41185077

41185077

Знез араження води в польових ум овах та в регіонах надз вичайних ситуацій з поверхневих

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

водойм , шахтних колодяз ів, бюветів, каптажів, свердловин, пунктів роз ливу та господарськопитних водопроводів з м етою поліпшення її якості і без печності до рівня питної, приз наченої для

29.03.2019

29.03.2024

споживання людиною (М О та М ВС, з они воєнних дій; ум ови надз вичайних ситуацій; м ісця

ім ені академ іка Л.І. М едведя М ОЗ України, висновок державної санітарноепідем іологічної експертиз и № 602-123- 20- 5/40712
від 28.12.2017

тим часового проживання та м асового перебування людей, побут). Оптова та роз дрібна торгівля.
Дез інф екція шкіри персоналу підприєм ств ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ернокосм етичної, харчової і харчопереробної пром исловості; ресторанного та готельного
господарства, торгівлі, всіх видів транспорту, атом них електростанцій, санаторно-курортних,
спортивно-оз доровчих, освітніх, навчально-виховних з акладів усіх типів, нез алежно від їх
підпорядкування, ф орм власності і акредитації; з акладів ком унально-побутового обслуговування

Засіб дез інф ікуючий для рук "IVASEPT",
основним и діючим и речовинам и якого є
140

ТОВ "ІВАХІМ ", Україна, 01030,

ТОВ "ІВАХІМ ", Україна, 01030, м . Київ,

спирт із опропіловий у м ежах 70,0 %- 72,0%; м . Київ, вул. Богдана Хм ельницького, буд.

вул. Богдана Хм ельницького, буд. 50-Б,

алкілдим етилбенз илам онію хлорид у м ежах 50-Б, Літера В, оф іс 35, код з а ЄДРПОУ:

Літера В, оф іс 35, код з а ЄДРПОУ:

0,15- 0,20 % та полігексам етиленгуанідин

41185077

41185077

гідрохлорид у м ежах 0,05-0.10%

та соціального з ахисту; перукарень, косм етичних салонів, підприєств з в'яз ку та банківських

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

установ, у вогнищах інф екційних хвороб; населенням у побуті; м ісцях тим часового проживання
та м асового перебування людей (у том у числі в польових ум овах, ум овах бойових дій), а також

29.03.2019

29.03.2024

дез інф екція шкіри працівників та військовослужбовців Збройних Сил, інших військових

ім ені академ іка Л.І. М едведя М ОЗ України, висновок державної санітарноепідем іологічної експертиз и № 602-123- 20- 5/41089
від 29.12.2017

ф орм увань та Державної служби спеціального з в'яз ку та з ахисту інф орм ації, осіб рядового,
начальницького складу органів і підроз ділів цивільного з ахисту (М іністерства Оборони, СЗР,
М ВС, Національної поліції, Державної служби з надз вичайних ситуацій, Державної служби
спеціального з в'яз ку та з ахисту інф орм ації, Державної пенітенціарної служби України; інше
з гідно м етодичних вказ івок та інструкцій. Оптова та роз дрібна торгівля (у том у числі аптечна
м ережа).
Поточна, з аключна та проф ілактична дез інф екція (підприєм ства ф арм ацевтичної,
м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, харчової і харчопереробної пром исловості, торгівлі,
з в'яз ку, ком унально- побутового обслуговування, рухом ий склад та об'єкти з абез печення

Засіб дез інф ікуючий "IVAM IX". діючим и
речовинам и якого є: ком плекс
четвертинних ам онієвих з 'єднань
141

(дидецилдим етилам оній хлорид у м ежах 0,81,0%, алкілдим етилбенз илам оній хлорид у
м ежах 8,0- 9,0%), полігексам етиленгуанідин

транспорту (у том у числі автом обільного та з аліз ничного); ресторанне, санаторно-курортне та
ТОВ "ІВАХІМ ", Україна, 01030,

ТОВ "ІВАХІМ ", Україна, 01030, м . Київ,

м . Київ, вул. Богдана Хм ельницького, буд.

вул. Богдана Хм ельницького, буд. 50-Б,

50-Б, Літера В, оф іс 35, код з а ЄДРПОУ:

Літера В, оф іс 35, код з а ЄДРПОУ:

41185077

41185077

гідрохлорид у м ежах 2,3-2,5%

готельне господарство; з аклади соціального з ахисту та спортивно-оз доровчі, освітні, навчально-

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

виховні з аклади усіх типів, нез алежно від їх підпорядкування, ф орм власності і акредитації;
перукарні; інша сф ера послуг; банківські установи; з аклади охорони з доров'я; об'єкти

29.03.2019

29.03.2024

М іністерства оборони України, СЗР України, М ВС України, Національної поліції України,

ім ені академ іка Л.І. М едведя М ОЗ України, висновок державної санітарноепідем іологічної експертиз и № 602-123- 20- 5/40529
від 27.12.2017

Державної служби з надз вичайних ситуацій України, Державної служби спеціального з в'яз ку та
з ахисту інф орм ації України, Державної пенітенціарної служби України, з она воєнних дій; побут;
м ісця тим часового проживання та м асового перебування людей; дез інф екція см іттєз бирального
обладнання, поверхні автоном них туалетів і біотуалетів; інше з гідно м етодичних вказ івок та
інструкцій. Оптова та роз дрібна торгівля.
Проф ілактична, поточна та з аключна дез інф екція, генеральні прибирання, дез інф екція поверхонь
прим іщень, приладів, устаткування, санітарно-технічного обладнання (підприєм ства
ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, харчової і харчопереробної
пром исловості, торгівлі, з в'яз ку, ком унально-побутового обслуговування, рухом ий склад та
об'єкти з абез печення транспорту (у том у числі автом обільного та з аліз ничного); ресторанне,

Засіб дез інф ікуючий "Aqua Clordex",
основною діючою речовиною якого є
142

натрієва сіль дихлоріз оцианурової кислоти
(м асова частка активного хлору у м ежах
55,0-57,%)

ТОВ "ІВАХІМ ", Україна, 01030,

ТОВ "ІВАХІМ ", Україна, 01030, м . Київ,

м . Київ, вул. Богдана Хм ельницького, буд.

вул. Богдана Хм ельницького, буд. 50-Б,

50-Б, Літера В, оф іс 35, код з а ЄДРПОУ:

Літера В, оф іс 35, код з а ЄДРПОУ:

41185077

41185077

санаторно-курортне та готельне господарство; з аклади соціального з ахисту та спортивно-

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

оз доровчі, освітні, навчально-виховні з аклади усіх типів, нез алежно від їх підпорядкування, ф орм
власності і акредитації; перукарні; інша сф ера послуг; банківські установи; з аклади охорони
з доров'я; об'єкти М іністерства оборони України, СЗР України, М ВС України, Національної поліції
України, Державної служби з надз вичайних ситуацій України, Державної служби спеціального
з в'яз ку та з ахисту інф орм ації України, Державної пенітенціарної служби України, з они воєнних
дій; побут; м ісця тим часового проживання та м асового перебування людей; дез інф екція води
плавальних басейнів; цистерн для з берігання води; дез інф екція см іттєз бирального обладнання,
поверхні автоном них туалетів і біотуалетів; інше з гідно м етодичних вказ івок та інструкцій.
Оптова та роз дрібна торгівля.

Сто р ін ка 2 6 із 3 6

29.03.2019

29.03.2024

ім ені академ іка Л.І. М едведя М ОЗ України, висновок державної санітарноепідем іологічної експертиз и № 602-123- 20- 5/40637
від 28.12.2017

1

2

3

4

5

6

7

17.05.2019

17.05.2024

8

з аклади охорони з доров’я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади, оз доровчі з аклади
Засіб м иючий «ПИП Фло клинеp (PIP Floor
143

ТОВ « ІННОЛ», 36021, м .

Фірм а “Chris al NV”, Бельгія, Pries ter

cleaner)» з дез інф ікуючим и властивостям и- Полтава, вул. Грушевського, буд. 16 , кв. 52. Daens s traat, 9, 3920, Lommel, BELGIUM , тел.
діючі речовини: 2,4%- 2-( 2-Бутоксі) етанол;

Код з а ЄДРПОУ:

+32(0)11-

0,9% - пропан- 2-ол ; 3,1% - ф ерм енти

31391554.

548000.

різ ном анітного проф ілю, дитячі дошкільні з аклади, учбові з аклади різ них рівнів акредитації,
підприєм ства косм етичної, ф арм ацевтичної та м ікробіологічної пром исловості; підприєм ства
харчової пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі; всі види транспорту,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок

ком унальні об’єкти (перукарні, косм етологічні клініки та салони, солярії та ін.), з аклади

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/2766 від
13.02.2017

соціального з ахисту, населення в
побуті.
з аклади охорони з доров’я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади, оз доровчі з аклади

Засіб м иючий «ПИП Інтеріор клинеp (PIP
Interior cleaner)» з дез інф ікуючим и
144

властивостям и- діючі речовини: 2,4% - 2-( 2Бутоксі) етанол; 0,9% - пропан- 2-ол ; 3,1% ф ерм енти

ТОВ « ІННОЛ», 36021, м .

Фірм а “Chris al NV”, Бельгія, Pries ter

Полтава, вул. Грушевського, буд. 16 , кв. 52. Daens s traat, 9, 3920, Lommel, BELGIUM , тел.
Код з а ЄДРПОУ:

+32(0)11-

31391554.

548000.

різ ном анітного проф ілю, дитячі дошкільні з аклади, учбові з аклади різ них рівнів акредитації,
підприєм ства косм етичної, ф арм ацевтичної та м ікробіологічної пром исловості; підприєм ства
харчової пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі; всі види транспорту,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
17.05.2019

17.05.2024

ком унальні об’єкти (перукарні, косм етологічні клініки та салони, солярії та ін.), з аклади

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/2994 від
20.02.2017

соціального з ахисту, населення в
побуті.
Дез інф екція, сум іщення процесів дез інф екції та м иття у з акладах охорони з доров’я, лікувальнопроф ілактичних з акладах усіх проф ілів, вогнищах інф екційних з ахворювань, аптечних, дитячих,
навчально-виховних з акладах, соціального з ахисту, геріатричних з акладах, м ісцях постійного та
тим часового проживання, оф ісах, спортивно-оз доровчих ком плексах, м ісцях проведення

145

ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит

спортивних з м агань і тренувань, басейнах, аквапарках, саунах, лаз нях, на об’єктах ком унально-

України», Україна, 02152, м . Київ, вул.

побутового приз начення, в адм іністративних і гром адських з акладах, банківських установах,

Берез няківська, 10, кв. 17, тел./ф акс: (044)

з акладах з в’яз ку, культури та відпочинку, готельного та ресторанного господарства, торгівлі,

ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит

404-

м ісцях м асового скупчення людей, гром адських туалетах, на підприєм ствах ф арм ацевтичної,

України», Україна, 02152, м . Київ, вул.

04-54, 404-90-27, office@s ans .com.ua,

м ікробіологічної, парф юм ерно-косм етичної, хім ічної, біотехнологічної, харчопереробної

Дез інф екційний з асіб «Віндез Ч АС-С»

Берез няківська, 10, кв. 17, тел./ф акс: (044)

www.s ans .com.ua, код з а ЄДРПОУ

пром исловості, цукрової та спиртової галуз ей, водопостачання та водовідведення,

(діючі речовини: дидецилдим етилам оній

404-04-54,

33888590 на власних виробничих

агропром ислового ком плексу, пром ислових підприєм ствах, у санпропускниках, складах і

хлорид – 6,1%, спирт із опропиловий – 5%)

404-90-27, office@s ans .com.ua,

потужностях та/або виробничих

сховищах, на підприєм ствах з переробки см іття, рухом ом у складі та об’єктах з абез печення

www.s ans .com.ua, код з а ЄДРПОУ

потужностях вітчиз няних підприєм ств

автом обільного транспорту, м етрополітену, з аліз ничного, водного, повітряного транспорту,

33888590

з гідно з ТУ У 20.2-33888590- 005:2016 та/або об’єктах м іністерств, служб і відом ств, м итниці та прикордонних служб, установ пенітенціарної
виробничих потужностях іноз ем них

систем и, інших епідем ічно з начим их об’єктах, діяльність яких вим агає проведення

підприєм ств відповідно до укладених

дез інф екційних робіт; дез інф екція високого рівня гнучких і жорстких ендоскопів та інструм ентів

договорів (контрактів)

до них; дез інф екція, достериліз аційне очищення, сум іщення процесів дез інф екції та

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
17.05.2019

17.05.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/13177 від
28.04.2017

достериліз аційного очищення, стериліз ація виробів м едичного приз начення, гнучких і жорстких
ендоскопів та інструм ентів до них, перукарського, косм етологічного, м анікюрного, педікюрного
інструм ентарію, аптечного та лабораторного посуду, скла. Оптова та роз дрібна торгівля.
Державна реєстрація
Дез інф екція, сум іщення процесів дез інф екції та м иття у з акладах охорони з доров’я, лікувальнопроф ілактичних з акладах усіх проф ілів, вогнищах інф екційних з ахворювань, аптечних, дитячих,
навчально-виховних з акладах, соціального з ахисту, геріатричних з акладах, м ісцях постійного та
тим часового проживання, оф ісах, спортивно-оз доровчих ком плексах, м ісцях проведення

Дез інф екційний з асіб «Віндез Ч АС-АМ »
146

(діючі речовини:
N,N-біс(3-ам інопропил)додецилам ін – 10%,
алкілдим етилбенз илам оній хлорид – 6,5%)

ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит

спортивних з м агань і тренувань, басейнах, аквапарках, саунах, лаз нях, на об’єктах ком унально-

України», Україна, 02152, м . Київ, вул.

