Додаток 1 до наказу
Міністерства охорони
здоров’я України
11 лютого № 236

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

Назва засобу, вміст діючих
речовин

Назва заявника
продукції, країна,
місцезнаходження

Назва виробника
продукції, країна,
місцезнаходження

1.

Дезінфікуючий засіб
WPH202S (діючі речовини:
перекис водню 12%, іони
срібла (у формі нітрату
срібла) 0,006 %)

ФОП Співакова Лілія
“WorkinProgress BioОлексіївна, Україна, 69015, Medical Srl”, Via Ozanam 4
м. Запоріжжя, вул. Мінська, - 20124 Milano, Italy. Італія
буд. 9, ІПН 2979124044

Для дезінфекції медичних не
інвазійних приладів: операційних
столів, стоматологічних установок,
пластикових
та
металевих
поверхонь;
в
громадських
приміщеннях, закладах харчової
промисловості, медичних закладах

2.

Засіб дезінфекційний для рук
та поверхонь
«ДЕЗИНФЕКТОР» ТМ
Luxus Professional (діючі
речовини: спирт

ТОВ «ЛЮКСУС-С»,
Україна, Вул. Панаса
Мирного, буд 16/13,
м. Київ, 01011, тел:
+380443530580, код за

Готовий до застосування засіб,
призначений для дезінфекції шкіри
рук, поверхонь в приміщеннях,
предметів обстановки ( стіни, двері,
підвіконня, тверді меблі тощо), що

ТОВ «ЛЮКСУС-С»,
Україна, Вул. Панаса
Мирного, буд 16/13,
м. Київ, 01011,
Адреса виробничих

Об'єкти застосування

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 08.12.2020
№12.2-18-5/27744
Комісія
з
державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи при головному
державному санітарному
лікареві
України

2

3.

ізопропиловий ≥60 %,
дидецилдиметиламмоній
хлорид – не менше 0,1%)

ЄДРПОУ: 38451661

потужностей: Комплекс
будівельних споруд №2,
Павлиська селищна рада,
Онуфріївский р-н,
Кіровоградська обл., 28110,
Україна, тел:
+380443530580, код за
ЄДРПОУ: 38451661

Дезінфекційний засіб
«ДЕЗаль», діючими
речовинами засобу є
комплекс четвертинних
амонійних сполук - 17,0±2 %
(алкілдиметилбензиламоній
хлорид - 10,0±2 %;
дидецилдиметиламоній
хлорид - 7,0±2 %) та
глутаровий альдегід -

ТОВ «ГІГІЄНА ДЕЗ»,
Україна, 04201, м. Київ,
вул. Калнишевського
будинок, 7 секція 2,
оф.1041, тел: (044)303-9763, e-mail:
gigienadez@ukr.net,
www.gigienadez.com.ua, код
за ЄДРПОУ: 37509013

ТОВ «ГІГІЄНА ДЕЗ»,
Україна, 04201, м. Київ,
вул. Калнишевського
будинок, 7 секція 2,
оф.1041, адреса
виробничих потужностей:
м. Київ, провулок
Бондарський, 5, тел:
044)303-97-63, e-mail:
gigienadez@ukr.net,

Продовження додатка 1
вимагають знезараження згідно з
рекомендаціями
виробника:
медичного персоналу у закладах
охорони
здоров'я
будь-якого
профілю, аптеках, ветеринарії;
персоналу дитячих дошкільних
закладів, учбово-виховних закладів
різних рівнів акредитації; на
підприємств
харчової
промисловості,
м’ясопереробної,
молочної,
пиво-безалкогольної,
кондитерської,
хлібопекарської
галузей; сільському господарстві;
закладів
ресторанного
господарства, готелях і торгівлі;
спортивно-оздоровчих комплексах,
фітнес
клубах,
перукарнях,
косметичних салонах, вокзалах,
кінотеатрах,
саунах,
ринках,
офісах, та ін.; працівників всіх
видів транспорту, комунальнопобутових
об'єктів;
на
підприємствах
парфюмернокосметичної,
хімікофармацевтичної, мікробіологічної;
у побуті (рук та поверхонь) та інші.
Оптово-роздрібна торгівля
Дезінфекція,
стерилізація
та
передстерилізаційне
очищення
виробів медичного призначення, у
тому
числі
стоматологічних
інструментів, жорстких та гнучких
ендоскопів (дезінфекція високого
рівня
(ДВР).
Очищення
і
дезінфекція твердих поверхонь
приміщень,
предметів
та
обладнання в закладах охорони

