Додаток 1 до наказу
Міністерства охорони
здоров’я України
22 грудня 2020 № 2974

ПЕРЕЛІК
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ
ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ
№

Назва засобу, вміст діючих
речовин

Назва заявника
продукції, країна,
місцезнаходження

Назва виробника
продукції, країна,
місцезнаходження

Об'єкти застосування

1.

Засіб дезінфекційний TM
«AlmaSept» (д.р. суміш
спиртів ізопропілового та
етилового денатурованого –
70%)

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКОПОЛЬСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ВІНСО
ІНДАСТРІС Україна»,
Україна, 79034, Львівська
обл., місто Львів, вулиця
Навроцького, будинок 25,
код за ЄДРПОУ: 41764021

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКОПОЛЬСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ВІНСО
ІНДАСТРІС Україна»,
Україна, 79034, Львівська
обл., місто Львів, вулиця
Навроцького, будинок 25.
Адреса потужностей
виробництва: Львівська
обл., с. Зимна Вода, вул.
Бічна Франка,14

Використовується
в
медичній
промисловості
та
медичних
закладах для дезінфекції поверхонь
та
рук,
транспорті,
побуті,
навчальних закладах, косметичних
салонах, харчовій промисловості,
спортивних
закладах,
важкій
промисловості
для
персоналу.
Оптово
роздрібна
торгівля.
Реалізація через аптечну мережу як
супутній товар

Установа, заклад
державної санітарноепідеміологічної служби
(експертна комісія), яка
видала висновок
державної санітарноепідеміологічної
експертизи
Комісія
з
державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної
установи
“Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва
Національної
академії медичних наук
України” від 27.10.2020
№12.2-18-5/24742

2
2.

Засіб дезінфекційний
“DOLONI” (діючі речовини:
спирт етиловий – 70,0%
(об’ємна частка); суміш
четвертинних амонійних
сполук (амоній, алкіл (С12С16)диметилбензил-, хлорид
– 0,1%; амоній,
дидецилдиметил-, хлорид –
0,03%) – 0,13% (масова
частка))

ТОВ “ТІ ЕНД АЙ
ПАРТНЕРИ”, Україна,
01135, м. Київ, вул.
Мечникова, буд. 8, кім. 22,
код за ЄДРПОУ 36758388

ТОВ “ТІ ЕНД АЙ
ПАРТНЕРИ”, 01135, м.
Київ, вул. Мечникова, б. 8,
к. 22, тел.: (044) 3945114, email: tov.tandi@i.ua, код за
ЄДРПОУ 36758388 (адреса
виробництва: 08062,
Київська область,
Макарівський район, с.
Вітрівка, вул. Перемоги, 2)

Засіб призначений для гігієнічної
обробки рук медичного персоналу
в закладах охорони здоров’я,
лікувально-профілактичних
закладах
різного
профілю;
дезінфекції
рук
хірургів,
операційних
медсестер;
антисептичної
обробки
шкіри
пацієнтів при малих хірургічних
втручаннях; для обробки дрібних
ушкоджень шкіри; антисептичної
обробки ліктьових згинів донорів
та пацієнтів; дезінфекції рук
персоналу рухомого складу та
об'єктах забезпечення міського
транспорту
(метрополітен,
санітарного,
залізничного,
автомобільного,
авіаційного,
морського, річкового тощо) та
об’єктах
вокзальної
інфраструктури;
об'єктах
комунально-побутового
обслуговування;
гігієнічної
обробки рук персоналу аптек і
аптечних
закладів,
закладів
ресторанного
господарства
та
торгівлі, дитячих дошкільних та
навчальних закладів різних рівнів
акредитації; установ Державної
пенітенціарної служби України;
мікробіологічної, фармацевтичної,
парфумерно-косметичної,
біотехнологічної, хімічної, харчової
та
переробної
промисловості,
ресторанному
господарстві;
оптової та роздрібної торгівлі;
закладах сфери відпочинку та
розваг;
банківських
установ;

Державна
установа
“Інститут медицини праці
імені
Ю.І.
Кундієва
Національної
академії
медичних наук України”
від 27.11.2020 №12.2-185/26556
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3.