побутового приз начення, в адм іністративних і гром адських з акладах, банківських установах,

Берез няківська, 10, кв. 17, тел./ф акс: (044)

з акладах з в’яз ку, культури та відпочинку, готельного та ресторанного господарства, торгівлі,

ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит

404-

м ісцях м асового скупчення людей, гром адських туалетах, на підприєм ствах ф арм ацевтичної,

України», Україна, 02152, м . Київ, вул.

04-54, 404-90-27, office@s ans .com.ua,

м ікробіологічної, парф юм ерно-косм етичної, хім ічної, біотехнологічної, харчопереробної

Берез няківська, 10, кв. 17, тел./ф акс: (044)

www.s ans .com.ua, код з а ЄДРПОУ

пром исловості, цукрової та спиртової галуз ей, водопостачання та водовідведення,

404-04-54,

33888590 на власних виробничих

агропром ислового ком плексу, пром ислових підприєм ствах, у санпропускниках, складах і

404-90-27, office@s ans .com.ua,

потужностях та/або виробничих

сховищах, на підприєм ствах з переробки см іття, рухом ом у складі та об’єктах з абез печення

www.s ans .com.ua, код з а ЄДРПОУ

потужностях вітчиз няних підприєм ств

автом обільного транспорту, м етрополітену, з аліз ничного, водного, повітряного транспорту,

33888590

з гідно з ТУ У 20.2-33888590- 005:2016 та/або об’єктах м іністерств, служб і відом ств, м итниці та прикордонних служб, установ пенітенціарної
виробничих потужностях іноз ем них

систем и, інших епідем ічно з начим их об’єктах, діяльність яких вим агає проведення

підприєм ств відповідно до укладених

дез інф екційних робіт; дез інф екція високого рівня гнучких і жорстких ендоскопів та інструм ентів

договорів (контрактів)

до них; дез інф екція, достериліз аційне очищення, сум іщення процесів дез інф екції та
достериліз аційного очищення, стериліз ація виробів м едичного приз начення, гнучких і жорстких
ендоскопів та інструм ентів до них, перукарського, косм етологічного, м анікюрного, педікюрного
інструм ентарію, аптечного та лабораторного посуду, скла. Оптова та роз дрібна торгівля.
Державна реєстрація

Сто р ін ка 2 7 із 3 6

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
17.05.2019

17.05.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/11601 від
18.04.2017

1

2

3

4

5

6

7

17.05.2019

17.05.2024

8

Заклади охорони з доров’я, лікувально-проф ілактичні з аклади усіх проф ілів, вогнища інф екційних
з ахворювань, аптечні, дитячі, навчально-виховні з аклади, соціального з ахисту, геріатричні
з аклади, м ісця постійного та тим часового проживання, оф іси, спортивно-оз доровчі з аклади,

ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит
Дез інф екційний з асіб «Вінсепт Експрес»
147

(серветки) (д.р.: спирт етиловий 67,5-70,0%,
спирт із опропіловий 1,0-2,5%, 2ф еноксіетанол 0,05-2,5%)

України», Україна, 02152, м . Київ, вул.
Берез няківська, 10, кв. 17, тел./ф акс: (044)
404-04-54,
404-90-27, office@s ans .com.ua,
www.s ans .com.ua, код з а ЄДРПОУ
33888590

ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит

м ісця проведення спортивних з м агань і тренувань, басейни, аквапарки, сауни, лаз ні, об’єкти

України», Україна, 02152, м . Київ, вул.

ком унально-побутового приз начення, адм іністративні та гром адські з аклади, банківські

Берез няківська, 10, кв. 17, тел./ф акс: (044)

установи, з аклади з в’яз ку, культури та відпочинку, санаторно-курортні, готельного та

404-04-54, 404-90-27, office@s ans .com.ua,

ресторанного господарства, торгівлі, підприєм ства ф арм ацевтичної, м ікробіологічної,

www.s ans .com.ua, код з а ЄДРПОУ

парф ум ерно-косм етичної, хім ічної, біотехнологічної, харчової та харчопереробної пром исловості

33888590, на власних виробничих

(у т.ч. м ’ясопереробної, птахопереробної, консервної, яєчної, рибної, м олочної, сирної,

потужностях та/або виробничих

м асложирової, плодоовочевої, кондитерської, хлібопекарської, підприєм ств з виробництва

потужностях вітчиз няних підприєм ств

продуктів дитячого харчування, м ороз ива та напівф абрикатів, пиво-без алкогольних та

"Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім ені
О.О.Богом ольця", висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/34834
від 03.11.2017

з гідно з ТУ У 20.2-33888590- 004:2016 та/або алкогольних напоїв, бутильованої питної води та м інеральних вод, тощо; для дез інф екції
на виробничих потужностях іноз ем них

поверхонь технологічного обладнання та тари, що м ають контакт з харчовим и продуктам и),

підприєм ств відповідно до укладених

цукрової та спиртової галуз ей, агропром ислового ком плексу (у т.ч. вирощування грибів),

договорів (контрактів)

пром ислові підприєм ства, водопостачання та водовідведення, рухом ий склад та об’єкти
з абез печення автом обільного транспорту, м етрополітену, з аліз ничного, водного, повітряного
транспорту, об’єкти м іністерств, служб і відом ств, м итниці та прикордонних служб, установ
пенітенціарної систем и тощо, побут. Оптова та роз дрібна торгівля. Державна реєстрація.
Заклади охорони з доров’я, лікувально-проф ілактичні з аклади усіх проф ілів, вогнища інф екційних
з ахворювань, аптечні, дитячі, навчально-виховні з аклади, соціального з ахисту, геріатричні

ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит
України», Україна, 02152, м . Київ, вул.
ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит
Дез інф екційний з асіб «Вінсепт» (серветки)
148

(д.р.: спирт етиловий 67,5-70,0%, спирт
із опропіловий 1,0-2,5%, 2-ф еноксіетанол 0,05
2,5%)

України», Україна, 02152, м . Київ, вул.
Берез няківська, 10, кв. 17, тел./ф акс: (044)
404-04-54,
404-90-27, office@s ans .com.ua,
www.s ans .com.ua, код з а ЄДРПОУ
33888590

Берез няківська, 10, кв. 17, тел./ф акс: (044)
404-04-54, 404-90-27, office@s ans .com.ua,
www.s ans .com.ua, код з а ЄДРПОУ
33888590, на власних виробничих
потужностях та/або виробничих
потужностях вітчиз няних підприєм ств
з гідно з ТУ У 20.2-33888590- 004:2016 та/або
на виробничих потужностях іноз ем них
підприєм ств відповідно до укладених
договорів (контрактів)

з аклади, м ісця постійного та тим часового проживання, оф іси, спортивно-оз доровчі з аклади,
м ісця проведення спортивних з м агань і тренувань, басейни, аквапарки, сауни, лаз ні, об’єкти
ком унально-побутового приз начення, адм іністративні та гром адські з аклади, банківські
установи, з аклади з в’яз ку, культури та відпочинку, санаторно-курортні, готельного та
ресторанного господарства, торгівлі, підприєм ства ф арм ацевтичної, м ікробіологічної,

"Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім ені

парф ум ерно-косм етичної, хім ічної, біотехнологічної, харчової та харчопереробної пром исловості
(у т.ч. м ’ясопереробної, птахопереробної, консервної, яєчної, рибної, м олочної, сирної,

17.05.2019

17.05.2024

м асложирової, плодоовочевої, кондитерської, хлібопекарської, підприєм ств з виробництва

О.О.Богом ольця", висновок державної санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/34836
від 03.11.2017

продуктів дитячого харчування, м ороз ива та напівф абрикатів, пиво-без алкогольних та
алкогольних напоїв, бутильованої питної води та м інеральних вод тощо), цукрової та спиртової
галуз ей, агропром ислового ком плексу (у т.ч. вирощування грибів), пром ислові підприєм ства,
водопостачання та водовідведення, рухом ий склад та об’єкти з абез печення автом обільного
транспорту, м етрополітену, з аліз ничного, водного, повітряного транспорту, об’єкти м іністерств,
служб і відом ств, м итниці та прикордонних служб, установ пенітенціарної систем и тощо, побут.
Оптова та роз дрібна торгівля. Державна реєстрація
Денф екція та санітарна обробка на підприєм ствах цукрової галуз і: антисептування сировини,
напівпродуктів і технологічних вод (у т.ч. поверхонь буряків, бурякової стружки, соку),
дез інф екція виробничого обладнання та ком унікацій (у т.ч. диф уз ійного апарату, з бірників,

ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит
Дез інф екційний з асіб «Віндез НОК» (діючі
149

речовини: надоцтова кислота ≤ 15%,
пероксид водню ≤ 25%, оцтова кислота ≤
30%)

України», Україна, 02152, м . Київ, вул.
Берез няківська, 10, кв. 17, тел./ф акс: (044)
404-04-54,
404-90-27, office@s ans .com.ua,
www.s ans .com.ua, код з а ЄДРПОУ

технологічних єм ностей, ф ільтрів, продуктових трубопроводів, водних ком унікацій), дез інф екція
ф ірм а «Draco-Bis Lewicki M arcin», Польща, поверхонь прим іщень тощо; дез інф екція та санітарна обробка на підприєм ствах харчопереробної
ul. M łodzieżowa 29, 62-510 Konin, Pols ka

пром исловості (м ′ясної, консервної, птахопереробної, яєчної, рибної, м олочної, м асложирової,

(вул.

плодоовочевої, сирної, кондитерської, хлібопекарської, підприєм ствах з виготовлення продуктів

М лодз ежова 29, 62-510 Конін)

дитячого харчування, алкогольних і без алкогольних напоїв, вирощування грибів тощо):

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
17.05.2019

17.05.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 05.03.02-03/18337 від
31.05.2016

дез інф екція виробничого обладнання та ком унікацій (у т.ч. виробничих м ашин і апаратів,

33888590

технологічних рез ервуарів, єм ностей, ф ільтрів, продуктових трубопроводів, водних ком унікацій),
поверхонь, що контактують з харчовим и продуктам и, посуду, тари, інвентарю, поверхонь
прим іщень тощо. Державна реєстрація.
Товариство з обм еженою відповідальністю

з асіб дез інф екційний «ХІЛЕР/HEALER»
150

(діюча речовина: 25,0% полігексам етиленгуанідин гідрохлорид)

Товариство з обм еженою відповідальністю
«ХІЛЕР», Україна, 03055, м . Київ, провулок
Політехнічний,1/33А, код з а
ЄДРПОУ:40935570.

«ХІЛЕР», Україна, 03055, м . Київ, провулок

з аклади охорони з доров’я усіх проф ілів; аптечні з аклади; дитячі дошкільні та учбові з аклади

Політехнічний,1/33А, код з а

різ них рівнів акредитації; об’єкти ком унально-побутового обслуговування; підприєм ства

ЄДРПОУ:40935570.Адреса виробництва:

ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної пром исловості, харчової та

Ровенська область, Ровеньковський р-н, с.

харчопереробної пром исловості; з аклади ресторанного господарства та торгівлі; установи

Городок, вул. Барона Штейнгеля, 145 В.,

пенітенціарної служби; транспорт тощо.

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
17.05.2019

17.05.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/5383 від
07.03.2017

тел.+380503264066.
Товариство з обм еженою відповідальністю

151

з асіб дез інф екційний–шкірний антисептик

Товариство з обм еженою відповідальністю

«ХІЛЕР-С/HEALER-С» ( діюча речовина:

«ХІЛЕР», Україна, 03055, м . Київ, провулок

0,5% полігексам етиленгуанідин

Політехнічний, 1/33А, код з а

гідрохлорид)

ЄДРПОУ:40935570.

«ХІЛЕР», Україна, 03055, м . Київ, провулок

з аклади охорони з доров’я усіх проф ілів; аптечні з аклади; дитячі дошкільні та учбові з аклади

Політехнічний,1/33А, код з а

різ них рівнів акредитації; об’єкти ком унально-побутового обслуговування; підприєм ства

ЄДРПОУ:40935570. Адреса виробництва:

ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної пром исловості, харчової та

Ровенська область, Ровеньковський р-н, с.

харчопереробної пром исловості; з аклади ресторанного господарства та торгівлі; установи

Городок, вул. Барона Штейнгеля, 145 В.,

пенітенціарної служби; транспорт тощо.

тел.+380503264066.

Сто р ін ка 2 8 із 3 6

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
17.05.2019

17.05.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/5266 від
07.03.2017

1

2

3

4

5

6

7

05.06.2019

05.06.2024

8

Засіб дез інф екційний "Соліз им "
("Solizyme"), діючи речовини: перкарбонат

152

Заклади охорони з доров’я, учбово-виховні, спортивно – оз доровчі, ком унально-побутові,

натрію -15,0-25,0

Ком панія «Baltiachemi OU» (код 10965891),

%, тетраацетилетилендіам ін -10,0-20,0%,

Естонія, M aagi 5,

ком плекс ф ерм ентів (протеаз а, ам ілаз а,

M aardu, 74014 EESTI

Ком панія «Baltiachemi OU» (код 10965891),
Естонія, M aagi 5, M aardu, 74014 EESTI

ліпаз а) -

пром ислові підприєм ства, у т.ч. ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної,
харчопереробної пром исловості; з аклади ресторанного господарства і торгівлі, культурно-освітні,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок

видовищні; усі види транспорту, житлові та гром адські будівлі, побут тощо. Оптова і роз дрібна

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 05.03.02-03/22560 від
30.06.2016 р.