Наукового
центру
превентивної токсикології,
харчової
та
хімічної
безпеки імені академіка
Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України
від 30.12.2020 № 12.2-185/29419

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

3
4,3±2 %

www.gigienadez.com.ua,
код за ЄДРПОУ: 37509013

Продовження додатка 1
здоров'я, в тому числі лікувально- охорони здоров'я України
профілактичних закладах різного від 11.01.2021 № 12.2-18профілю, станціях переливання 5/100
крові,
аптеках,
вогнищах
інфекційних хвороб; підприємствах
фармацевтичної, мікробіологічної,
парфумерно-косметичної, харчової
і харчопереробної промисловості,
торгівлі,
зв’язку,
комунальнопобутового обслуговування, баннопральних об'єктах у т.ч. МО та
МВС;
освітніх,
навчальновиховних закладах усіх типів
незалежно від їх підпорядкування,
форм власності і акредитації;
закладах
ресторанного
господарства; соціального захисту;
в
установах
пенітенціарної
системи; побуті; транспорті; в
умовах надзвичайних ситуацій,
місцях тимчасового проживання та
масового
перебування
людей;
дезінфекція
систем
кондиціонування;
знезараження
харчових відходів, інфікованих
продуктів перед їх знищенням,
взуття з метою профілактики
інфекцій
грибкової
етіології;
дезінфекція та одночасне миття
поверхонь
у
приміщеннях,
санітарно-технічного устаткування,
посуду лабораторного і столового,
взуття перед входом у «критичні
зони», заповнення дезкилимків,
об’єктів при ураженні пліснявою,
сміттєзбирального
обладнання,
інше згідно з інструкціями. Оптова
та роздрібна торгівля

4
4.

Дезінфекційний засіб
"ДЕЗолайт" з мийними
властивостями, основними
діючими речовинами якого є
дидецилдиметиламоній
хлорид у межах 7,0 - 8,0%,
алкілдиметилбензиламоній
хлорид у межах 6,0 - 7,0%

ТОВ «ГІГІЄНА ДЕЗ» ,
Україна, 04159, м. Київ,
вул. Калнишевського
будинок, 7 секція 2,
оф.1041, тел: (044)303-9763, e-mail:
gigienadez@ukr.net,
www.gigienadez.com.ua, код
за ЄДРПОУ: 37509013

ТОВ «ГІГІЄНА ДЕЗ» ,
Україна, 04159, м. Київ,
вул. Калнишевського
будинок, 7 секція 2,
оф.1041, адреса
виробничих потужностей:
м. Київ, провулок
Бондарський, 5, тел:
(044)303-97-63, e-mail:
gigienadez@ukr.net,
www.gigienadez.com.ua,
код за ЄДРПОУ: 37509013

5.

Інсектицидний засіб
«БІОПФІБРОН к.е.»
(BIOPFIBRON SE) (діючі
речовини: фіпроніл – 2,5%;
тетраметрин - 10,0%)

ТОВ «ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ПЛЮС» Україна, 04086,
м. Київ, вул. Олени Теліги,
49,тел/факс +380444537503,
E-mail -klop_net@ukr.net ,

BIYOKIM HASERE
KONTROL HIZM. SAN.
TIS LTD STI. Merkez Mah.
7 Sanayi Sitesi 46 Sok. l
Blok № 7 Sasah – cigli/

Продовження додатка 1
Профілактична,
поточна
та
заключна дезінфекція; генеральні
прибирання приміщень, приладів,
устаткування, санітарно-технічного
обладнання в закладах охорони
здоров'я, дошкільних та учбових
закладах;
на
підприємствах
фармацевтичної, мікробіологічної,
харчової, парфюмерно-косметичної
промисловості;
на
об’єктах
залізничного
транспорту,
метрополітену;
автомобільному,
річковому,
повітряному
та
санітарному
транспорті;
лабораторіях; об'єктах MO, МВС;
вогнищах
інфекційних
захворювань
бактеріальної,
трибкової і вірусної етіології;
дезінфекція виробів медичного
призначення
(включаючи
стоматологічні
інструменти,
жорсткі та гнучкі ендоскопи та
інструменти до них), а також
дезінфекція
наркозно-дихальної
апаратури та інструментів до них, у
тому числі суміщена з їх
передстерилізаційним очищенням;
знезараження медичних відходів,
стоматологічних
відсмоктуючих
систем;
дезінфекції
систем
вентиляції, інше згідно інструкцій.
Оптова та роздрібна торгівля
Призначений
для
знищення
синантропних комах (таргани,
мурахи, блохи, мухи, комарі,
мошки, оси, кліщі, постільні клопи)
на об’єктах різних категорій,

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 11.01.2021 № 12.2-185/103

Державна установа
“Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва НАМН
України” від 07.12.2020
№12.2-18-5/27188
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6.