Засіб дезінфекційний
“DOLONI-GEL” (діюча
речовина: спирт етиловий –
70,0 % (об’ємна частка))

ТОВ “ТІ ЕНД АЙ
ПАРТНЕРИ”, Україна,
01135, м. Київ, вул.
Мечникова, буд. 8, кім. 22,
код за ЄДРПОУ 36758388

небанківські фінансові установи та
національний оператор поштового
зв’язку;
військових
частин,
митниці; підприємства, організації і
установи сфери управління ДСНС
України
рук
персоналу
і
спеціалістів об’єктів ветеринарносанітарного нагляду, лабораторій
різних підпорядкувань; екстреної
дезінфекції
поверхонь
та
некритичних
медичних
інструментів;
спортивнооздоровчих закладів, санаторнокурортних закладах, у закладах
соціального захисту; у вогнищах
інфекційних
хвороб;
інші
епідемічно-значимі
об’єкти,
діяльність яких вимагає проведення
дезінфекційних робіт; дезінфекції
рук клієнтів перед манікюром і
педикюром, у перукарнях; у побуті;
швидкої дезінфекції невеликих за
площею поверхонь; гумових та
поліпропіленових рукавичок у
надзвичайних
ситуаціях;
для
просочування
серветок
одноразового використання
ТОВ “ТІ ЕНД АЙ
Засіб призначений для гігієнічної
ПАРТНЕРИ”, 01135, м.
обробки рук медичного персоналу
Київ, вул. Мечникова, б. 8, в закладах охорони здоров’я,
к. 22, тел.: (044) 3945114, e- лікувально-профілактичних
mail: tov.tandi@i.ua, код за
закладах
різного
профілю;
ЄДРПОУ 36758388 (адреса дезінфекції
рук
хірургів,
виробництва: 08062,
операційних
медсестер;
Київська область,
антисептичної
обробки
шкіри
Макарівський район, с.
пацієнтів при малих хірургічних
Вітрівка, вул. Перемоги, 2) втручаннях; для обробки дрібних

Державна
установа
“Інститут медицини праці
імені
Ю.І.
Кундієва
Національної
академії
медичних наук України”
від 27.11.2020 №12.2-185/26555
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ушкоджень шкіри; антисептичної
обробки ліктьових згинів донорів
та пацієнтів; дезінфекції рук
персоналу рухомого складу та
об'єктах забезпечення міського
транспорту
(метрополітен,
санітарного,
залізничного,
автомобільного,
авіаційного,
морського, річкового тощо) та
об’єктах
вокзальної
інфраструктури;
об'єктах
комунально-побутового
обслуговування;
гігієнічної
обробки рук персоналу аптек і
аптечних
закладів,
закладів
ресторанного
господарства
та
торгівлі, дитячих дошкільних та
навчальних закладів різних рівнів
акредитації; установ Державної
пенітенціарної служби України;
мікробіологічної, фармацевтичної,
парфумерно-косметичної,
біотехнологічної, хімічної, харчової
та
переробної
промисловості,
ресторанному
господарстві;
оптової та роздрібної торгівлі;
закладах сфери відпочинку та
розваг;
банківських
установ;
небанківські фінансові установи та
національний оператор поштового
зв’язку;
військових
частин,
митниці; підприємства, організації і
установи сфери управління ДСНС
України
рук
персоналу
і
спеціалістів об’єктів ветеринарносанітарного нагляду, лабораторій
різних підпорядкувань; екстреної
дезінфекції
поверхонь
та
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4.

Засіб дезінфекційний
«ВІРОСАН МЕД» (діючі
речовини, мас.,%:
алкілдиметилбензиламонію
хлорид -30,0, глутаровий
альдегід -12,7)

ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»,
Україна, 08600, Київська
область, м. Васильків, вул.
Володимирська, 57А,
тел.+38(044)245-77-25;
+38(044)241-11-39;
office@biotestlab.net,
www.biotestlab.net, код за
ЄДРПОУ 38692696

ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»,
Україна, 08600, Київська
область, м. Васильків, вул.
Володимирська, 57А,
тел.+38(044)245-77-25;
+38(044)241-11-39;
office@biotestlab.net,
www.biotestlab.net, код за
ЄДРПОУ 38692696

5.