торгівля.

070-0,95%
Заклади охорони з доров’я, учбово-виховні, спортивно – оз доровчі, ком унально-побутові,

153

Засіб для дез інф екції, м иття та очищення

Ком панія «Baltiachemi OU» (код 10965891),

«Фан» («Fan») (діюча речовина:

Естонія, M aagi 5,

дидецилдим етилам оній хлорид -5,0-10,0%)

M aardu, 74014 EESTI

Ком панія «Baltiachemi OU» (код 10965891),
Естонія, M aagi 5, M aardu, 74014 EESTI

пром ислові підприєм ства, у т.ч. ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної,
харчопереробної пром исловості; з аклади ресторанного господарства і торгівлі, культурно-освітні,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
05.06.2019

05.06.2024

видовищні; усі види транспорту, житлові та гром адські будівлі, побут тощо. Оптова і роз дрібна

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 05.03.02-03/22561 від
30.06.2016 р.

торгівля.
Заклади охорони з доров’я, дошкільні, навчальні з аклади різ них рівнів акредитації, спортивноЗасіб дез інф ікційний "Санітаб" (діюча
154

речовина: натрієва сіль дихлоріз оціанурової
кислоти -80,0- 85,0 %)

ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,
вул. Печерський уз віз 15 (юридична адреса);
03680, м .
Київ, К.М алевича, 86 И.п.3

ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,
вул. Печерський уз віз 15 (юридична адреса);
03680, м . Київ, К.М алевича, 86 И.п.3

оз доровчі, об'єкти ком унально-побутового приз начення, пром ислові підприєм ства, у т.ч.
ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, харчопереробної пром исловості,
ресторанного господарства і торгівлі; транспорт (у т.ч.. автом обільний, водний і з аліз ничний),

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
05.06.2019

05.06.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 05.03.02-04/22559 від
30.06.2016 р.

об'єкти
житлово-ком унального господарства, побут тощо. Оптова і роз дрібна торгівля.
Заклади охорони з доров’я, учбово-виховні, спортивно-оз доровчі, пром ислові підприєм ства, у т.ч.

155

Засіб дез інф екційний "Новохлор-екстра"

ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,

(діюча речовина: гіпохлорит натрію

вул. Печерський уз віз 15 (юридична адреса);

(початковий вм іст активного хлору - 7,0-

03680, м .

9,0%)

Київ, К.М алевича, 86 И.п.3

ТОВ "Інтердез ", Україна, 01011, м . Київ,
вул. Печерський уз віз 15 (юридична адреса);
03680, м . Київ, К.М алевича, 86 И.п.3

ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної, харчопереробної пром исловості,
ресторанного господарства і торгівлі; об'єкти ком унально-побутового приз начення, у т.ч.
водопровідно-каналіз аційного господарства, транспорт, у т.ч. автом обільний, водний і

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
05.06.2019

05.06.2024

державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 05.03.02-04/22574 від
30.06.2016 р.

з аліз ничний,
побут.

Засіб родентицидний "Ратид-1" (гранули)
156

(діюча речовина: диф енацин - 0,015 %
(препарат Ратиндан - 3-5 %)

Засіб родентицидний «Ратид-2», (параф інові
157

брикети) (діюча речовина: диф енацин-0,015%
(препарат Ратиндін-3,5%)

Засіб родентицидний "Ратид-3" (пасти)
158

(діюча речовина: диф енацин - 0,015 %
(препарат Ратиндан - 3-5 %)

159

160

71, 483-32-

71, 483-

72, код ЄДРПОУ: 19355289

32-72, код ЄДРПОУ: 19355289

ТОВ "Спецтехнологія", Україна, 01103, м .

ТОВ "Спецтехнологія", Україна, 01103, м .

Київ, вул. Заліз ничне шосе, 47, тел.: 483-31- Київ, вул. Заліз ничне шосе, 47, тел.: 483-31- з нищення пацюків, м ишей на господарських об’єктах, в побуті населенням . Оптово-роз дрібна
71, 483-32-

71, 483-

72, код ЄДРПОУ: 19355289

32-72, код ЄДРПОУ: 19355289

ТОВ "Спецтехнологія", Україна, 01103, м .

ТОВ "Спецтехнологія", Україна, 01103, м .

71, 483-

72, код ЄДРПОУ: 19355289

32-72, код ЄДРПОУ: 19355289

ТОВ "Спецтехнологія", Україна, 01103, м .

ТОВ "Спецтехнологія", Україна, 01103, м .

торгівля.

72, код ЄДРПОУ: 19355289

32-72, код ЄДРПОУ: 19355289

населенням . Оптово-роз дрібна торгівля

ТОВ "Фабрика агрохім ікатів", Україна,
18000, м . Ч еркаси, вул. Сурікова 9, 11/1,

Державна реєстрація, в якості інсектицидного з асобу для з нищення м ух, роз дрібна та оптова

(діюча речовина: ім ідаклоприд - 1,5 %)

тел: (0472) 56-

тел: (0472) 56-

реаліз ація

30-01, код з а ЄДРПОУ: 33752928

30-01, код з а ЄДРПОУ: 33752928

ТОВ "Фабрика агрохім ікатів", Україна, м .

ТОВ "Фабрика агрохім ікатів", Україна, м .

ком арів та кліщів", спрей (діюча речовина
ДЕТА - 15 %)

Препарат інсектицидний "ХЛОРПІРІВІТ"
(д.р.хлорпіриф ос-50 %, циперм етрин-5 %)

33752928

43, 56-30-01, код з а ЄДРПОУ: 33752928

ТОВ "Фабрика агрохім ікатів, Україна,

ТОВ "Фабрика агрохім ікатів, Україна,

18000, м . Ч еркаси, вул. Сурікова 9, 11/1 ,

18000, м . Ч еркаси, вул. Сурікова 9, 11/1 ,

Державна реєстрація. Роз дрібна та оптово реаліз ація. Репелентний з асіб для з ахисту людей від

тел: (0472)-56-

тел: (0472)-56- 30-01, код з а ЄДРПОУ:

нападу та укусів кровосисних ком ах

30-01, код з а ЄДРПОУ: 33752918

33752918

15-43, 56-30-01, код з а ЄДРПОУ:
33752928

Засіб родентицидний «БРОДІФАКУМ »
тістоподібна прим анка», діюча речовина:
бродиф акум – 0,005%

середовищі життєдіяльності людини, роз дрібна та оптова реаліз ація

05.06.2024

О.О.Богом ольця", висновок державної санітарно- епідем іологічної

"Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім ені
05.06.2019

05.06.2024

О.О.Богом ольця", висновок державної санітарно- епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/12388 від 22.03.2018 р.

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України",
21.06.2019

21.06.2024

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-

21.06.2019

21.06.2024

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України",
висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/34731 від 02.11.2017 р.
"Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

21.06.2019

21.06.2024

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України",
висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-201/22877 від 18.07.2017 р.

ТОВ "Фабрика агрохім ікатів", Україна,

"Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

18000, м . Ч еркаси, вул. Сурікова 9, 11/1,

Державна реєстрація, для з нищення синантропних ком ах (тарганів, м урашок, м ух, бліх, кліщів,

тел: (0472) - 71-15-43, 56-30-01, код з а

ком арів) в нежитлових прим іщеннях та на відкритих прилеглих територіях

21.06.2019

21.06.2024

ЄДРПОУ: 33752928

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України",
висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/37080 від 30.11.2017 р.

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО- ПРОМ ИСЛОВИЙ

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМ ИСЛОВИЙ

БУДИНОК

БУДИНОК «УСАДЬБА – АГРОХІМ »,

«УСАДЬБА – АГРОХІМ »,

Україна,

Родентицидний з асіб приз начено для з нищення сірих і чорних щурів і хатніх м ишей у прим іщеннях

Україна, 61058, м . Харків, вул.

61058, м . Харків, вул. Данилевського, буд.

і навколо них на об’єктах різ ного приз начення. Оптова та роз дрібна торгівля.

"Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

Данилевського, буд. 6, кв. 45, код ЄДРПОУ 6, кв. 45, код ЄДРПОУ 33288625, тел.
33288625, тел. 0509474969.

"Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім ені
05.06.2019

"Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

15

(0472) -71-

О.О.Богом ольця", висновок державної санітарно- епідем іологічної

від 29.03.2017 р.

15-43, 56-30-01, код з а ЄДРПОУ:

18000 м . Ч еркаси, вул. Сурікова 9, 11/1, тел:

05.06.2024

5/9244

Ч еркаси, бул. Сурікова 9, 11/1, тел: (0472) 71 Черкаси, бул. Сурікова 9, 11/1, тел: (0472) 71 Державна реєстрація, в якості родентицидного з асобу для з нищення шкідливих гриз унів у

ТОВ "Фабрика агрохім ікатів", Україна,

"Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім ені
05.06.2019

"Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

ТОВ "Фабрика агрохім ікатів", Україна,
Інсектицидний з асіб "ЗАХИСНИК від м ух" 18000, м . Ч еркаси, вул. Сурікова 9, 11/1,

Репелентний з асіб "ЗАХИСНИК від

О.О.Богом ольця", висновок державної санітарно- епідем іологічної

експертиз и №602-123-20-5/11921 від 21.03.2018 р.

71, 483-

тістоподібної речовини, з ернової сум іші

05.06.2024

експертиз и №602-123-20-5/11925 від 21.03.2018 р.

71, 483-32-

бром адіолон - 0,0025 %)

164

торгівля.

Київ, вул. Заліз ничне шосе, 47, тел.: 483-31- Київ, вул. Заліз ничне шосе, 47, тел.: 483-31- з нищення пацюків, м ишей на господарських об’єктах, в побуті населенням . Оптово-роз дрібна
71, 483-32-

"Інститут гігієни та екології Національного м едичного університету ім ені
05.06.2019

експертиз и №602-123-20-5/12525 від 23.03.2018 р.

Київ, вул. Заліз ничне шосе, 47, тел.: 483-31- Київ, вул. Заліз ничне шосе, 47, тел.: 483-31- виготовлення принад для з нищення пацюків, м ишей на господарських об’єктах, в побуті

(діючі речовини: бродіф акум - 0,0025 %,

163

торгівля.

диф еницин, 5 г/кг)

у вигляді параф інованих брикетів,

162

ТОВ "Спецтехнологія", Україна, 01103, м .

Київ, вул. Заліз ничне шосе, 47, тел.: 483-31- Київ, вул. Заліз ничне шосе, 47, тел.: 483-31- з нищення пацюків, м ишей на господарських об’єктах, в побуті населенням . Оптово-роз дрібна

Родентицид «Ратиндан» (діюча речовина:

Родентицидний з асіб "АНТИЩУР" (принада

161

ТОВ "Спецтехнологія", Україна, 01103, м .

21.06.2019

21.06.2024

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України",
висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/17685 від 30.05.2017 р.

0509474969.

Сто р ін ка 2 9 із 3 6

1

2

Засіб родентицидний «БРОДІФАКУМ »
165

гранули»; діюча речовина: бродиф акум –
0,005%

Засіб родентицидний «БРОДІФАКУМ »
166

рідкий концентрат», діюча речовина:
бродиф акум – 0,25%

Засіб родентицидний «БРОДІФАКУМ »
167

воскові брикети», діюча речовина:
бродиф акум – 0,005%

Засіб родентицидний «БРОДІФАКУМ »
168

з ернова сум іш», діюча речовина:
бродиф акум – 0,005%

3

4

5

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО- ПРОМ ИСЛОВИЙ

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМ ИСЛОВИЙ

БУДИНОК

БУДИНОК «УСАДЬБА – АГРОХІМ »,

«УСАДЬБА – АГРОХІМ »,

Україна,

Родентицидний з асіб приз начено для з нищення сірих і чорних щурів і хатніх м ишей у прим іщеннях

Україна, 61058, м . Харків, вул.

61058, м . Харків, вул. Данилевського, буд.

і навколо них на об’єктах різ ного приз начення. Оптова та роз дрібна торгівля .

6

7

21.06.2019

21.06.2024

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",

0509474969.

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО- ПРОМ ИСЛОВИЙ

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМ ИСЛОВИЙ

БУДИНОК

БУДИНОК «УСАДЬБА – АГРОХІМ »,

«УСАДЬБА – АГРОХІМ »,

Україна,

Засіб приз начено для використання в якості сировини для виготовлення родентицидних принад з

Україна, 61058, м . Харків, вул.

61058, м . Харків, вул. Данилевського, буд.

вм істом діючої речовини 0,005% для боротьби з гриз унам и. Оптова та роз дрібна торгівля .

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",
21.06.2019

21.06.2024

0509474969.

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО- ПРОМ ИСЛОВИЙ

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМ ИСЛОВИЙ

БУДИНОК

БУДИНОК «УСАДЬБА – АГРОХІМ »,

«УСАДЬБА – АГРОХІМ »,

Україна,

Україна, 61058, м . Харків, вул.

61058, м . Харків, вул. Данилевського, буд.

Данилевського, буд. 6, кв. 45, код ЄДРПОУ 6, кв. 45, код ЄДРПОУ 33288625, тел.

Родентицидний з асіб приз начено для з нищення сірих і чорних щурів і хатніх м ишей у сухих і
вологих м ісцях прим іщень і навколо них на об’єктах різ ного приз начення. Оптова та роз дрібна

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",
21.06.2019

21.06.2024

торгівля .

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/17699 від 30.05.2017 р.

33288625, тел. 0509474969.

0509474969.