Засіб дезінфекційний для рук
та поверхонь
«ДЕЗИНФЕКТОР» ТМ
Luxus Professional (діючі
речовини: спирт етиловий
денатурований ≥70 %,
дидецилдиметиламмоній
хлорид – не менше 0,1%)

www. klop.com.ua. Код за
ЄДРПОУ 33602426

IZMIR +90 232 327 30 30$
Fax: +90 232 327 30 34 Email: biokimhaserekontrjl@
gmail.com Homepage:
biokimhasere.com

ТОВ «ЛЮКСУС-С»,
Україна, Вул. Панаса
Мирного, буд 16/13,
м. Київ, 01011, тел:
+380443530580, код за
ЄДРПОУ: 38451661

ТОВ «ЛЮКСУС-С»,
Україна, Вул. Панаса
Мирного, буд 16/13,
м. Київ, 01011,
Адреса виробничих
потужностей: Комплекс
будівельних споруд №2,
Павлиська селищна рада,
Онуфріївский р-н,
Кіровоградська обл., 28110,
Україна, тел:
+380443530580, код за
ЄДРПОУ: 38451661

Продовження додатка 1
включаючи виробничі, житлові
приміщення, об’єкти комунальнопобутового
призначення,
підприємства
харчопереробної
промисловості
та
торгівлі,
громадські
будівлі,
зони
відпочинку
та
розваг,
сміттєзвалища,
тваринницькі
ферми, транспорт фахівцями, які
мають право на проведення
дезінсекційних робіт
Готовий до застосування засіб,
призначений для дезінфекції шкіри
рук, поверхонь в приміщеннях,
предметів обстановки ( стіни, двері,
підвіконня, тверді меблі тощо), що
вимагають знезараження згідно з
рекомендаціями
виробника:
медичного персоналу у закладах
охорони
здоров'я
будь-якого
профілю, аптеках, ветеринарії;
персоналу дитячих дошкільних
закладів, учбово-виховних закладів
різних рівнів акредитації; на
підприємств
харчової
промисловості,
м’ясопереробної,
молочної,
пиво-безалкогольної,
кондитерської,
хлібопекарської
галузей; сільському господарстві;
закладів
ресторанного
господарства, готелях і торгівлі;
спортивно-оздоровчих комплексах,
фітнес
клубах,
перукарнях,
косметичних салонах, вокзалах,
кінотеатрах,
саунах,
ринках,
офісах, та ін.; працівників всіх
видів транспорту, комунально-

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 30.12.2020 № 12.2-185/29418
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7.

Засіб дезінфікуючий
“SANOSEPT”

ТОВ «Промстройгруп»,
Україна, 03150, м. Київ,
вул. Предславинська 34-Б,
e-mail Factory@ukravit.ua,,
тел: (044) -337-24-20, код
за ЄДРПОУ: 39567779

ТОВ «Промстройгруп»,
Україна, 03150, м. Київ,
вул. Предславинська 34-Б,
e-mail Factory@ukravit.ua,,
тел: (044) -337-24-20, код
за ЄДРПОУ: 39567779

8.

Засіб дезінфекційний
“Кодан® Форте забарвлений
(Kodan® Forte coloured)”
(діючі речовини: діючі
речовини, мас.%: 2-пропанол
– 45,0, 1-пропанол – 10,0)

“Schulke & Mavr GmbH”,
Robert-Koch-Str.2 D-22851,
Norderstedt, Germanv,
Німеччина

“Schulke & Mavr GmbH”,
Robert-Koch-Str.2 D-22851,
Norderstedt, Germanv,
Німеччина