Дезінфікуючий спрей для
поверхонь "Killgerm"
(Кіллгерм) (діючі речовини:
етанол-74%, бензалконію
хлорид- 0,10%)

ТОВ «АЛМАВАРІД
ФАРМ», Україна, 01033, м.
Київ, Голосіївський район,
вул. Жилянська, буд. 59,
офіс 208 , код за ЄДРПОУ:
42034262

"HOUSHOLDS AND
TOYLETRIC
MANUFACTURING CO.
LTD.", Йорданія, 186 st.
KingAl Hussein, PO Box №
1027 AMMAN 11118,
Jordan

некритичних
медичних
інструментів;
спортивнооздоровчих закладів, санаторнокурортних закладах, у закладах
соціального захисту; у вогнищах
інфекційних
хвороб;
інші
епідемічно-значимі
об’єкти,
діяльність яких вимагає проведення
дезінфекційних робіт; дезінфекції
рук клієнтів перед манікюром і
педикюром, у перукарнях; у побуті;
швидкої дезінфекції невеликих за
площею поверхонь; гумових та
поліпропіленових рукавичок у
надзвичайних
ситуаціях;
для
просочування
серветок
одноразового використання
Засіб призначений для дезінфекції в
закладах охорони здоров’я усіх
профілів;
аптечних
закладах;
лабораторіях,
в
закладах
агропромислового
комплексу,
мікробіологічної, фармацевтичної,
парфумерно-косметичної
промисловості
та
на
інших
епідемічно-значимих
об’єктах,
діяльність яких вимагає проведення
дезінфекційних робіт
Ввезення. Для дезінфекції
поверхонь приміщень, твердих
меблів, медичних приладів,
апаратів, устаткування із
лакофарбовим, полімерним і
гальванічним покриттям,
санітарно-технічного обладнання,
прибирального інвентарю при
інфекціях бактеріальної

Державна установа
“Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва
Національної академії
медичних наук України”
від 21.10.2020 №12.2-185/24339

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи при головному
державному санітарному
лікареві України
Наукового центру
превентивної токсикології,
харчової та хімічної
безпеки імені академіка
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6.

Дезінфікуючий спрей для
поверхонь "Killgerm"
(Кіллгерм) (діючі речовини:
етанол-98,7%, бензалконію
хлорид- 0,25%)

ТОВ «АЛМАВАРІД
ФАРМ», Україна, 01033, м.
Київ, Голосіївський район,
вул. Жилянська, буд. 59,
офіс 208 , код за ЄДРПОУ:
42034262

"HOUSHOLDS AND
TOYLETRIC
MANUFACTURING CO.
LTD.", Йорданія, 186 st.
KingAl Hussein, PO Box №
1027 AMMAN 11118,
Jordan

7.

Дезінфікуючий засіб
(антисептичний) для
поверхонь "Killgerm"
(Кіллгерм) (діючі речовини:
бензалконію хлорид -52%,
етанол 7%)

ТОВ «АЛМАВАРІД
ФАРМ», Україна, 01033, м.
Київ, Голосіївський район,
вул. Жилянська, буд. 59,
офіс 208 , код за ЄДРПОУ:
42034262

"HOUSHOLDS AND
TOYLETRIC
MANUFACTURING CO.
LTD.", Йорданія, 186 st.
KingAl Hussein, PO Box №
1027 AMMAN 11118,
Jordan

(включаючи туберкульоз), вірусної
та грибкової етіології у закладах
охорони здоров'я, на підприємствах
фармацевтичної, парфюмернокосметичної, харчової
промисловості; комунальних
підприємствах, транспорті, в
побуті. Реалізація-оптово-роздрібна
торгівля
Ввезення.
Для
дезінфекції
поверхонь приміщень, твердих
меблів,
медичних
приладів,
апаратів,
устаткування
із
лакофарбовим,
полімерним
і
гальванічним
покриттям,
санітарно-технічного обладнання,
прибирального інвентарю
при
інфекціях
бактеріальної
(включаючи туберкульоз), вірусної
та грибкової етіології у закладах
охорони здоров'я, на підприємствах
фармацевтичної,
парфюмернокосметичної,
харчової
промисловості;
комунальних
підприємствах,
транспорті,
в
побуті. Реалізація-оптово-роздрібна
торгівля
Ввезення.
Для
дезінфекції
поверхонь і підлоги туалетів
зливних
отворів
та
стоків.
Реалізація-оптово-роздрібна
торгівля

Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України
від 28.09.2020 № 12.2-185/22333

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи при головному
державному санітарному
лікареві України
Наукового центру
превентивної токсикології,
харчової та хімічної
безпеки імені академіка
Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України
від 28.09.2020 № 12.2-185/22340

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи при головному
державному санітарному
лікареві України
Наукового центру
превентивної токсикології,
харчової та хімічної
безпеки імені академіка
Л.І.Медведя Міністерства
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8.