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО- ПРОМ ИСЛОВИЙ

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМ ИСЛОВИЙ

БУДИНОК

БУДИНОК «УСАДЬБА – АГРОХІМ »,

«УСАДЬБА – АГРОХІМ »,

Україна,

Родентицидний з асіб приз начено для з нищення сірих і чорних щурів і хатніх м ишей у прим іщеннях

Україна, 61058, м . Харків, вул.

61058, м . Харків, вул. Данилевського, буд.

і навколо них на об’єктах різ ного приз начення. Оптова та роз дрібна торгівля .

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",
21.06.2019

21.06.2024

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/17686 від 30.05.2017 р.

Данилевського, буд. 6, кв. 45, код ЄДРПОУ 6, кв. 45, код ЄДРПОУ 33288625, тел.
33288625, тел. 0509474969.

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/17700 від 30.05.2017 р.

Данилевського, буд. 6, кв. 45, код ЄДРПОУ 6, кв. 45, код ЄДРПОУ 33288625, тел.
33288625, тел. 0509474969.

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/17701 від 30.05.2017 р.

Данилевського, буд. 6, кв. 45, код ЄДРПОУ 6, кв. 45, код ЄДРПОУ 33288625, тел.
33288625, тел. 0509474969.

8

0509474969.
Дез інф екція поверхонь прим іщень, м едичних приладів, санітарно-технічного обладнання, посуду,
білиз ни, предм етів догляду хворих та особистої гігієни, іграшок, вз уття, прибирального
інвентарю, гум ових килим ків тощо при проведенні поточної та з аключної дез інф екції у з акладах
охорони з доров’я та у вогнищах інф екцій бактеріальної, (включаючи особливо небез печні інф екції
та туберкульоз ), вірусної та грибкової етіології; дез інф екція з аз начених об’єктів при проведенні
проф ілактичної дез інф екції у ЛПЗ; дез інф екція виробів м едичного приз начення із
короз ійностійких м еталів, гум и, скла, пластм ас, м едичних відходів та біологічних виділень перед

Республіка Білорусь, ОДО "Белсепт", вул.

їх утиліз ацією в ЛПЗ, санітарного транспорту; з аключна дез інф екція у дитячих і учбових

Калиновського, буд. 55, прим . 5В, м .

Дез інф ікуючий з асіб "Дез ариус хлор":
169

діюча речовина – натрієва сіль
дихлоріз оціанурової кислоти – 99,7 %

з акладах; проведення генеральних прибирань; з нез араження об’єктів, уражених пліснявим и

М інськ, 220103, Республіка Білорусь.

Республіка Білорусь, ОДО "Белсепт", вул.

грибам и; дез інф екція поверхонь при проведенні проф ілактичної дез інф екції в оз доровчих

Тел. (017) 335-34-88, ф акс (017)

Калиновського, буд. 55, прим . 5В, м .

з акладах, учбових з акладах, на ком унально- побутових об'єктах, у спортивно-оз доровчих

335-34-82, info@bels ept.by, код

М інськ, 220103, Республіка Білорусь. Тел.

ком плексах, у з акладах ресторанного господарства і торгівлі, соціального з ахисту, культури,

підприєм ства 690592654 з а посередництва

(017) 335-34-

відпочинку, пенітенціарної систем и, у оф ісах, на виробничих об'єктах, складах і сховищах,

ПП "КоТріс", Україна, вул.. Княгині Ольги, 88, ф акс (017) 335-34-82, info@bels ept.by, код підприєм ствах з в’яз ку, транспорті; з нез араження поверхонь на підприєм ствах парф юм ернобуд. 22, оф . 713, м . Дніпро,

підприєм ства 690592654

косм етичної, ф арм ацевтичної, м ікробіологічної пром исловості, на об'єктах аптечної

49000, Україна, тел. (050) 420 43

інф раструктури; дез інф екція поверхонь та обладнання на підприєм ствах харчопереробної

41

пром исловості; дез інф екція см іттєз бирального обладнання, см іттєвоз ів; з нез араження вм істу
накопичувальних баків автоном них туалетів, поверхонь автоном них туалетів і біотуалетів;
проведення з аходів неспециф ічної проф ілактики в ЛПЗ та на об’єктах М О, М ВС, ДСНС, а також
при проведенні протиепідем ічних з аходів ЦО та в ум овах надз вичайних ситуацій; дез інф екція
інших епідем іологічно з начим их об'єктів; у вигляді гранул - з нез араження біологічних виділень та
інших біологічних рідин на поверхнях та у єм ностях при інф екціях бактеріальної, включаючи
туберкульоз ,
вірусної і грибкової етіології у ЛПЗ.

Сто р ін ка 3 0 із 3 6

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",
21.06.2019

21.06.2024

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/40651 від 28.12.2017 р.

1

2

3

4

5

6

7

21.06.2019

21.06.2024

8

Поточна та з аключна дез інф екція у лікувально-проф ілактичних з акладах різ ного проф ілю,
дитячих з акладах та у вогнищах інф екційних з ахворювань бактеріальної, (включаючи
туберкульоз ), вірусної, та грибкової етіології; проф ілактична дез інф екція у лікувальнопроф ілактичних і дитячих з акладах; передстериліз аційне очищення та дез інф екція, у том у числі
поєднана із передстериліз аційним очищенням , виробів м едичного приз начення, включаючи
хірургічні і стом атологічні інструм енти і м атеріали, жорсткі та гнучкі ендоскопи та інструм енти
Республіка Білорусь, ОДО "Белсепт", вул.

до них; дез інф екція кувез ів, реанім аційних та сповивальних столів, наркоз но-дихальної апаратури,

Калиновського, буд. 55, прим . 5В, м .

170

анестез іологічного обладнання; дез інф екція м едичних відходів; проведення генеральних

Дез інф ікуючий з асіб "Дез ариус" з м ийним М інськ, 220103, Республіка Білорусь.

Республіка Білорусь, ОДО "Белсепт", вул.

прибирань у лікувально-проф ілактичних, дитячих та інших з акладах; дез інф екція вз уття при

еф ектом : діючі речовини – ком плекс Ч АС

Тел. (017) 335-34-88, ф акс (017)

Калиновського, буд. 55, прим . 5В, м .

дерм атом ікоз ах; дез інф екція об’єктів транспорту, включаючи санітарний, автом обільний,

(алкілдим етилбенз илам онію хлорид та

335-34-82, info@bels ept.by, код

М інськ, 220103, Республіка Білорусь. Тел.

з аліз ничний, водний тощо, та транспортної інф раструктури; з нез араження об’єктів, уражених

дидецилдим етилам онію хлорид) – 2,0 %

підприєм ства 690592654 з а посередництва

(017) 335-34-

пліснявим и грибам и; проф ілактична дез інф екція у спортивно-оз доровчих установах, санаторно-

сум арно, полігексам етиленгуанідину

ПП "КоТріс", Україна, вул.. Княгині Ольги, 88, ф акс (017) 335-34-82, info@bels ept.by, код курортних з акладах, рекреаційних з онах та м ісцях м асового відпочинку, у з акладах сф ери

гідрохлорид - 2,5 %,

буд. 22, оф . 713, м . Дніпро,

підприєм ства 690592654.

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",
висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/5866 від 20.02.2018 р.

відпочинку та роз ваг, на об’єктах ком унально-побутового обслуговування, у банківських

49000, Україна, тел. (050) 420 43

установах, з акладах з в’яз ку; у з акладах ресторанного господарства і торгівлі, на пром ислових і

41.

продовольчих ринках; у з акладах соціального з ахисту та пенітенціарної систем и; дез інф екція
прим іщень, обладнання, інструм ентів, спецодягу у перукарнях та інших об’єктах сф ери
обслуговування населення; на пром ислових підприєм ствах, складах та сховищах; у м ісцях
м асового скупчення людей, у гром адських туалетах; дез інф екція об’єктів у військових частинах,
підроз ділах М О, М ВС, ДСНС; дез інф екція на інших епідем ічно з начим их об’єктах, діяльність
яких вим агає дотрим ання гігієнічних норм ; дез інф екціїя систем вентиляції та кондиціювання
повітря; дез інф екція см іттєприбирального обладнання.
Швидка у часі дез інф екція та очищення поверхонь прим іщень, предм етів ум еблювання,

Республіка Білорусь, ОДО "Белсепт", вул.

обладнання і апаратури, виробів м едичного приз начення та інвентарю, м едичного

Калиновського, буд. 55, прим . 5В, м .

171

інструм ентарію, предм етів догляду хворих, з асобів особистої гігієни при проведенні дез інф екції в

Дез інф ікуючий з асіб "Трибэль спрей": діючі М інськ, 220103, Республіка Білорусь.

Республіка Білорусь, ОДО "Белсепт", вул.

з акладах охорони з доров’я різ ного проф ілю і підпорядкування, лабораторіях різ ного проф ілю і

речовини – 2-пропанол – 30,0 %; Ч АС – 0,02

Тел. (017) 335-34-88, ф акс (017)

Калиновського, буд. 55, прим . 5В, м .

підпорядкування, на станціях швидкої і невідкладної м едичної допом оги, на санітарном у

%; полігексам етиленбігуанідину

335-34-82, info@bels ept.by, код

М інськ, 220103, Республіка Білорусь. Тел.

транспорті, у санаторно-курортних з акладах, в аптечних, дитячих, навчальних з акладах, у

гідрохлорид – 0,04

підприєм ства 690592654 з а посередництва

(017) 335-34-

косм етологічних клініках і салонах; у спортивних, роз важальних з акладах, на підприєм ствах

%; N,N-біс (3-ам інопропіл) додецилам ін –

ПП "КоТріс", Україна, вул.. Княгині Ольги, 88, ф акс (017) 335-34-82, info@bels ept.by, код ф арм ацевтичної та парф юм ерно-косм етичної пром исловості, у з акладах соціального з ахисту, на

0,02 %

буд. 22, оф . 713, м . Дніпро,

підприєм ства 690592654.

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",
21.06.2019

21.06.2024

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/5867 від 20.02.2018 р.

всіх видах транспорту, на підприєм ствах харчової та переробної пром исловості, у з акладах

49000, Україна, тел. (050) 420 43

торгівлі, ресторанного і ком унального господарства, у банківських установах та з акладах

41.

з в’яз ку, у військових з акладах; дез інф екція надітих на руки гум ових та поліпропіленових
рукавичок; швидка дез інф екція шкіри рук в ургентних ситуаціях.

Дез інф екційний з асіб «Славін-Дельта»;
діючі речовини: поліоксим етиленбігуанідин
хлорид; полігексам етиленбігуанідин
172

гідрохлорид; етилендіам інотетраоцтова
кислота динатрієва сіль; бенз ил-С12-18алкілдим етилам оній хлорид; бенз алконіум

ТОВ «Лаверна», Україна, 03164, м . Київ,
вул. Генерала Наум ова 23-Б, код з а
ЄДРПОУ: 30931626

Унітарне підприєм ство «Інкраслав»,
Республіка Білорусь, 223053, М інська
область, с. Боровляни, М інського району,
вул. 40 років Перем оги, 19

хлорид; натрієвої сіль 4- саліцилової

Заклади охорони з доров'я, соціального з ахисту, спортивно-оз доровчі, учбово-виховні, дитячі та

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва

дошкільні з аклади, об’єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства гром адського
харчування і торгівлі, парф ум ерно-косм етичної, хім іко-ф арм ацевтичної, м ікробіологічної,

21.06.2019

21.06.2024

харчопереробної пром исловості, агро-пром ислового ком плексу, транспорт (у т.ч. з аліз ничний),

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/39388 від 14.12.2017
р.

побут, тощо. Державна реєстрація

кислоти.

Дез інф екційний з асіб «Славін-Дельта»;
діючі речовини: поліоксим етиленбігуанідин
хлорид; полігексам етиленбігуанідин
173

гідрохлорид; етилендіам інотетраоцтова
кислота динатрієва сіль; бенз ил-С12-18алкілдим етилам оній хлорид; бенз алконіум

Заклади охорони з доров'я, соціального з ахисту, спортивно-оз доровчі, учбово-виховні, дитячі та
ТОВ «Лаверна», Україна, 03164, м . Київ,

ТОВ «Лаверна», Україна, 03164, м . Київ,

дошкільні з аклади, об’єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства гром адського

вул. Генерала Наум ова 23-Б, код з а

вул. Генерала Наум ова 23-Б, код з а

харчування і торгівлі, парф ум ерно-косм етичної, хім іко-ф арм ацевтичної, м ікробіологічної,

ЄДРПОУ: 30931626

ЄДРПОУ: 30931626

харчопереробної пром исловості, агро-пром ислового ком плексу, транспорт (у т.ч. з аліз ничний),

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва
21.06.2019

21.06.2024

санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/39834 від 20.12.2017
р.

побут, тощо. Державна реєстрація

хлорид; натрієвої сіль 4- саліцилової

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної

кислоти.

Дез інф екційний з асіб «Дуасепт»;
Діючі речовини: біс(3-ам інопропил)додецил,

174

додецилпропілентриам ін,

ТОВ «Лаверна», Україна, 03164, м . Київ,

алкілдим етилбенз илам онію хлорид;

вул. Генерала Наум ова 23-Б, код з а

м оноалкілф енол етоксілату; бенз алконіум

ЄДРПОУ: 30931626

хлорид;

Унітарне підприєм ство «Інкраслав»,
Республіка Білорусь, 223053, М інська
область, с. Боровляни, М інського району,
вул. 40 років Перем оги, 19

Заклади охорони з доров'я, соціального з ахисту, спортивно-оз доровчі, учбово-виховні, дитячі та

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва

дошкільні з аклади, об’єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства гром адського
харчування і торгівлі, парф ум ерно-косм етичної, хім іко-ф арм ацевтичної, м ікробіологічної,
харчопереробної пром исловості, агро-пром ислового ком плексу, транспорт (у т.ч. з аліз ничний),
побут, тощо. Державна реєстрація

натрію триполіф осф ат.