Продовження додатка 1
побутових
об'єктів;
на
підприємствах
парфюмернокосметичної,
хімікофармацевтичної, мікробіологічної;
у побуті (рук та поверхонь) та інші.
Оптово-роздрібна торгівля
Пропонуються
для
гігієнічної
дезінфекції шкіри рук та шкірних
покровів, а також для гігієнічної
обробки поверхонь. Проведення
дезінфекції в закладах та установах
охорони
здоров’я,
аптечних
закладах, об’єктах комунальнопобутового
призначення,
підприємствах
фармацевтичної,
хімічної,
мікробіологічної,
парфумерно-косметичної,
харчопереробної
промисловості,
спортивно-оздоровчих
закладах,
дошкільних, навчально-виховних,
закладах соціального забезпечення,
підприємствах ресторанного та
готельного
господарства,
пенітенціарних
закладах,
транспорті та у побуті. Державна
реєстрація. Оптова - роздрібна
реалізація
Заклади охорони здоров’я (у т.ч.
фармацевтичні,
аптечні),
пенітенціарної системи, заклади
оздоровленні
та
відпочинку,
соціального захисту, спортивні
об’єкти,
лабораторії
різних
підпорядкувань,
навчальновиховні,
дитячі,
підприємства
харчопереробної, фармацевтичної,
хімічної,
біотехнологічної,

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 05.10.2020 № 12.2-185/22662

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 30.12.2020
№12.2-18-5/29777
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9.

Антисептичний комплекс
«Срібло колоїдне КНС-М»
(концентрація металічного
срібла 0,002% (20 ppm))

10. Засіб антисептичний для
шкіри у формі рідини або
гелю (д.р.: спирт етиловий
60-70%)

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«А.С. РІВАЙВЛ», Україна,
08302, Київська обл., місто
Бориспіль, вулиця Січнева,
будинок 32/1, код за
ЄДРПОУ: 43557541

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«А.С. РІВАЙВЛ», Україна,
08302, Київська обл., місто
Бориспіль, вулиця Січнева,
будинок 32/1, код за
ЄДРПОУ: 43557541.
Адреса виробництва:
08302, Київська обл., місто
Бориспіль, вулиця Січнева,
будинок 32/1

ТОВ «МЕДІПРОМТЕК»,
Україна, 08200, Київська
обл., м. Ірпінь, вул.
Стельмаха, буд. 9, код за
ЄДРПОУ: 39142390

ТОВ «МЕДІПРОМТЕК»,
Україна, 08200, Київська
обл., м. Ірпінь, вул.
Стельмаха, буд. 9, код за
ЄДРПОУ: 39142390.
Адреса місця виробництва:

Продовження додатка 1
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, військові частини, побут,
транспорт та ін.
Антисептична обробка рук та
шкіри в закладах охорони здоров’я,
в
тому
числі
лікувальнопрофілактичних закладах різного
профілю, станціях переливання
крові,
аптеках;
вогнищах
інфекційних хвороб; підприємствах
фармацевтичної, мікробіологічної,
парфумерно-косметичної, харчової
і переробної промисловості; в
освітніх,
навчально-виховних
закладах усіх типів, незалежно від
їх підпорядкування, форм власності
і
акредитації;
закладах
ресторанного
господарства
та
торгівлі; на всіх видах транспорту;
комунальних об’єктах; закладах
соціального захисту; у побуті; інше
згідно інструкції з використання.
Оптова та роздрібна торгівля (у
тому числі аптечна мережа)
Гігієнічно-побутова антисептична
обробка шкіри рук населення та
персоналу об'єктів та
установ,
діяльність
яких
вимагає
додержання санітарно-гігієнічних
норм та правил, у домашніх

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 03.12.2020
№12.2-18-5/26865

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної

Продовження додатка 1
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11. Засіб антисептичний для
дезінфекції рук та шкіри
«Блискавка», рідина (діючі
речовини: спирт етиловий 55±1%, спирт ізопропіловий
– 25±1 %)

ТОВ "Виробнича компанія
"БЛИСКАВКА" 03148,
Україна, м. Київ,
Святошинський район,
проспект Леся Курбаса,
корпус АПЧ, будинок 2-Б,
офіс 27, +38(044)393-34-42,
www.blyskavka.com, код
ЄДРПОУ: 38672292

08200, Україна, Київська
обл., м. Ірпінь, вул.
Стельмаха, буд. 9
ТОВ "Виробнича компанія
"БЛИСКАВКА" 03148,
Україна, м. Київ,
Святошинський район,
проспект Леся Курбаса,
корпус АПЧ, будинок 2-Б,
офіс 27, +38(044)393-34-42,
www.blyskavka.com, код
ЄДРПОУ: 38672292