Засіб дезінфекційний для
обробки поверхонь «Sep Top
(S)» (д.р.: водно- спиртовий
розчин на основі етанолу
денатурованого 80%)

ТОВ «ЕКООРГАНІК»,
Україна, 01133, м. Київ,
бульвар Лесі Українки, 26,
оф. 902, т. (044) 284-22-80,
e-mail:, ecoorganic@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 38237617

ТОВ «ЕКООРГАНІК»,
Україна, 01133, м. Київ,
бульвар Лесі Українки, 26,
оф. 902, т. (044) 284-22-80,
e-mail:, ecoorganic@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 38237617.
Місцезнаходження
виробництва: Київська
обл., Таращанський р-н, с.
Ківшовата, вул. Вишнева,
42

Засіб призначений для термінової
(екстреної), профілактичної та
поточної
дезінфекції
різних
важкодоступних
поверхонь
у
приміщеннях, жорстких меблів,
предметів обстановки, медичних
приладів
та
промислового
обладнання, іграшок, предметів
догляду за хворими, засобів
особистої
гігієни,
великогабаритного та санітарнотехнічного
устаткування,
прибирального
інвентарю
у
лікувально-профілактичних
закладах
всіх
профілів;
для
дезінфекції виробів медичного
призначення,
некритичного
медичного
інструментарію,
лабораторного посуду, тари;; на
санітарному
транспорті;
на
підприємствах
харчової
та
переробної
промисловості
(хлібопекарська,
кондитерська,
м'ясопереробна,
молочна
та
масложирова, рибна, плодоовочеві
та консервні комбінати, пивобезалкогольні, виноробні та лікерогорілчані виробництва); в закладах
сфери відпочинку; ресторанного
господарства
і
торгівлі;
на
підприємствах
фармацевтичної,
мікробіологічної,
парфумернокосметичної промисловості, на
комунальних об'єктах (перукарні,

охорони здоров'я України
від 28.09.2020 № 12.2-185/22342
Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 04.12.2020
№12.2-18-5/26915
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косметологічні
кабінети,
дезінфекція
перукарського
інструментарію
тощо),
для
знезараження
та
дезінфекції
супермаркетів,
продовольчих
ринків, господарських магазинів;
прибирального інвентарю
при
проведенні поточної, заключної та
профілактичної дезінфекції; для
дезінфекції
поверхонь
в
приміщеннях
при
проведенні
генеральних
прибирань;
для
дезінфекції
в
аптеках;
для
дезінфекції на рухомому складі та
об'єктах забезпечення повітряного,
автомобільного, залізничного та
громадського
транспорту
включаючи
вокзали,
рухомий
склад,
станції
метрополітену,
вагони
пасажирських
складів
різного
типу,
службові
та
спеціального призначення вагони,
вагони
ресторани,
вагони
метрополітену, буфети та інші
об'єкти відомчого підпорядкування;
місцях загального користування вокзали,
готелі,
гуртожитки,
кінотеатри, перукарні; лазні, сауни,
басейни,
громадські
туалети,
спортзали, навчальні заклади та
заклади дошкільної освіти, в
спеціалізованих закладах розвитку
дитячої та юнацької творчості,
дезінфекції будь-яких приміщень, в
місцях
проведення
тренувань,
змагань,
учбово-тренувальних
зборів тощо

9
9.

ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ
«СТАРДЕЗ» (ДІЮЧІ
РЕЧОВИНИ:
АЛКІЛДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМОНІЮ ХЛОРИД
(ЧАС) – 3,9%;
ГЛУТАРОВИЙ АЛЬДЕГІД
(ГА) – 3,8%)

ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП»,
Україна, 61007, м. Харків,
вул. Другої П'ятирічки, буд.
№ 21, кв. 2; тел.:
0972740038, e-mail:
biohlor.tm@gmail.com ,
www.aquabio.biz.ua, код за
ЄДРПОУ: 32436433

ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП»,
Україна, 61007, м. Харків,
вул. Другої П'ятирічки,
буд. № 21, кв. 2; тел.:
0972740038, e-mail:
biohlor.tm@gmail.com ,
www.aquabio.biz.ua, код за
ЄДРПОУ: 32436433.
Адреса місця виробництва:
Первомайський р-н, с.
Червоне Знамено, вул.
Польова, 21

Для дезінфекції поверхонь в
приміщеннях, санітарно-технічного
обладнання,
посуду,
білизни,
прибирального
інвентарю
та
матеріалів, предметів догляду за
хворими,
виробів
медичного
призначення
(зокрема
стоматологічних
інструментів,
жорстких та гнучких ендоскопів та
інструментів до них), в тому числі
суміщеної
з
їх
передстерилізаційною очисткою,
при
інфекціях
бактеріальної,
вірусної і грибкової етіології, а
також для проведення генеральних
прибирань
в
лікувальнопрофілактичних установах; для
дезінфекції
поверхонь
при
проведенні
профілактичної
дезінфекції
на
підприємствах
громадського
харчування,
комунальних
об'єктах
(готелі,
гуртожитки, клуби, кінотеатри),
місцях загального користування
дитячих установ (туалети, буфети,
їдальні, медичні кабінети); оптова
та роздрібна реалізація

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 27.10.2020
№12.2-18-5/24734
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10. Засіб дезінфекційний
«БактеріоДез квік» (діючі
речовини: спирт етиловий –
70-80%,
алкілдиметилбензиламоній
хлорид – 0,1-0,3%,
дидецилдиметиламоній
хлорид – 0,1-0,3%)

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ»,
Україна, 03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2,
тел./факс: (044) 223-93-31,
e-mail: dezplanet@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 42100324

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ»,
Україна, 03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2,
тел./факс: (044) 223-93-31,
e-mail: dezplanet@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 42100324.
Адреса виробництва:
03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2

11. Засіб дезінфекційний
«БактеріоДез хенд» (діючі
речовини: 1-пропанол –
45,0%, 2-пропанол – 28,0%)

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ»,
Україна, 03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2,
тел./факс: (044) 223-93-31,
e-mail: dezplanet@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 42100324

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ»,
Україна, 03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2,
тел./факс: (044) 223-93-31,
e-mail: dezplanet@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 42100324.
Адреса виробництва:
03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2

Заклади охорони здоров’я (у т.ч.
фармацевтичні,
аптечні),
пенітенціарної системи, заклади
оздоровлення
та
відпочинку,
соціального захисту, спортивні
об’єкти,
лабораторії
різних
підпорядкувань,
навчальновиховні,
дитячі,
підприємства
харчопереробної, фармацевтичної,
хімічної,
біотехнологічної,
парфумерно-косметичної
та
мікробіологічної
промисловості,
військові частини, об’єкти сфери
послуг, відпочинку та розваг,
комунально-побутового
призначення,
ресторанного
господарства і торгівлі, заклади
(відділення) зв’язку, банківські
установи,
побут,
транспорт,
оптово-роздрібна торгівля
Заклади охорони здоров’я (у т.ч.
фармацевтичні,
аптечні),
пенітенціарної системи, заклади
оздоровлення
та
відпочинку,
соціального захисту, спортивні
об’єкти,
лабораторії
різних
підпорядкувань,
навчальновиховні,
дитячі,
підприємства
харчопереробної, фармацевтичної,
хімічної,
біотехнологічної,
парфумерно-косметичної
та
мікробіологічної
промисловості,
військові частини, об’єкти сфери
послуг, відпочинку та розваг,
комунально-побутового
призначення,
ресторанного
господарства і торгівлі, заклади

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 02.12.2020
№12.2-18-5/26664

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 02.12.2020
№12.2-18-5/26668
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12. Засіб дезінфекційний
«БактеріоДез пур (діючі
речовини: мас.%: (2пропанол – 75,0-80,0%)

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ»,
Україна, 03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2,
тел./факс: (044) 223-93-31,
e-mail: dezplanet@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 42100324

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ»,
Україна, 03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2,
тел./факс: (044) 223-93-31,
e-mail: dezplanet@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 42100324.
Адреса виробництва:
03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2

13. Засіб дезінфекційний
«КвікДес» (діючі речовини:
етанол – 43,0%; 1-пропанол
– 8,0%,
амоній,дидецилдиметил –,
хлорид- 0,08%)