Сто р ін ка 3 1 із 3 6

21.06.2019

21.06.2024

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/39389 від 14.12.2017
р.

1

2

3

4

5

6

7

21.06.2019

21.06.2024

8

Дез інф екційний з асіб «Дуасепт»;
Діючі речовини: біс(3-ам інопропил)додецил,

175

Заклади охорони з доров'я, соціального з ахисту, спортивно-оз доровчі, учбово-виховні, дитячі та

додецилпропілентриам ін,

ТОВ «Лаверна», Україна, 03164, м . Київ,

ТОВ «Лаверна», Україна, 03164, м . Київ,

дошкільні з аклади, об’єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства гром адського

алкілдим етилбенз илам онію хлорид;

вул. Генерала Наум ова 23-Б, код з а

вул. Генерала Наум ова 23-Б, код з а

харчування і торгівлі, парф ум ерно-косм етичної, хім іко-ф арм ацевтичної, м ікробіологічної,

м оноалкілф енол етоксілату; бенз алконіум

ЄДРПОУ: 30931626

ЄДРПОУ: 30931626

харчопереробної пром исловості, агро-пром ислового ком плексу, транспорт (у т.ч. з аліз ничний),

хлорид;

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва
Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/39785 від 20.12.2017
р.

побут, тощо. Державна реєстрація

натрію триполіф осф ат.
Засіб «Дез ОР» приз начений для з нез араження рук хірургів і інших осіб, які прийм ають участь в
оперативних втручаннях, антисептичної обробка шкіри ін’єкційного поля, операційного поля і
Дез інф екційний з асіб «Дез ОР»:
176

Діючі речовини: поліоксим етиленбігуанідин
хлорид;
етилендіам інотетраоцтова кислота.

ТОВ «Лаверна», Україна, 03164, м . Київ,
вул. Генерала Наум ова 23-Б, код з а
ЄДРПОУ: 30931626

Унітарне підприєм ство «Інкраслав»,

ліктьових з гинів донорів, шкіри та прилеглих слиз ових, гігієнічної обробки рук персоналу в

Республіка Білорусь, 223053, М інська

лікувально-проф ілактичних з акладах, інф екційних вогнищах, на підприєм ствах ком унально-

область, с. Боровляни, М інського району,

побутового обслуговування, гром адського харчування і торгівлі, парф ум ерно-косм етичної,

вул. 40 років Перем оги, 19

хім іко- ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, харчопереробної пром исловості в з акладах освіти,

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва
21.06.2019

21.06.2024

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/39391 від 14.12.2017
р.

культури, відпочинку, спорту, в пенітенціарних установах та з акладах соціального з абез печення,
на транспорті, у побуті. Державна реєстрація
Засіб «Дез ОР» приз начений для з нез араження рук хірургів і інших осіб, які прийм ають участь в
оперативних втручаннях, антисептичної обробка шкіри ін’єкційного поля, операційного поля і
Дез інф екційний з асіб «Дез ОР»
177

Діючі речовини: поліоксим етиленбігуанідин
хлорид;
етилендіам інотетраоцтова кислота.

ТОВ «Лаверна», Україна, 03164, м . Київ,

ТОВ «Лаверна», Україна, 03164, м . Київ,

вул. Генерала Наум ова 23-Б, код з а

вул. Генерала Наум ова 23-Б, код з а

ЄДРПОУ: 30931626

ЄДРПОУ: 30931626

ліктьових з гинів донорів, шкіри та прилеглих слиз ових, гігієнічної обробки рук персоналу в
лікувально-проф ілактичних з акладах, інф екційних вогнищах, на підприєм ствах ком унальнопобутового обслуговування, гром адського харчування і торгівлі, парф ум ерно-косм етичної,

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва
21.06.2019

21.06.2024

хім іко- ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, харчопереробної пром исловості в з акладах освіти,

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/39833 від 20.12.2017
р.

культури, відпочинку, спорту, в пенітенціарних установах та з акладах соціального з абез печення,
на транспорті, у побуті. Державна реєстрація
Дез інф екційний з асіб «Із апін»;
Діючі речовини: поліоксим етиленбігуанідин
хлорид;
178

етилендіам інотетраоцтової кислоти
динатрієва сіль;
бенз ил С12-18 – алкілдим етилам оній

ТОВ «Лаверна», Україна, 03164, м . Київ,
вул. Генерала Наум ова 23-Б, код з а
ЄДРПОУ: 30931626

Унітарне підприєм ство «Інкраслав»,
Республіка Білорусь, 223053, М інська
область, с. Боровляни, М інського району,
вул. 40 років Перем оги, 19

хлорид; бенз алконіум хлорид; натрієва сіль

Заклади охорони з доров'я, соціального з ахисту, спортивно-оз доровчі, учбово-виховні, дитячі та

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва

дошкільні з аклади, об’єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства гром адського
харчування і торгівлі, парф ум ерно-косм етичної, хім іко-ф арм ацевтичної, м ікробіологічної,

21.06.2019

21.06.2024

харчопереробної пром исловості, агро-пром ислового ком плексу, транспорт (у т.ч. з аліз ничний),

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/39375 від 14.12.2017
р.

побут, тощо. Державна реєстрація

4- ам іносаліцилової кислоти.
Дез інф екційний з асіб «Із апін»
Діючі речовини: поліоксим етиленбігуанідин
хлорид;
179

етилендіам інотетраоцтової кислоти
динатрієва сіль;
бенз ил С12-18 – алкілдим етилам оній

Заклади охорони з доров'я, соціального з ахисту, спортивно-оз доровчі, учбово-виховні, дитячі та
ТОВ «Лаверна», Україна, 03164, м . Київ,

ТОВ «Лаверна», Україна, 03164, м . Київ,

дошкільні з аклади, об’єкти ком унально-побутового приз начення, підприєм ства гром адського

вул. Генерала Наум ова 23-Б, код з а

вул. Генерала Наум ова 23-Б, код з а

харчування і торгівлі, парф ум ерно-косм етичної, хім іко-ф арм ацевтичної, м ікробіологічної,

ЄДРПОУ: 30931626

ЄДРПОУ: 30931626

харчопереробної пром исловості, агро-пром ислового ком плексу, транспорт (у т.ч. з аліз ничний),

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва
21.06.2019

21.06.2024

санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/39386 від 14.12.2017
р.

побут, тощо. Державна реєстрація

хлорид; бенз алконіум хлорид; натрієва сіль

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної

4- ам іносаліцилової кислоти.
з асіб приз начений для швидкої та без печної стериліз ації, дез інфекції хірургічного інструм енту;
оптичних волокон, жорстких та гнучких ендоскопів, що з астосовуються для бронхоскопії,
ларингоскопії, артроскопії, лапароскопії, гістероскопи, гастроскопії, колоноскопії, ехоендоскопії);

Засіб для дез інф екції і стериліз ації ,,STERIL180

С” (СТЕРИЛ-С): діючі речовини:
перкарбонат натрію-40,0% ,
тетраацетилендіам ін-25,0%

Ком панія «Steril-4 S.r.l.», Collina del M are, 50,
ТОВ „Стеріл-4 Україна”; 49106, м . Дніпро,

98047 SAPONARA, Італія; тел.

вул. Новорічна, 47/58. Код з а ЄДРПОУ-

+39090332818;

35544428.

ф акс +390903352113; e-mail export@s teril4.com

інтраопераційних та ехокардіограф ічних датчиків; дихальних трубок і інструм ентів, що
з астосовуються в анестез іології; стом атологічного обладнання, гідравлічних контурів для
стом атологічних вуз лів та стом атологічних відливок; лабораторного посуду в з акладах охорони
з доров’я ( лікувально- проф ілактичних з акладах, клініко- діагностичних, бактеріологічних,

21.06.2019

21.06.2024

09.07.2019

09.07.2024

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/2944 від 20.02.2017 р.

вірусологічних та інших лабораторіях); на підприєм ствах ф арм ацевтичної, хім ічної,
м ікробіологічної, парф ум ерно-косм етичної пром исловості; у з акладах ком унально-побутового
приз начення (косм етичні салони, перукарні, м анікюрні та педікюрні кабінети тощо); дез інф екція
труб і єм ностей з питною
водою.
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Засіб репелентний «Гардекс Бебі (Gardex

ТОВ «САБРІЗ». Україна, 04070,

Baby) Дитячий крем -гель від ком арів»;

м . Київ, вул. Ігорівська, 12-Б, код з а

діюча речовина N,N-діетил-m-толуам ід

ЄДРПОУ 37334135, тел./ф акс (044) 496 03

(ДЕТА) – 7,5%

73

Засіб репелентний «Гардекс Класік (Gardex
182

Clas s ic) Cпрей від ком арів»; діюча речовина
N,N- діетил-m-толуам ід (ДЕТА) – 10,1%

ТОВ «САБРІЗ». Україна, 04070,
м . Київ, вул. Ігорівська, 12-Б, код з а
ЄДРПОУ 37334135, тел./ф акс (044) 496 03
73

ПП «Фарм ацевтична ф абрика «НВО
«Ельф а». Україна, 11500, Ж итом ирська
обл., м . Коростень, вул. Заліз нична, 2. Код
з а ЄДРПОУ
31231634.
ПП «Фарм ацевтична ф абрика «НВО
«Ельф а». Україна, 11500, Ж итом ирська
обл., м . Коростень, вул. Заліз нична, 2. Код
з а ЄДРПОУ
31231634.

Засіб репелентний «Гардекс Бебі (Gardex Baby) Дитячий крем -гель від ком арів» приз начено для
з ахисту дорослих і дітей віком від 3-х років від нападу та укусів кровосисних ком ах (ком арі,
м окреці, м оскіти) при нанесенні на нез ахищені ділянки тіла. Оптова та роз дрібна торгівля,

ДУ "Інститут гром адського з доров′я ім . О.М .М арз еєва НАМ Н України",

Засіб репелентний «Гардекс Класік (Gardex Clas s ic) Спрей від ком арів» приз начено для з ахисту
людей від нападу та укусів кровосисних ком ах (ком арі, м окреці, м ошки) при нанесенні на
нез ахищені ділянки тіла, одяг та інші вироби з тканини. Оптова та роз дрібна торгівля, аптечна
м ережа

Сто р ін ка 3 2 із 3 6

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и
№ 602-123-20-5/40091 від.26.12.2017 р.

аптечна м ережа

ДУ "Інститут гром адського з доров′я ім . О.М .М арз еєва НАМ Н України",
09.07.2019

09.07.2024

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и
№ 602-123-20-5/40238 від.26.12.2017 р.

1

2

3

Засіб репелентний «Гардекс Класік (Gardex ТОВ «САБРІЗ». Україна, 04070,
183

Clas s ic) крем -гель від ком арів»; діюча

м . Київ, вул. Ігорівська, 12-Б, код з а

речовина N,N-діетил-m-толуам ід (ДЕТА) –

ЄДРПОУ 37334135, тел./ф акс (044) 496 03

10,1%.

73

Інсектицидний з асіб «Раптор дитячі
184

пластини від

186

187

«Ельф а». Україна, 11500, Ж итом ирська

Засіб репелентний «Гардекс Класік (Gardex Clas s ic) крем -гель від ком арів» приз начено для

обл., м . Коростень, вул. Заліз нична, 2. Код

з ахисту людей від нападу та укусів кровосисних ком ах (ком арі, м окреці, м ошки,м оскіти, гедз і)

з а ЄДРПОУ

при нанесенні на нез ахищені ділянки тіла.Оптова та роз дрібна торгівля, аптечна м ережа

Державна реєстрація, побут, з а приз наченням , оптово-роз дрібна реаліз ація, реаліз ація в аптечних
м ережах (як супутній товар)

Україна. ТОВ «Хім СервісГруп», 58007,

Україна. ТОВ «Хім СервісГруп», 58007,

використовується в якості дез інф ектанту в харчовій та цукровій пром исловості (обробка буряків

Засіб для дез інф екції «ХСГдез 2» (діюча

Україна, м . Ч ернівці, вул. Хотинська, 4

Україна, м . Ч ернівці, вул. Хотинська, 4

у кагатах, обробка оборотної транспортерно-м ийної води, м ийка та ополіскування буряків,

речовина, м ас.%: 19,0-21,0

«М », тел./ф акс: +38

«М », тел./ф акс: +38 (0372)54 38 82.Код з а

екстрагування сахароз и з бурякової стружки, ф ільтрувальне обладнання, клерування

полігексам етиленбігуанідин гідрохлорид)

(0372)54 38 82.Код з а ЄДРПОУ

ЄДРПОУ

тростинного цукру-сирцю, технологічні єм ності та обладнання, ком унікації, з бірники роз ливів

38596065

38596065

(пром иїв). Оптова та роз дрібна торгівля

37334135

6

7

09.07.2019

09.07.2024

8

ДУ "Інститут гром адського з доров′я ім . О.М .М арз еєва НАМ Н України",
висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и
№ 602-123-20-5/40239 від.26.12.2017 р.

31231634.