умовах, у побуті;
роздрібна торгівля

оптова

та академії медичних наук
України” від 13.01.2021
№12.2-18-5/161
Засіб
дезінфікуючий Комісія з державної
застосовується в закладах охорони санітарно-епідеміологічної
здоров’я усіх профілів; аптечних експертизи Інституту
закладах; лабораторіях; навчально- гігієни та екології
виховних та учбових закладах Національного медичного
різних рівнів акредитації, дитячих університету імені О.О.
дошкільних закладах; у військових Богомольця від 01.04.2020
частинах;
на
підприємствах №12.2-18-5/6845
харчової
та
переробної
промисловості, агро-промислового
комплексу,
мікробіологічної,
фармацевтичної, парфумерно косметичної
промисловості,
ресторанному
господарстві,
підприємствах
громадського
харчування та торгівлі, на об’єктах
комунально-побутового
обслуговування;
на
автомобільному,
залізничному,
авіаційному, водному транспорті,
інших видах транспорту; закладах
та установах соціального захисту,
пенітенціарних установах, закладах
зв’язку та банківських установах; в
місцях загального користування, на
інших епідемічно – значимих
об’єктах, діяльність яких вимагає
проведення дезінфекційних робіт
відповідно до діючих санітарногігієнічних та протиепідемічних
норм і правил, у вогнищах
інфекційних хвороб, населенням у
побуті – з метою гігієнічної
антисептики рук, антисептичної
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12. Засіб дезінфекційний «DR
Phosteril D.25» ( д.р. 15-30%
фосфорна кислота, 1,6 ±
0,5% дидецилдиметил
амоній хлорид)

ТОВ «Імпекс Трейд»,
Україна, 02099, м. Київ,
Харківське шоссе, 144-В,
код за ЄДРПОУ: 36683412

DRACO-BIS Sp. z o.o.
sp.k», Польща, 62-831
Mycielin, Korzeniew 110,
Poland

13. Санiтайзер Dr.Clo
Sterilization: (діюча
речовина: хлорит натрію
0,9%)

ТОВ «Торговий Дім
Альтура Греміо», Україна,
04050 м.Київ,
Шевченківський район,
вул. Юрія Іллєнка, буд. 12,
код за ЄДРПОУ: 40856671

NON CO. Ltd., Республіка
Корея , 201, Daehak-ro,
Chubu-myeon, Geumsangun, Сhungcheongnam-do,
Academic Cooperation 3021, 32713 Korea

Продовження додатка 1
обробки
шкірних
покривів,
екстреної дезінфекції поверхонь та
не критичних виробів, в т.ч.
медичного призначення; оптова та
роздрібна торгівля
Підприємства
харчової
та
харчопереробної промисловості (у
т.ч.
м'ясопереробної,
птахопереробної, яєчної, рибної,
молочної, сирної, масложирової,
плодоовочевої,
кондитерської,
хлібопекарської, підприємства та
цехи з виготовлення продуктів
дитячого харчування, м'ясних,
рибних,
овочевих
та
інших
консервів,
напівфабрикатів,
морозива,
майонезу,
йогуртів,
соусів,
напоїв
алкогольних,
слабоалкогольних, 6езалкоrольних,
пива, бутильованої питної води,
мінеральних вод, вирощування
грибів тощо), цукрової та спиртової
галузей,
агропромислового
комплексу, рухомий склад та
об'єкти
забезпечення
автомобільного
транспорту,
метрополітену,
залізничного,
водного, повітряного транспорту.
Оптова та роздрібна торгівля
Для розміщення в житлових
приміщеннях, офісах, автомобілях,
оптово-роздрібна
торгівля,
реалізація через спеціалізовані
мережі, аптечні мережі

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 30.12.2020
№12.2-18-5/29726

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи при головному
державному санітарному
лікареві України
Наукового центру
превентивної токсикології,
харчової та хімічної
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14. Засіб дезінфікуючий «Helpix
Sanity» (для антисептичної
обробки шкіри рук),
основними діючими
речовинами якого є спирт
етиловий -70,0 % та
бензалконій хлорид - 0,2 %

ТОВ «НВП «АРТХІМ» ,
Україна, 29018, м.
Хмельницький, вул.
Тернопільська, буд, 17/2а,
код за ЄДРПОУ: 37971534