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ»,
Україна, 03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2,
Тел./факс: (044) 223-93-31,
e-mail: dezplanet@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 42100324

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ»,
Україна, 03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2,
Тел./факс: (044) 223-93-31,
e-mail: dezplanet@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 42100324.
Адреса виробництва:
03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2

(відділення) зв’язку, банківські
установи,
побут,
транспорт,
оптово-роздрібна торгівля
Заклади охорони здоров’я (у т.ч.
фармацевтичні,
аптечні),
пенітенціарної системи, заклади
оздоровлення
та
відпочинку,
соціального захисту, спортивні
об’єкти,
лабораторії
різних
підпорядкувань,
навчальновиховні,
дитячі,
підприємства
харчопереробної, фармацевтичної,
хімічної,
біотехнологічної,
парфумерно-косметичної
та
мікробіологічної
промисловості,
військові частини, об’єкти сфери
послуг, відпочинку та розваг,
комунально-побутового
призначення,
ресторанного
господарства і торгівлі, заклади
(відділення) зв’язку, банківські
установи,
побут,
транспорт,
оптово-роздрібна торгівля
Заклади охорони здоров’я (у т.ч.
фармацевтичні,
аптечні),
пенітенціарної системи, заклади
оздоровлення
та
відпочинку,
соціального захисту, спортивні
об’єкти,
лабораторії
різних
підпорядкувань,
навчальновиховні,
дитячі,
підприємства
харчопереробної, фармацевтичної,
хімічної,
біотехнологічної,
парфумерно-косметичної
та
мікробіологічної
промисловості,
військові частини, об’єкти сфери
послуг, відпочинку та розваг,

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 02.12.2020
№12.2-18-5/26670

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 02.12.2020
№12.2-18-5/26671
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14. Засіб дезінфекційний
«КвікДес» (серветки) (діючі
речовини: етанол – 43,0%; nпропанол – 8,0%,
амоній,дидецилдиметил –,
хлорид- 0,08%)

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ»,
Україна, 03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2,
Тел./факс: (044) 223-93-31,
e-mail: dezplanet@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 42100324

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ»,
Україна, 03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2,
Тел./факс: (044) 223-93-31,
e-mail: dezplanet@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 42100324.
Адреса виробництва:
03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2

15. Засіб дезінфекційний
"СефДез квік" (діючі
речовини: мас.%:спирт
етиловий 70-75%, алкіл
(С12-С16)–
диметилбензиламоній
хлорид – 0,1-0,3%; амоній,
дидецилдиметил-, хлорид;
0,1-0,3%

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ»,
Україна, 03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2,
тел./факс: (044) 223-93-31,
e-mail: dezplanet@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 42100324

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ»,
Україна, 03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2,
тел./факс: (044) 223-93-31,
e-mail: dezplanet@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 42100324.
Адреса виробництва:
03035, м. Київ,
Солом’янська пл., 2

комунально-побутового
призначення,
ресторанного
господарства і торгівлі, заклади
(відділення) зв’язку, банківські
установи,
побут,
транспорт,
оптово-роздрібна торгівля
Заклади охорони здоров’я (у т.ч.
фармацевтичні,
аптечні),
пенітенціарної системи, заклади
оздоровлення
та
відпочинку,
соціального захисту, спортивні
об’єкти,
лабораторії
різних
підпорядкувань,
навчальновиховні,
дитячі,
підприємства
харчопереробної, фармацевтичної,
хімічної,
біотехнологічної,
парфумерно-косметичної
та
мікробіологічної
промисловості,
військові частини, об’єкти сфери
послуг, відпочинку та розваг,
комунально-побутового
призначення,
ресторанного
господарства і торгівлі, заклади
(відділення) зв’язку, банківські
установи,
побут,
транспорт,
оптово-роздрібна торгівля
Заклади охорони здоров’я (у т.ч.
фармацевтичні,
аптечні),
пенітенціарної системи, заклади
оздоровлення
та
відпочинку,
соціального захисту, спортивні
об’єкти,
лабораторії
різних
підпорядкувань,
навчальновиховні,
дитячі,
підприємства
харчопереробної, фармацевтичної,
хімічної,
біотехнологічної,
парфумерно-косметичної
та

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 02.12.2020
№12.2-18-5/26672