Італія, Via Fers ina, 4, 38100 Trento, Italy

Київ, вул. Ігорівська, 12-Б, код з а ЄДРПОУ

Україна. ТОВ «Хім СервісГруп», 58007,

Україна. ТОВ «Хім СервісГруп», 58007,

Засіб дез інф екційний «ХСГдез 4» (діюча

Україна, м . Ч ернівці, вул. Хотинська, 4

Україна, м . Ч ернівці, вул. Хотинська, 4

використовують в якості дез інф ектанту в харчовій та цукровій пром исловості (обробка оборотної

речовина, м ас.%: 90,0±3,0-

«М », тел./ф акс: +38

«М », тел./ф акс: +38 (0372)54 38 82.Код з а

транспортерно-м ийної води, м ийка та ополіскування буряків, екстрагування сахароз и з бурякової

дихлоріз оціанурату натрію)

(0372)54 38 82.Код з а ЄДРПОУ

ЄДРПОУ

стружки, з бірники роз ливів (пром иїв). Оптова та роз дрібна торгівля.

38596065

38596065

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок державної
09.07.2019

09.07.2024

санітарно-епідем іологічної
експертиз и № 602-123-20-5/20688 від 27.06.2017 р.

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок державної
09.07.2019

09.07.2024

санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/28078 від 11.09.2017
р.

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок державної
09.07.2019

09.07.2024

санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/28131 від 11.09.2017
р.

Україна. ТОВ «Хім СервісГруп», 58007,

Україна. ТОВ «Хім СервісГруп», 58007,

Засіб дез інф екційний «ХСГдез 3» (діюча

Україна, м . Ч ернівці, вул. Хотинська, 4

Україна, м . Ч ернівці, вул. Хотинська, 4

використовують в якості дез інф ектанту в харчовій та цукровій пром исловості (обробка оборотної

речовина, м ас.%: 59,0±3,0-четвертинні

«М », тел./ф акс: +38

«М », тел./ф акс: +38 (0372)54 38 82.Код з а

транспортерно-м ийної води, м ийка та ополіскування буряків, екстрагування сахароз и з бурякової

ам онієві солі)

(0372)54 38 82.Код з а ЄДРПОУ

ЄДРПОУ

стружки, з бірники роз ливів(пром иїв) Оптова та роз дрібна торгівля.

р.

38596065

38596065
з аклади охорони з доров'я, спортивно-оз доровчі, навчально-виховні, соціального з ахисту

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

ТОВ "Дез ант", Україна, 01133, м .Київ,

188

5

Фірм а «Zobele indus trie Chimiche S.P.A.»,

ком арів» (д.р. – ЕТОК (пралетрин) Т.G. - 1,1%
(8 м г/пластина)

185

ТОВ «Сабріз », Україна, 04070, м .

4
ПП «Фарм ацевтична ф абрика «НВО

Засіб дез інф екційний "АНІОСГЕЛЬ 85 НПК
UA" (діюча речовина: етанол - 66,5 -73,5 %)

бульвар Лесі Українки, 24, кв.192, тел: (044)
249-93-70, e
mail: des _ant@ukr.net, код з а ЄДРПОУ:
34351252

ТОВ "Дез ант", Україна, 01133, м .Київ,
бульвар Лесі Українки, 24, кв.192, тел: (044)
249-93-70, e-mail: des _ant@ukr.net, код з а
ЄДРПОУ: 34351252

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок державної
09.07.2019

09.07.2024

населення, пенітенціарної систем и, банківські установи; підприєм ства ф арм ацевтичної,
м ікробіологічної, біотехнологічної, хім ічної, парф ум ерно-косм етичної, харчової пром исловості,

санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/28132 від 11.09.2017

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України ,
09.07.2019

09.07.2024

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-

ресторанного господарства і торгівлі; об'єкти гром адського харчування, ком унально-побутового

5/6880

приз начення; транспорт, побут тощо.

від 15.03.2017 р.

Засіб з астосовують для дез інф екції виробів м едичного приз начення із різ них м атеріалів,
м едичних приладів та обладнання; лабораторного та побутового посуду; перукарського,
м анікюрного та косм етичного приладдя; поверхонь прим іщень, предм етів обстановки, одягу,
білиз ни, санітарно- технічного обладнання, прибирального інвентарю, гум ових килим ків,
предм етів догляду з а хворим и, іграшок при інф екціях бактеріальної (включаючи туберкульоз ),

Засіб дез інф екційний «Парастерил» (діючі

вірусної, грибкової етіології у вогнищах інф екційних хвороб, лікувально-проф ілактичних з акладах

речовини:

189

N,N-біс(3-ам інопропіл)додецилам ін - не

Товариство з додатковою відповідальністю

Товариство з додатковою відповідальністю

м енше 15,0%; Дидецилдим етилам оній

«Пологівський хім ічний з авод «Коагулянт», «Пологівський хім ічний з авод «Коагулянт»,

хлорид - не м енше 10,0%;

Україна,70605, м . Пологи, Запоріз ька обл.,

Україна,70605, м . Пологи, Запоріз ька обл.,

Алкілдим етилбенз илам оній

вул. Лесі Українки, 243. Код з а ЄДРПОУ:

вул. Лесі Українки, 243. Код з а ЄДРПОУ:

хлорид-не м енше 8,0%;

03327724.

03327724.

Дидецилм етилполіоксіетилам оній хлорид-не

(включаючи акушерські стаціонари з відділенням и неонатології), клінічні, діагностичні, біохім ічні,
вірусологічні, бактеріологічні лабораторії тощо; на санітарном у транспорті; для дез інф екції,
сум іщення дез інф екції та передстериліз аційного очищення, дез інф екції високого рівня,
стериліз ації виробів м едичного приз начення (включаючи хірургічні, гінекологічні, стом атологічні

09.07.2019

09.07.2024

09.07.2019

09.07.2024

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/5181 від 06.03.2017 р.

інструм енти та м атеріали, жорсткі та гнучкі ендоскопи, інструм енти до них тощо); поточної,
з аключної, проф ілактичної дез інф екції, проведення генеральних прибирань у лікувальнопроф ілактичних, навчальних з акладах, на ком унальних об’єктах, на рухом ом у складі та об’єктах

м енше 5,0%)

з абез печення усіх видів транспорту та вокз альній інф раструктурі, підприєм ствах
ф арм ацевтичної, м ікробіологічної, парф ум ерно- косм етичної, харчової та харчопереробної
пром исловості, ресторанного господарства; боротьби з пліснявою на об’єктах різ ного
приз начення; дез інф екції повітря і усунення неприєм них з апахів способом роз пилення на різ них
об’єктах, систем вентиляції і кондиціонування повітря.
для дез інф екції поверхонь прим іщень, предм етів обстановки, інвентарю, посуду, предм етів
догляду з а хворим и, виділення хворих (в т.ч. білиз ни) при проведенні поточної, з аключної,

190

Засіб дез інф екційний «Хлорне вапно» (
діюча речовина: 26.0-32.0%-активного хлору)

ТОВ «Торгівельний Двір «УТС», м . Київ,
вул. Білгородська, 4
.Код з а ЄДРПОУ: 37243629.

проф ілактичної та вогнищевої дез інф екції в з акладах охорони з доров’я, лікувальноРум унія. CHIM COM PLEX S.A. BORZESTI-

проф ілактичних з акладах (в т.ч. туберкульоз ного проф ілю), патолого-анатом ічних відділеннях;

ROM ANIA.

дез інф екції підлоги, перегородок і стін тваринницьких прим іщень, дез інф екції м олочного посуду і

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/29048 від 13.09.2017
р.

апаратури; дез інф екції у сільськом у господарстві, тваринництві, птахівництві; дез інф екції
вигрібних ям та інших епідем іологічно-з начим их об’єктах, діяльність яких вим агає проведення
дез інф екційних робіт.
Заклади охорони з доров’я, у т.ч. аптечні з аклади, підприєм ства ф арм ацевтичної, м ікробіологічної,
парф ум ерно-косм етичної, харчопереробної, з переробки см іття та інші переробні підприєм ства,

ТОВ «Інком -Сервіс», Україна, 02095, м .

191

Дез інф екційний з асіб «Клорсепт – 25» (д.р.: Київ, вул. Княжий Затон, буд. 5 кв. 29, тел.

«M edentech Ltd.» Ірландія, Whitemill

натрієва сіль дихлоріз оцианурової кислоти – 044 353

Indus trial Es tate, Clonard Road, Wexford,

62,5%)

Ireland

21 15, info@dezinfekciya.com.ua, ко д з а
ЄДРПОУ: 31747806

з аклади ресторанного господарства і торгівлі, спортивно-оз доровчі з аклади, навчально-виховні та
дошкільні з аклади, установи соціального з ахисту, об’єкти ком унально-побутового приз начення (у
т.ч. готелі, кем пінги, гуртожитки, пральні, хім чистки, перукарні, гром адські туалети, басейни,
сауни, лаз ні), рухом ий склад та об’єкти з абез печення автом обільного, з аліз ничного, водного і
повітряного
транспорту, побут. Державна реєстрація

Сто р ін ка 3 3 із 3 6

ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок державної
09.07.2019

09.07.2024

санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/34522 від 01.11.2017
р.

1

2

3

Засіб дез інф екційний з м иючим еф ектом

BANCHEM , s .r.o., Словаччина, Рибни трг

«BANOX® HP PLUS», діючим и речовинам и 332/9, 929 01 Дунайска Стреда, тел.:
192

193

194

195

якого є: натрію гіпохлорит - не м енше 3,8 % +421315910801, ф акс:
та N,N-дим етилтетрадецилам ін-N-оксид -

+421315910800,

1,0%

rujakova@gmail.com.

Засіб дез інф екційний CHIRODERM GEL®,

BANCHEM , s .r.o., Словаччина, Рибни трг

діючим и речовинам и якого є: спирт

332/9, 929 01 Дунайска Стреда, тел.:

із опропіловий 42,0%, спирт пропіловий

+421315910801, ф акс:

28,0%, 2-

+421315910800,

ф енілф енол 0,45%, перекис водню 0,5%

rujakova@gmail.com.

Засіб дез інф екційний "CHIRODERM ®",

BANCHEM , s .r.o., Словаччина, Рибни трг

діючим и речовинам и якого є: спирт

332/9, 929 01 Дунайска Стреда, тел.:

із опропіловий 42,0%, спирт пропіловий

+421315910801, ф акс:

28,0%, 2-ф енілф енол 0,45%,

+421315910800,

бенз алконію хлорид 0,3%

rujakova@gmail.com,

Засіб дез інф екційний у ф орм і роз чинних

BANCHEM , s .r.o., Словаччина, Рибни трг

таблеток «BANOX® TABS», діючою

332/9, 929 01 Дунайска Стреда, тел.:

речовиною якого є натрієва сіль

+421315910801, ф акс:

дихлоріз оціанурової кислоти - 89,0% (з

+421315910800,

вм істом активного хлору не м енше 45%)

rujakova@gmail.com.
BANCHEM , s .r.o., Словаччина, Рибни трг

196

Засіб дез інф екційний «OXYKVART®»,

332/9, 929 01 Дунайска Стреда, тел.:

діючим и речовинам и якого є: перекис

+421315910801, ф акс:

водню - 10,0% та бенз алконію хлорид - 6,0% +421315910800,
rujakova@gmail.com.
Засіб дез інф екційний з м иючим еф ектом
«FORTEN® RAPID», діючим и речовинам и
197

якого є: глутаровий альдегід - 7,0%;
гліоксаль - 12,0%; четвертинні ам онієві
сполуки (бенз алконію хлорид - 5,0% та
дидецилдим етилам онію хлорид 5,0%)

BANCHEM , s .r.o., Словаччина, Рибни трг
332/9, 929 01 Дунайска Стреда, тел.:
+421315910801, ф акс:
+421315910800,
rujakova@gmail.com.

4

5

BANCHEM , s .r.o., Словаччина, Рибни трг
332/9, 929 01 Дунайска Стреда, тел.:

ф акс: +421315910800, rujakova@gmail.com

7

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України ,
09.07.2019

09.07.2024

5/9252

приз начений тільки для проф есійного використання. Оптова та роз дрібна торгівля.

від 29.03.2017 р.
Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

332/9, 929 01 Дунайска Стреда, тел.:

Гігієнічна та хірургічна дез інф екція рук (з аклади охорони з доров’я). Препарат приз начений тільки

+421315910801,

для проф есійного використання. Оптова та роз дрібна торгівля (у том у числі аптечна м ережа).

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України ,
09.07.2019

09.07.2024

від 29.03.2017 р.
Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки
Гігієнічна та хірургічна дез інф екція рук (з аклади охорони з доров’я, готельне господарство,
харчова пром исловість). Препарат приз начений тільки для проф есійного використання. Оптова та

+421315910801,
ф акс: +421315910800, rujakova@gmail.com

BANCHEM , s .r.o., Словаччина, Рибни трг
332/9, 929 01 Дунайска Стреда, тел.:

ф акс: +421315910800, rujakova@gmail.com

BANCHEM , s .r.o., Словаччина, Рибни трг
332/9, 929 01 Дунайска Стреда, тел.:

ф акс: +421315910800, rujakova@gmail.com

09.07.2024

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/9249
від 29.03.2017 р.
Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

Дез інф екція поверхонь (з аклади охорони з доров’я, готельне господарство, спортком плекси,

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України ,
09.07.2019

09.07.2024

роз дрібна торгівля.

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/9251
від 29.03.2017 р.
Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

Дез інф екція поверхонь (з аклади охорони з доров’я, готельне та ресторанне господарство, харчова
пром исловість). Препарат приз начений тільки для проф есійного використання. Оптова та

+421315910801,

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України ,
09.07.2019

роз дрібна торгівля (у том у числі аптечна м ережа).