ТОВ «НВП «АРТХІМ» ,
Україна, 29018, м.
Хмельницький, вул.
Тернопільська, буд, 17/2а;
адреса виробництва:
Україна, 29018, м.
Хмельницький, вул.
Тернопільська, буд, 17/2а,
код за ЄДРПОУ: 37971534

15. Засіб дезінфікуючий «Helpix
Sanity» (для дезінфекції,
достерилізаційного
очищення, дезінфекції
високого рівня (ДВР)
обладнання, інструментів та

ТОВ «НВП «АРТХІМ»,
Україна, 29018, м.
Хмельницький, вул.
Тернопільська, буд. 17/2а,
код за ЄДРПОУ: 37971534

ТОВ «НВП «АРТХІМ»,
Україна, 29018, м.
Хмельницький, вул.
Тернопільська, буд. 17/2а;
адреса виробництва:
Україна, 29018, м.

Продовження додатка 1

Дезінфекція шкіри рук в закладах
охорони здоров’я; підприємствах
фармацевтичної, мікробіологічної,
біотехнологічної,
хімічної,
парфумерно-косметичної, харчової
і харчопереробної промисловості;
закладах
АПК;
закладах
громадського
харчування
та
готельно-ресторанних комплексах,
торгівлі,
аптек;
санаторнокурортних
та
спортивнооздоровчих закладах; освітніх,
навчально-виховних закладах усіх
типів,
незалежно
від
їх
підпорядкування, форм власності і
акредитації; закладах комунальнопобутового
обслуговування,
соціального
захисту;
закладах
зв’язку та банківських установах,
побуті; вогнищах інфекційних
хвороб;
умовах
надзвичайних
ситуацій;
місцях
тимчасового
проживання
та
масового
перебування людей. Оптова та
роздрібна торгівля (у тому числі
аптечна мережа)
Дезінфекція,
достерилізаційне
очищення, дезінфекція високого
рівня
(ДВР)
обладнання,
інструментів та поверхонь в
закладах охорони здоров'я, в тому
числі лікувально-профілактичних

безпеки імені академіка
Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України
від 30.12.2020 № 12.2-183/29841
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 30.12.2020 № 12.2-185/29843

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи при головному
державному санітарному
лікареві України
Наукового центру
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поверхонь), основною
діючою речовиною якого є
1,3-Пропандіамін,N-(3амінопропіл)-N-додецил 0,08%

16. Засіб дезінфікуючий «Helpix
Sanity» (гель - антисептик
для обробки шкіри рук),
основними діючими

Хмельницький, вул.
Тернопільська, буд. 17/2а,
код за ЄДРПОУ: 37971534

ТОВ «НВП «АРТХІМ»,
Україна, 29018, м.
Хмельницький, вул.
Тернопільська, буд, 17/2а,

ТОВ «НВП «АРТХІМ»,
Україна, 29018, м.
Хмельницький, вул.
Тернопільська, буд, 17/2а;

Продовження додатка 1
закладах різного профілю; станціях
переливання
крові,
аптеках,
вогнищах інфекційних хвороб (для
попереднього,
передстерилізаційного
та
заключного очищення ручним та
механізованим способами виробів
медичного
призначення
та
обладнання, включаючи ендоскопи
та інструменти до них; дезінфекції
високого рівня (ДВР) ендоскопів;
очищення і дезінфекції твердих
поверхонь приміщень, предметів та
обладнання); а також очищення і
дезінфекція твердих поверхонь
приміщень,
предметів
та
обладнання
на
підприємствах
фармацевтичної, мікробіологічної,
біотехнологічної,
хімічної,
парфумерно-косметичної, харчової
і харчопереробної промисловості,
закладів
АПК,
закладах
громадського
харчування
та
торгівлі, закладах зв’язку та
банківських установах; установах
пенітенціарної
системи
та
комунально-побутового
обслуговування;
в
побуті;
транспорті; місцях тимчасового
проживання
та
масового
перебування людей, інше згідно
інструкцій. Оптова та роздрібна
торгівля
Дезінфекція шкіри рук в закладах
охорони здоров’я; підприємствах
фармацевтичної, мікробіологічної,
біотехнологічної,
хімічної,

превентивної токсикології,
харчової та хімічної
безпеки імені академіка
Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України
від 30.12.2020 № 12.2-185/29850

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи при головному
державному санітарному

12
речовинами якого є спирт
етиловий у межах 65,0-80,0
% та бензалконій хлорид 0,2 %