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 01.12.2020
№12.2-18-5/26658
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16. Засіб дезінфекційний
«СефДез квік» (серветки) серветки, просочені
дезінфекційним розчином
(діючі речовини, мас.%:
спирт етиловий 70-75%,
алкіл(С12-С16)
диметилбензиламоній
хлорид 0,1-0,3%; амоній,
дидецилдиметил-, хлорид
0,1-0,3%)

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ»,
Україна, 03035, м. Київ,
Солом’янська площа, буд.
2, тел../факс: (044) 223-9331, е-mail:
dezplanet@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 42100324

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ»,
Україна, 03035, м. Київ,
Солом’янська площа, буд.
2, тел../факс: (044) 223-9331, е-mail:
dezplanet@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 42100324.
Адреса виробництва:
03035, м. Київ,
Солом’янська площа, буд.
2

17. Засіб дезінфекційний
антисептик “HAND
SANITIZER” (діючі
речовини: етиловий спирт –
62,00%)

ТОВ “CІЛЬПО-ФУД”,
Україна, 02090, м. Київ,
вул. Бутлерова, буд. 1, код
за ЄДРПОУ 40720198

Китай, “Yiwu JFeel Daily
Chemical Co. Ltd.”, No.13
Yanhu Road, Shangxi
Industrial Zone, Yiwu City,
Jinhua City, Zhejiang,
Province, China, КНР

мікробіологічної
промисловості,
військові частини, об’єкти сфери
послуг, відпочинку та розваг,
комунально-побутового
призначення,
ресторанного
господарства і торгівлі, заклади
(відділення) зв’язку, банківські
установи,
побут,
транспорт,
оптово-роздрібна торгівля
Заклади охорони здоров’я (у т.ч.
фармацевтичні,
аптечні),
пенітенціарної системи, заклади
оздоровлення
та
відпочинку,
соціального захисту, спортивні
об’єкти,
лабораторії
різних
підпорядкувань,
навчальновиховні,
дитячі,
підприємства
харчопереробної, фармацевтичної,
хімічної,
біотехнологічної,
парфумерно-косметичної
та
мікробіологічної
промисловості,
військові частини, об’єкти сфери
послуг, відпочинку та розваг,
комунально-побутового
призначення,
ресторанного
господарства і торгівлі, заклади
(відділення) зв’язку, банківські
установи,
побут,
транспорт,
оптово-роздрібна торгівля
Заклади охорони здоров’я (у т.ч.
аптечні), оздоровчі, навчальновиховні заклади (у т.ч. дошкільні),
спортивні об’єкти, підприємства
хіміко-фармацевтичної,
мікробіологічної
парфумернокосметичної,
харчопереробної
промисловості,
ресторанного

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 02.12.2020
№12.2-18-5/26669

Державна установа
“Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва
Національної академії
медичних наук України”
від 14.09.2020 №12.2-185/21077
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18. Засіб дезінфікуючий лужний
низькопінний ТМ «ECOVIN
TM» (діючі речовини:
алкілдиметилбензиламоній
хлорид <5 %,
дидецилдиметиламоній
хлорид <5 %)

ТОВ «ЕКОВІН ТМ»,
Україна, 21034, м. Вінниця,
вул. А. Іванова, буд. 8, кв.
85, тел:
ecovintm@gmail.com, код за
ЄДРПОУ: 41426106

ТОВ «ЕКОВІН ТМ»,
Україна, 23100, Вінницька
обл., м. Жмеринка, вул. П.
Тичини, 3а , тел:
ecovintm@gmail.com

господарства і торгівлі, установи
соціального захисту, військові
частини,
об’єкти
комунальнопобутового призначення, сфери
послуг, відпочинку та розваг,
заклади
зв’язку,
установи
пенітенціарної системи, банківські
установи,
транспорт,
побут,
оптово-роздрібна торгівля, аптечна
мережа (в якості супутнього
товару)
Для
дезінфекційної
обробки, стерилізації, миття та
чищення в усіх сферах та галузях
народного господарства та об’єктах
інфраструктури, у тому числі на
підприємствах
харчової
та
переробної промисловості, в місцях
та
закладах
громадського
харчування
та
користування,
готельно-ресторанного
господарства та торгівлі, в дитячих,
навчальних,
спортивних,
оздоровчо-лікувальних
та
медичних закладах та комплексах,
на об’єктах транспорту (в тому
числі
автомобільного,
залізничного, річкового, морського
та
авіаційного
транспорту,
рухомого складу громадського
транспорту, метрополітену тощо), в
агропромисловому комплексі (в
тому
числі
на
об’єктах
тваринництва, птахівництва, зернота
овочесховищах
тощо),
в
комунальних
службах
та
комунальному господарстві (в тому