харчова пром исловість). Препарат приз начений тільки для проф есійного використання. Оптова та

+421315910801,

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/9248

ф акс: +421315910800, rujakova@gmail.com

332/9, 929 01 Дунайска Стреда, тел.:

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-

охорони з доров’я, санаторно-курортні; об’єкти ком унального господарства). Препарат

BANCHEM , s .r.o., Словаччина, Рибни трг

BANCHEM , s .r.o., Словаччина, Рибни трг

8
Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

лабораторного, білиз ни, прибирального інвентаря, гум ових килим ків, проведення генеральних
прибирань при інф екціях бактеріальної і грибкової (кандидоз и, дерм атоф ітії) етіології (з аклади

+421315910801,

6

Дез інф екція твердих поверхонь прим іщень, санітарно-технічного устаткування, посуду

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України ,
09.07.2019

09.07.2024

роз дрібна торгівля.

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/9385
від 03.04.2017 р.
Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки

BANCHEM , s .r.o., Словаччина, Рибни трг
332/9, 929 01 Дунайска Стреда, тел.:

Дез інф екція поверхонь (з аклади охорони з доров’я). Препарат приз начений тільки для

+421315910801,

проф есійного використання. Оптова та роз дрібна торгівля.

ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України ,
09.07.2019

09.07.2024

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/9387

ф акс: +421315910800, rujakova@gmail.com

від 03.04.2017 р.

Засіб дез інф екційний з м иючим еф ектом

198

«HYGEM PLUS®», діючим и речовинам и

BANCHEM , s .r.o., Словаччина, Рибни трг

якого є: бенз алконію хлорид - 6,0%,

332/9, 929 01 Дунайска Стреда, тел.:

дидецилдим етилам онію хлорид - 6,0%, спирт +421315910801, ф акс:
із опропіловий - 4%,

+421315910800,

полі(гексам етиленбігуанід) гідрохлорид -

rujakova@gmail.com .

BANCHEM , s .r.o., Словаччина, Рибни трг

Очищення і дез інф екція твердих поверхонь прим іщень, предм етів та обладнання в з акладах

332/9, 929 01 Дунайска Стреда, тел.:

охорони з доров'я; ресторанного та готельного господарства; м ісцях тим часового проживання та

+421315910801,

м асового перебування людей; вогнищах інф екційних хвороб. Препарат приз начений тільки для

ф акс: +421315910800, rujakova@gmail.com

проф есійного використання. Оптова та роз дрібна торгівля.

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хім ічної без пеки
ім ені академ іка Л.І.М едведя М іністерства охорони з доров'я України ,
09.07.2019

09.07.2024

висновок державної санітарно- епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/9386
від 03.04.2017 р.

2,4%
Засіб репелентний «Гардекс Бебі (Gardex
Baby) Браслет із з м інним картриджем від ТОВ «Сабріз », Україна, 04070, м . Київ, вул.
199

ком арів»; діючі речовини: цинтронелова, Ігорівська, 12-Б, код з а ЄДРПОУ 37334135,
лавандова, геранієва, м 'ятна еф ірні олії - тел/ф акс (044) 496 03 73
30%.
Засіб

200

інсектицидний

елктроф ум ігуючий

«РАПТОР Некусайка-дитячий ліквід від
ком арів»; діючі речовини: еток (пралетрин) –
0,9 % та екстракт піретрум у 50% – 0,1%.

ТОВ «САБРІЗ». Україна, 04070, м . Київ, вул.
Ігорівська, 12-Б. код з а ЄДРПОУ 37334135,
тел. (044) 496-03-73.

Засіб інсектицидний електроф ум ігуючий ТОВ «САБРІЗ». Україна, 04070, м . Київ, вул.
201

«РАПТОР – ліквід»; діюча речовина: еток Ігорівська, 12-Б. код з а ЄДРПОУ 37334135,
(пралетрин) – 1,0 %.

тел. (044) 496-03-73.

Засіб інсектицидний електроф ум ігуючий ТОВ «САБРІЗ». Україна, 04070, м . Київ, вул.
202

«РАПТОР пластини від ком арів Біо»; діюча Ігорівська, 12-Б. код з а ЄДРПОУ 37334135,
речовина: еток (пралетрин) – 8 м г/пластина. тел. (044) 496-03-73.

203

Засіб інсектицидний електроф ум ігуючий

ТОВ «САБРІЗ». Україна, 04070, м . Київ, вул.

«РАПТОР рідина від ком арів Біо»; діюча

Ігорівська, 12-Б. код з а ЄДРПОУ 37334135,

речовина: еток (пралетрин) – 0,9 %.

тел. (044) 496-03-73.

Засіб інсектицидний електроф ум ігуючий
204

«РАПТОР – нова ф орм ула»; діючі речовини:
еток (пралетрин) – 9 м г/пластина, синергіст
піперонілбутоксид – 30 м г/пластина.

ТОВ «САБРІЗ». Україна, 04070, м . Київ, вул.
Ігорівська, 12-Б. код з а ЄДРПОУ 37334135,
тел. (044) 496-03-73.

«NINGBO HAISHU KINVEN BUSINESS CO.,
LTD».

Китай, 5-11,

Yangguang Building,

No.65 South J iefang Road, Hais hu Dis trict,
Ningbo, Zhejiang Province, China 315000

«Zobele Indus trie Chemiche S.р.A

», Via

Fers ina, 4, 38100, Italy, Trento, Italy (Італія).

«Zobele Indus trie Chemiche S.р.A

», Via

Fers ina, 4, 38100, Italy, Trento, Italy (Італія).

«Zobele Indus trie Chemiche S.р.A

», Via

Fers ina, 4, 38100, Italy, Trento, Italy (Італія).

«Zobele Holding S.р.A », Italy, 38100, Trento,
Via Fers ina, 4 (Італія).

«Zobele Indus trie Chemiche S.р.A », Via
Fers ina, 4, 38100, Italy, Trento, Italy (Італія).

Засіб репелентний «Гардекс Бебі (Gardex Baby) Браслет із з м інним картриджем від ком арів"
приз начено для з ахисту дорослих і дітей віком від 2-х років від нападу (з м еншення кількості

ДУ "Інститут гром адського з доров′я ім . О.М .М арз еєва НАМ Н України",
27.08.2019

27.08.2024

укусів) кровосисних ком арів. Оптова та роз дрібна торгівля, аптечна м ережа.

5/33 від 02.01.2018 р.

Засіб приз начено для з нищення ком арів у житлових та iнших прим іщеннях у м ісцях постійного
або тим часового перебування дітей при з астосуванні в електроф ум ігаторі. Оптова та роз дрібна

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-

ДУ "Інститут гром адського з доров′я ім . О.М .М арз еєва НАМ Н України",
27.08.2019

27.08.2024

торгівля, аптечна м ережа.

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/4676 від 13.02.2018 р.

Засіб приз начено для з нищення ком арів у житлових та iнших прим іщеннях при з астосуванні в
електроф ум ігаторах населенням в ум овах побуту та персоналом організ ацій, які м ають право

ДУ "Інститут гром адського з доров′я ім . О.М .М арз еєва НАМ Н України",
27.08.2019

27.08.2024

з айм атися дез інф екційною діяльністю. Оптова та роз дрібна торгівля, аптечна м ережа

5/4675 від 13.02.2018 р.

Засіб приз начено для з нищення ком арів у житлових та iнших прим іщеннях при з астосуванні в
електроф ум ігаторі населенням в ум овах побуту та персоналом організ ацій, які м ають право

ДУ "Інститут гром адського з доров′я ім . О.М .М арз еєва НАМ Н України",
27.08.2019

27.08.2024

з айм атися дез інф екційною діяльністю. Оптова та роз дрібна торгівля, аптечна м ережа

ДУ "Інститут гром адського з доров′я ім . О.М .М арз еєва НАМ Н України",
27.08.2019

27.08.2024

дез інф екційною діяльністю.. Оптова та роз дрібна торгівля, аптечна м ережа.

з айм атися дез інф екційною діяльністю. Оптова та роз дрібна торгівля, аптечна м ережа

Сто р ін ка 3 4 із 3 6

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/4678 від 13.02.2018 р.

Засіб приз начено для з нищення ком арів у житлових та iнших прим іщеннях при з астосуванні в
електроф ум ігаторі населенням в ум овах побуту та персоналом організ ацій, які м ають право

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/4674 від 13.02.2018 р.

Засіб приз начено для з нищення ком арів у прим іщеннях при з астосуванні в електроф ум ігаторі
населенням в ум овах побуту та персоналом організ ацій, які м ають право з айм атися

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-

ДУ "Інститут гром адського з доров′я ім . О.М .М арз еєва НАМ Н України",
27.08.2019

27.08.2024

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-205/4677 від 13.02.2018 р.

1

2

3

4

5

(PIP Daily s anitary cleaner)» з
205

ТОВ « ІННОЛ», 36021, м . Полтава, вул. Фірм а

“Chris al NV”,

Бельгія,

Pries ter

дез інф ікуючим и властивостям и- діючі

Грушевського, буд. 16 , кв. 52. Код з а Daens s traat, 9, 3920, Lommel, BELGIUM , тел.

речовини: 2,4%- 2-( 2-Бутоксі) етанол; 0,9% -

ЄДРПОУ: 31391554.

+32(0)11-548000.

206

кокам ідопропіл бетаїну - 10,0 % і кокосової
кислоти – 15,0%).

04.11.2019

04.11.2024

8

різ ном анітного проф ілю, дитячі дошкільні з аклади, учбові з аклади різ них рівнів акредитації,
підприєм ства косм етичної, ф арм ацевтичної та м ікробіологічної пром исловості; підприєм ства
харчової пром исловості, з аклади ресторанного господарства і торгівлі; всі види транспорту,

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/2993 від
20.02.2017

соціального з ахисту, населення в побуті.
Лабораторія

діюча речовина: Biococidine® (сум іш

7

ком унальні об’єкти (перукарні, косм етологічні клініки та салони, солярії та ін.), з аклади

пропан- 2-ол ; 3,1% - ф ерм енти

«Параз ідоз , протипедикульоз ний з асіб»;

6

з аклади охорони з доров’я, лабораторії різ них підпорядкувань, аптечні з аклади, оз доровчі з аклади

Засіб м иючий «ПИП Дейлі санитарі клинер

Приватне

Акціонерне

Ж ільбер,

Франція,

14200,

Товариство Ерувіль-Сент-Клер Седекс, Авеню Генерала

ДУ "Інститут гром адського з доров`я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",

«Натурф арм », Україна, 04075 Київ, Пуща- де Голля, 928, тел. +33 (0) 2 31 47 15 15;

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-

Водиця, вул.Лісна, 30-А, телеф он (044) -401- ф акс: +33 (0) 2 31 43 95 00.Laboratoires Для боротьби з головним и вошам и та гнидам и у дорослих та дітей від 3-х м ісяців.

04.11.2019

04.11.2024

81-03; ф акс (044)-401-81-05.Код з а ЄДРПОУ Gilbert, France, 14200, Herouville Saint-Clair
24930169

5/23770
від 26.07.2017

Cedex, avenue du General de Gaulle,928, Tel.
+33(0)2 31 47 15 15; Fax: +33 (0)2 31 43 95 00
для проведення низ ькотем пературної дез інф екції з аз далегідь вим итого технологічного
устаткування, ком унікацій, установок ультраф ільтрації і з воротного осм осу, оборотних
полікарбонатних бутлі та поліеф ірних (ПЕТФ, ПЕН) пляшок, інвентарю,тари м етодом циркуляції,
з рошування, з анурення в з акритих автом атиз ованих систем ах м иття (СІП-м иття) на

Засіб дез інф ікуючий « РurоТесh RO 300»
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(діючі речовини: 20,0-25,0 % - пероксид
водню; 18,0-30,0% - оцтова кислота; 9,015,0% - стабіліз ована пероцтова кислота)

ТОВ «Технохім реагент», 69008, м .

підприєм ствах харчопереробної пром исловості (в т. ч. м ’ясної, птахопереробної, рибної,

ТОВ «Технохім реагент», 69008, м .

Запоріжжя, вул. Цим лянська, 29а; тел./ф акс Запоріжжя, вул. Цим лянська, 29а; тел./ф акс
061-286-50-77; код з а ЄДРПОУ 34155997.

061-286-50-77; код з а ЄДРПОУ 34155997.

консервної, м олочної, броварної, м аслоекстракційної, лікеро-горілчаної, виноробної,
хлібопекарської, цукрової, кондитерської галуз і, плодоовочевої, виробництва дитячого

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
04.11.2019

04.11.2024

28.12.2019

28.12.2024

28.12.2019

28.12.2024

28.12.2019

28.12.2024

державної санітарно-епідем іологічної експертиз и № 02-123-20-1/3744 від
13.12.2016

харчування, напівф абрикатів, сипучих виробів, м орепродуктів, дріжджів, солоду, без алкогольних
напоїв, соків тощо); для з нез араження стічних вод, оборотної води в охолоджувальних систем ах,
для біоцидної обробки різ них поверхонь і виробів; ресторанного господарства та
агропром ислового ком плексу; об’єкти ком унально-побутового приз начення і водопровідноканаліз аційного господарства.