17. засіб дезінфекційний
«ЕконормDEZ Серветка»
(діючі речовини,%: 60,0 спирт ізопропіловий; 0,11 –
суміш четвертинних
амонійних сполук (ЧАС)

код за ЄДРПОУ: 37971534

адреса виробництва:
Україна, 29018, м.
Хмельницький, вул.
Тернопільська, буд, 17/2а,
код за ЄДРПОУ: 37971534

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ДЕЗЕКОМ», 04074, м. Київ,
вул. Вишгородська, буд. 4,
офіс 1, (044) 391-53-34, email:dez-ekom@ukr.net. Код
ЄДРПОУ.40029245

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ДЕЗЕКОМ», 04074, м. Київ,
вул. Вишгородська, буд. 4,
офіс 1, (044) 391-53-34, email:dez-ekom@ukr.net.
Код ЄДРПОУ.40029245;
ТОВ«ТІ ЕНД АЙ
ПАРТНЕРИ». 01135, м.
Київ, вул. Мечникова, б. 8,
тел. (044) 394-51-14, e-mail:
tov.tandi@i.ua

Продовження додатка 1
парфумерно-косметичної, харчової
і харчопереробної промисловості;
закладах
АПК;
закладах
громадського
харчування
та
готельно-ресторанних комплексах,
торгівлі,
аптек;
санаторнокурортних
та
спортивнооздоровчих закладах; освітніх,
навчально-виховних закладах усіх
типів,
незалежно
від
їх
підпорядкування, форм власності і
акредитації; закладах комунальнопобутового
обслуговування,
соціального
захисту;
закладах
зв’язку та банківських установах,
побуті; вогнищах інфекційних
хвороб;
умовах
надзвичайних
ситуацій;
місцях
тимчасового
проживання
та
масового
перебування людей. Оптова та
роздрібна торгівля (у тому числі
аптечна мережа)
Заклади охорони здоров’я усіх
профілів; дитячі дошкільні та
учбові заклади різних рівнів
акредитації;
аптечні
заклади;
лабораторії; об’єкти комунальнопобутового
обслуговування;
підприємства
фармацевтичної,
мікробіологічної,
парфумернокосметичної
промисловості,
харчової
та
харчопереробної
промисловості;
заклади
ресторанного
господарства,
підприємства торгівлі та споживчі
ринки; установи пенітенціарної
служби;
транспорт;
заклади

лікареві України
Наукового центру
превентивної токсикології,
харчової та хімічної
безпеки імені академіка
Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України
від 30.12.2020 № 12.2-185/29842

Державна установа
“Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва НАМН
України” від 29.07.2020
№12.2-18-5/17138
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18. Засіб дезінфекційний
тривалої дії Resysten® у
вигляді розчину для
нанесення методом
розпилення на різноманітні
поверхні (діючі речовини:
діоксид титану 0,2%, оксид
цинку 0,8%)

ТОВ “ДЕЗКОВЕР”,
Україна, 61002, Харківська
обл., місто Харків, вул.
Пушкінська, буд. 54,
тел.:+38(095)6467529, email: info@dezcover.com.ua,
код ЄДРПОУ 43723720

Генеральний директор
Директорату фармацевтичного забезпечення

Угорщина, компанія
“Resysten Hungary Kft.”,
2051 Biatorbágy, Füzes u.
70. Hungary

Продовження додатка 1
соціального захисту, побут тощо
Для захисту різних поверхонь від
вірусів і бактерій в закладах
охорони здоров'я, в дитячих
дошкільних закладах, навчальновиховних закладах, пенітенціарних
і соціальних закладах, спортивнооздоровчих об'єктах, промислових
підприємствах,
у
т.ч.
фармацевтичної, біотехнологічної,
мікробіологічної,
парфумернокосметичної, харчової (в тому числі
з
виробництва
дитячого
харчування)
та
переробній
ромисловості,
сільському
господарстві, для виробничих та
санітарно-побутових
приміщень,
закладів
ресторанного
господарства
та
торгівлі,
комунальних
об’єктів
(готелі,
гуртожитки, перукарні, салони
краси, пральні, хімчистки та ін.),
усіх видів транспорту, у побуті.
Для промислового використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Державної
установи “Інститут
медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної
академії медичних наук
України” від 02.12.2020
№12.2-18-5/26665

О.О. Комаріда