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи при головному
державному санітарному
лікареві України
Наукового центру
превентивної токсикології,
харчової та хімічної
безпеки імені академіка
Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України
від 18.08.2020 № 12.2-185/19149
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19. Антисептичний та
дезінфікуючий засіб
STRIZEREX (діюча
речовина: етанол
денатурований 80% м/м)

“REFORMA POLSKA Sp. z
о.о.”, ul. Domaniewska
17/19/133, 02-663
Warszawa, Polska

“REFORMA POLSKA Sp. z
о.о.”, ul. Domaniewska
17/19/133, 02-663
Warszawa, Polska

числі для очищення асфальтних та
бетонних поверхонь тощо), для
дезінфекції різноманітних
поверхонь,
обладнання,
тари,
інвентарю,
виробничих
та
службових приміщень, а також для
промислового
та
побутового
використання та реалізації через
оптово-роздрібну торгівлю
Гігієнічна та антисептична обробка
поверхонь та інструментів.
Призначений для дезінфекції
невеликих за розмірами поверхонь і
об'єктів в установах охорони
здоров'я, в осередках інфекційних
захворювань вірусної,
бактеріальної (включаючи
туберкульоз) і грибкової етіології;
для профілактичної дезінфекції в
закладах охорони здоров’я
(хірургічні, терапевтичні,
гінекологічні, офтальмологічні,
дитячі, фізіотерапевтичні та інші
відділення лікувальнопрофілактичних закладів);
стоматологічні клініки, поліклініки,
клінічні, біохімічні,
бактеріологічні, вірусологічні та
інші діагностичні лабораторії,
станції швидкої медичної
допомоги, пункти переливання
крові, де є потреба у швидкій
дезінфекції та швидкому висиханні
поверхонь, що підлягають
дезінфекції; в аптеках; в
автомобілях швидкої медичної
допомоги; в дитячих дошкільних

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 08.12.2020
№12.2-18-5/27315
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20. Антисептичний та
дезінфікуючий засіб
ANTIVIRAX (діюча
речовина: етанол
денатурований 80% м/м)

“REFORMA POLSKA Sp. z
о.о.”, ul. Domaniewska
17/19/133, 02-663
Warszawa, Polska

“REFORMA POLSKA Sp. z
о.о.”, ul. Domaniewska
17/19/133, 02-663
Warszawa, Polska

закладах, навчальних закладах
різних рівнів акредитації; на
підприємствах парфумернокосметичної, фармацевтичної,
хімічної, харчової промисловості; в
закладах громадського харчування і
торгівлі; на всіх видах транспорту,
вокзалах та аеропортах; в
спортивно-оздоровчих установах;
на об'єктах комунально-побутового
обслуговування (готелі, перукарні,
салони краси, солярії, пральні,
хімчистки); у військових частинах,
підрозділах МО, МВС, МНС; на
промислових підприємствах,
складах і сховищах, включаючи
сховища продуктів харчування і
лікарських засобів; в побуті
Гігієнічна та хірургічна
антисептична обробка рук та
шкіри. Призначений для гігієнічної
обробки рук: медичного персоналу
та пацієнтів в лікувальнопрофілактичних установах будьякого профілю, в машинах швидкої
медичної допомоги, в зонах
надзвичайних ситуацій,
працівників лабораторій, аптечних
закладів; працівників
високотехнологічних галузей,
парфюмерно-косметичних, хімікофармацевтичних, біотехнологічних
та мікробіологічних підприємств,
підприємств харчової
промисловості, громадського
харчування, промислових ринків,
торгівлі, на підприємствах і

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 08.12.2020
№12.2-18-5/27316
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об'єктах комунально-побутового
призначення (косметичних і СПАсалонів, перукарень, готелів),
установ культури і спорту,
санаторно-курортних установ,
дорослим населенням в побуті; для
обробки рук хірургів і осіб, що
беруть участь в проведенні
оперативних втручань, в
лікувально-профілактичних
установах (в тому числі в
стоматологічних організаціях)

Генеральний директор
Директорату фармацевтичного забезпечення

О.О. Комаріда