Інсектицидний з асіб в аероз ольній упаковці ТОВ «САБРІЗ», Україна, 04070, м . Київ, вул. «Ч еські
208

«Раптор аероз оль для з ахисту території від Ігорівська, буд.
ком арів» (д.р. – трансф лутрин, 0,1%)
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ком арів «Турбо» без з апаху, 40 ночей» (д.р.
пралетрин (Etoc), 1,3 %)

Засіб репелентний «Гардекс Екстрім (Gardex
211

12Б, код з а ЄДРПОУ: Республіка,

37334135

Extreme) Аероз оль від м ошок і ком арів» (д.р.
N,N-діетил-m-толуам ід, 15,0 %)

ТОВ «Сабріз », Україна, 04070, м . Київ, вул.
Ігорівська, 12-Б, т/ф (044) 496-03-73,
vpalamarchuk@upeco.ua, код з а ЄДРПОУ
37334135

vpalamarchuk@upeco.ua, код з а ЄДРПОУ

0,2%)

37334135

Clas s ic) Аероз оль-репелент від ком арів»

ТЕПЛОФУМ ІГАТОР: систем а ліквідації
м олі»; діюча речовина: трансф лутрин – 20
м г/пластина

ТОВ «Сабріз », Україна, 04070, м . Київ, вул.
Ігорівська, 12-Б, т/ф (044) 496-03-73,
vpalamarchuk@upeco.ua, код з а ЄДРПОУ
37334135

ТОВ «САБРІЗ». Україна, 04070, м . Київ, вул.
Ігорівська, 12-Б. код з а ЄДРПОУ 37334135,
тел. (044) 496-03-73.

Засіб інсектицидний ф ум ігуючий «РАПТОР ТОВ «САБРІЗ». Україна, 04070, м . Київ, вул.
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Велвети, 33

–спіраль від ком арів»; діюча речовина: d-

Ігорівська, 12-Б. код з а ЄДРПОУ 37334135,

алетрин – 0,25 %.

тел. (044) 496-03-73.

Засіб інсектицидний «РАПТОР Стрічка від
м ух»; діюча речовина: клейова м аса – 100%.

Державна установа "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок
побут, з а приз наченням , оптово-роз дрібна реаліз ація, реаліз ація в аптечних м ережах (як супутній
товар). Державна реєстрація.

Засіб приз начено для з нищення ком ах, що літають (м ухи, ком арі, м оскіти, м окреці, м ошки,

(як супутній товар)

перм етрин, 0,15%; альф а-циперм етрин,

Засіб інсектицидний «РАПТОР
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над Біліноу,

Ігорівська, 12-Б. код з а ЄДРПОУ: 37334135

Ігорівська, 12-Б, т/ф (044) 496-03-73,

(д.р. N,N-діетил-m-толуам ід (ДЕТА), 10 %)

214

Ч еська

Державна реєстрація, побут, з а приз наченням , оптово-роз дрібна реаліз ація, в аптечних м ережах

Extreme) Аероз оль від кліщів» (д.р.

Засіб репелентний «Гардекс Класік (Gardex
213

Ртине

LTD,

ТОВ «Сабріз », Україна, 04070, м . Київ, вул. «Zobele Holding S.р.A », Італія, Italy, Via

Засіб репелентний «Гардекс Екстрім (Gardex ТОВ «Сабріз », Україна, 04070, м . Київ, вул.
212

41762,

а.с.»,

Засіб інсектицидний «РА ПТОР А ерозоль від ТОВ «САБРІЗ». Україна, 04070, м . Київ, вул. «Cos ter Aeros ol Valf. San.A.S.», GEPOSB,
Засіб інсектицидний «Раптор Рідина від

210

аероз олі

ТОВ «САБРІЗ». Україна, 04070, м . Київ, вул.
Ігорівська, 12-Б. код з а ЄДРПОУ 37334135,
тел. (044) 496-03-73.

Fers ina, 4, 38100 Trento

державної санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-5/7067 від
15.03.2017 р.

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",
Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва
Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/893 від 16.01.2018 р.

«J ago Pro Sp. z. o. o.», Poland, Szczakows ka
s treet 35, 43-600 J aworzno; ООО «Аэроз оль
Новом осковск», 301651, Российская
Федерация, Тульская область, г.

Державна реєстрація, побут, з а приз наченням , оптово-роз дрібна реаліз ація, реаліз ація в аптечних
м ережах (як супутній товар)

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва
28.12.2019

28.12.2024

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/2682 від 31.01.2018 р.

Новом осковск, ул., Свободы, 8
«J ago Pro Sp. z o.o.», Poland, Szczakows ka
s treet 35, 43-600 J aworzno;ООО «Аэроз оль
Новом осковск», 301651, Российская
Федерация, Тульская область, г.

Державна реєстрація, побут, з а приз наченням , оптово-роз дрібна реаліз ація, реаліз ація в аптечних
м ережах (як супутній товар)

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва
28.12.2019

28.12.2024

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/2684 від 31.01.2018 р.

Новом осковск, ул., Свободы, 8
«J ago Pro Sp. z o.o.», Poland, Szczakows ka
s treet 35, 43-600 J aworzno;ООО «Аэроз оль
Новом осковск», 301651, Российская
Федерация, Тульская область, г.

Державна реєстрація, побут, з а приз наченням , оптово-роз дрібна реаліз ація, реаліз ація в аптечних
м ережах (як супутній товар)

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва
28.12.2019

28.12.2024

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/2685 від 31.01.2018 р.

Новом осковск, ул., Свободы, 8

«Zobele Holding S.р.A », Italy, 38100, Trento,
Via Fers ina, 4 (Італія).

«Quality Coils Indus tries Sdn.Bhd », M alays ia,
25278 M ambang Diawan, P.O. BOX 29,
31907 Kampar, Perak Darul Ridzuan
(М алайз ія).

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",

Засіб інсектицидний ф ум ігуючий приз начено для з ахисту вовни, хутра та виробів з них від
пошкодження м іллю населенням в ум овах побуту. Оптова та роз дрібна торгівля, аптечна

28.12.2019

28.12.2024

28.12.2019

28.12.2024

28.12.2019

28.12.2024

м ережа.

5/3950 від 07.02.2018 р.

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",

Засіб приз начено для з нищення ком арів на відкритом у повітрі (відпочинок на природі, сад,
присадибна ділянка, пікнік тощо) та у напівз акритих прим іщеннях, які добре провітрюються

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-

(альтанки, веранди, тераси, балкони). Оптова та роз дрібна торгівля, аптечна м ережа.

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-205/3951 від 07.02.2018 р.

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",
«Euroimpex Pols ka» Sp. z o.o., 05-120

Засіб приз начено для з нищення м ух у прим іщеннях населенням в ум овах побуту. Оптова та

Legionowo, ul. Spacerowa 4, Poland (Польща). роз дрібна торгівля, аптечна м ережа.

Сто р ін ка 3 5 із 3 6

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-205/3955 від 07.02.2018 р.

1

2

3

4
«Witkey Daily-Us e Co., Ltd», NO. 2, Xihuan 6
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Засіб інсектицидний «РАПТОР Систем а

ТОВ «САБРІЗ». Україна, 04070, м . Київ, вул.

ліквідації ком ах (акваф ум ігатор)»; діюча

Ігорівська, 12-Б. код з а ЄДРПОУ 37334135,

речовина: гокілат (d-циф енотрин) – 7,2 %.

тел. (044) 496-03-73.

Road, South Town, Zhongs han, Guangdong
Province, China. («Віткей Дейлі-Юз Ко.,
Лтд», Китай, провінція Гуандун, м .
Ч жуншань, Південний район, Сі Хуаньлю
Роуд № 2).

водній основі від ком ах, що повз ають»;

ТОВ «САБРІЗ». Україна, 04070, м . Київ, вул.

діючі речовини: циперм етрин – 0,20 %,

Ігорівська, 12-Б. код з а ЄДРПОУ 37334135,

тетрам етрин – 0,20 %, піперонілбутоксид – тел. (044) 496-03-73.
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Baby) Аероз оль від ком арів і м ошок» (д.р. –
IR3535 – 4%)

Ataturk Bul., Str. 7, 41400, Gebze, Kocaeli,
Turkey (Туреччина); ООО «Аероз оль
Новом осковск», Российская Федерация,
301651, Тульская область, г. Новом осковск,

0,50%.

Засіб репелентний «Гардекс Бебі (Gardex

6

7

28.12.2019

28.12.2024

28.12.2019

28.12.2024

28.12.2019

28.12.2024

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",

м урашки, ім аго м ух і ком арів тощо) у житлових і службових прим іщеннях різ них типів, крім
лікувальних і дитячих з акладів, персоналом організ ацій, які м ають право з айм атися
дез інф екційною діяльністю, та населенням в ум овах побуту. Оптова та роз дрібна торгівля,

Family) Свічка репелентна від ком арів» (д.р.
– цитронеллова олія 3,0%)

5/3956 від 07.02.2018 р.

ДУ "Інститут гром адського з доров'я ім . О.М . М арз єєва НАМ НУ",

Засіб приз начено для з нищення ком ах, що повз ають (таргани, постільні блошиці, блохи, м урашки
тощо) та обробки м ісць, де з аз вичай сидять м ухи, у прим іщеннях населенням в ум овах побуту.
Оптова та роз дрібна торгівля, аптечна м ережа.

висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-205/3957 від 07.02.2018 р.

ул.Свободы, 8.
ТОВ «Сабріз », Україна, 04070, м . Київ, вул.
Ігорівська, 12-Б, т/ф (044) 496-03-73,

«J ago Pro Sp. z o.o.», Poland, Szczakows ka
s treet 35, 43-600 J aworzno;ООО «Аэроз оль
Новом осковск», 301651, Российская

vpalamarchuk@upeco.ua, код з а ЄДРПОУ

Федерация, Тульская область, г.

37334135

Державна реєстрація, побут, з а приз наченням , оптово-роз дрібна реаліз ація, реаліз ація в аптечних
м ережах (як супутній товар)

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва
Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/4027 від 07.02.2018 р.

Новом осковск, ул., Свободы, 8
ДУ "Інститут м едицини праці НАМ Н України", висновок державної

Китай, № 217 J inling North Road, M odern
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висновок державної санітарно-епідем іологічної експертиз и №602-123-20-

аптечна м ережа.

«Changzhou Blow IM P.& EXP.Co., Ltd»,

Репелентний з асіб «Гардекс Фем ілі (Gardex

8

«Cos ter Aeros ol Valf. San.A.S.», GEPOSB,

Засіб інсектицидний «РАПТОР Аероз оль на
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5
Засіб приз начено для з нищення синантропних ком ах (таргани, постільні блошиці, блохи, шкіроїди,

санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/11418 від 14.04.2017

City, Room 12038, Xinbei Dis trict, Changzhou
ТОВ «Сабріз », Україна, 04070, м . Київ, вул. City, J iangs u Province, China; виробнича

Державна реєстрація. Побут, з а приз наченням , оптово-роз дрібна реаліз ація, реаліз ація в

Ігорівська, 12-Б, код з а ЄДРПОУ 37334135

аптечних м ережах (як супутній товар)

площа: «Hyas aint Indus tries (Shanghai) Co.,

р.
28.12.2019

28.12.2024

28.12.2019

28.12.2024

LTD», Китай, Room 93, Floor 3, Building 11.
No.1 Eas t Kanggiao Road, Kanggiao Town,
Pudong New Dis trict, Shanghai, China, 201318

Дез інф ікуючий з асіб ТМ CALGONIT:
221

Calgonit Sporex, Calgonit CF312, Calgomat FA Reimann-Str.16 a 68526 Ladenburg

Calvatis GmbH, Нім еччина, Dr.-AlbertReimann-Str.16 a 68526 Ladenburg

В якості дез інф ікуючого з асобу на підприєм ствах харчової пром исловості та торгівлі. Оптова та

Extra (д.р.- гіпохлорит натрія (як активний Cl) Deuts chland, tel: +49 6203 105 0, fax: +49 6203 Deuts chland, tel: +49 6203 105 0, fax: +49 6203 роз дрібна торгівля. Державна реєстрація
– 1-15%)
Дез інф ікуючий з асіб ТМ CALGONIT:
Calgonit Sporexalin (д.р.- перекис водню - 25-
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Calvatis GmbH, Нім еччина, Dr.-Albert-

35%); Calgonit Sterizid Forte 15 (д.р.- перекис
водню -10-15%, Peroxyacetic acid-14%, Acetic
acid-15-30%)

105 111, e-mail: infocalvatis .com

105 111, e-mail: infocalvatis .com

Calvatis GmbH, Нім еччина, Dr.-Albert-

Calvatis GmbH, Нім еччина, Dr.-Albert-

Reimann-Str.16 a 68526 Ladenburg

Reimann-Str.16 a 68526 Ladenburg

В якості дез інф ікуючого з асобу на підприєм ствах харчової пром исловості та торгівлі. Оптова та

Deuts chland, tel: +49 6203 105 0, fax: +49 6203 Deuts chland, tel: +49 6203 105 0, fax: +49 6203 роз дрібна торгівля. Державна реєстрація
105 111, e-mail: infocalvatis .com

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва

санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/815 від 15.01.2018 р.

Державна установа "Інститут м едицини праці ім . Ю.І. Кундієва
28.12.2019

105 111, e-mail: infocalvatis .com

* Прим ітка: Граф а 6 "Ном ер свідоцтва про державну реєстрацію дез інф екційного з асобу і дата видачі" м ається на уваз і дата внесення дез інф екційного з асобу в реєстр.

Сто р ін ка 3 6 із 3 6

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної

28.12.2024

Національної академ ії м едичних наук України", висновок державної
санітарно-епідем іологічної експертиз и № 602-123-20-5/353 від 05.01.2018 р.

