Державний реєстр дезінфекційних засобів 2020 рік (з 07.09.2020р.)

№

Назва засобу, вміст діючих речовин

Назва заявника продукції,
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції,
країна, місцезнаходження

1
1007

2
Дезінфекційний засіб для миття поверхонь та
підлоги концентрат MDF 50, Дезінфекційний
засіб для, миття поверхонь та підлоги
концентрат MDF 100. Дезінфекційний засіб
для миття поверхонь та підлоги концентрат
МDF 100-1, Дезінфекційний засіб для миття
поверхонь та підлоги концентрат MDF 100+1
(діюча речовина:
алкілдиметилбензиламоніум хлорид - 3-6%)

3
ПП «Інтер склад». Україна,
73035, м. Херсон, смт.
Антонівка, вулиця 23 Східна.
31, тел: (0552) 32-75-00. код за
ЄДРПОУ: 35869799

4
ПП «Інтер склад»,
Україна,73035 м. Херсон, смт.
Антонівка, вул. 23 Східна, 31,
Виробництво розташоване:
73035. м. Херсон, смт.
Антонівка, вул. 23 Східна, 31,
тел: (0552) 32-75-00, код за
ЄДРПОУ: 35869799

1008

Засіб дезінфекційний мийний «ЧистолайнУніверсал» (діючі речовини: 2феноксіетанол - 1,0 %)

TOB «М Д М». Україна, 08062,
Київська область,
Макарівський район, с.
Вітрівка, вул. Перемоги, 2
тел./факс: (044) 490-59-96,
office@mdmgroup.com.ua код
за ЄДРПОУ 38993983

TOB «М Д М». Україна,
08062, Київська область,
Макарівський район, с.
Вітрівка, вул. Перемоги, 2,
тел./факс: (044) 490-59-96.
office@mdmgroup.com.ua код
за ЄДРПОУ 38993983; TOB
«ВІК- А». 01133, м. Київ, вул.
Генерала Алмазова, б. 18/7,,
тел. (044) 3695999, e-mail:
office@vik-a.com; TOB «TI
ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ». 01135,
м. Київ, вул. Мечникова, б. 8,
тел. (044) 3945114, e-mail:
tov.tandi@i.ua ; TOB
«ФАРТУНАТ»: 03039, м. Київ,
вул. Голосіївська, б. 7, корпус
3, тел. (044) 2270995, e-mail:
office@fartunat.com.ua

Номер
свідоцтва про
державну
Об'єкти застосування
реєстрацію
дезінфекційног
о засобу і дата
видачі *
5
6
для миття та дезінфекції поверхонь, підлоги в побуті, у
Наказ від
громадських закладах, об’єктах комунально-побутового
07.09.2020
призначення, у закладах охорони здоров'я усіх профілів (у т.ч. №2036
аптечні, акушерсько-гінекологічні, дитячі медичні заклади), в
дошкільних та навчальних закладах різних рівнів акредитації,
в санаторно-курортних, спортивно-оздоровчих, геріатричних
закладах, на промислових підприємствах, у т.ч.
агропромислового комплексу, фармацевтичної, хімічної,
біотехнологічної, мікробіологічної, парфумерно- косметичної,
харчопереробної промисловості, на об'єктах ресторанного та
готельного господарства, в торговельних закладах, в
установах соціального захисту населення, в установах захисту
прав і свобод громадян, суспільства і держави від
противоправних посягань, на об'єктах пенітенціарної системи,
судової системи, збройних сил, національної поліції, митниці
та прикордонних служб, в закладах зв’язку та банківських
установах, на об'єктах забезпечення всіх видів рухомого
транспорту (автомобільного, залізничного, водного,
повітряного транспорту, метрополітен). Реалізація через
оптово-роздрібну торгівлю

Заклади та установи охорони здоров’я; лікувальноНаказ від
профілактичні заклади всіх профілів; аптечні заклади;
07.09.2020
лабораторії різних підпорядкувань; дитячі дошкільні та учбові №2036
заклади різних рівнів акредитації; об’єкти комунальнопобутового обслуговування; підприємства фармацевтичної,
мікробіологічної, біотехнологічної, парфумерно-косметичної,
хімічної промисловості; харчової та харчопереробної
промисловості; заклади ресторанного господарства та
торгівлі; соціальні заклади; установи пенітенціарної служби;
рухомий склад та об’єкти забезпечення міського
(метрополітен), залізничного, автомобільного, авіаційного,
морського, річкового транспорту та вокзальна інфраструктура;
інші епідемічно-значимі об’єкти, діяльність яких вимагає
проведення дезінфекційних робіт

Термін дії до

Установа, заклад державної санітарноепідеміологічної служби (експерт-на
комісія), яка видала висновок державної
санітарно-епідеміологічної експертизи

7
07.09.2025

8
Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 13.07.2020 №12.2-18-5/15523

07.09.2025

Державна установа «Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України» від
29.07.2020 №12.2-18-5/16993

1009

Засіб дезінфекційний мийний «ЧистолайнВанна кімната» (діюча речовина:
алкілдиметилбензиламоній хлорид - 0,1 %)

TOB «М Д М». Україна, 08062,
Київська область,
Макарівський район, с.
Вітрівка, вул. Перемоги, 2
тел./факс: (044) 490-59-96,
office@mdmgroup.com.ua код
за ЄДРПОУ 38993983

TOB «М Д М». Україна,
08062, Київська область,
Макарівський район, с.
Вітрівка, вул. Перемоги, 2,
тел./факс: (044) 490-59-96.
office@mdmgroup.com.ua код
за ЄДРПОУ 38993983; TOB
«ВІК- А». 01133, м. Київ, вул.
Генерала Алмазова, б. 18/7,,
тел. (044) 3695999, e-mail:
office@vik-a.com; TOB «TI
ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ». 01135,
м. Київ, вул. Мечникова, б. 8,
тел. (044) 3945114, e-mail:
tov.tandi@i.ua ; TOB
«ФАРТУНАТ»: 03039, м. Київ,
вул. Голосіївська, б. 7, корпус
3, тел. (044) 2270995, e-mail:
office@fartunat.com.ua

Заклади та установи охорони здоров’я; лікувальноНаказ від
профілактичні заклади всіх профілів; аптечні заклади;
07.09.2020
лабораторії різних підпорядкувань; дитячі дошкільні та учбові №2036
заклади різних рівнів акредитації; об’єкти комунальнопобутового обслуговування; підприємства фармацевтичної,
мікробіологічної, біотехнологічної, парфумерно-косметичної,
хімічної промисловості; харчової та харчопереробної
промисловості; заклади ресторанного господарства та
торгівлі; соціальні заклади; установи пенітенціарної служби;
рухомий склад та об’єкти забезпечення міського
(метрополітен), залізничного, автомобільного, авіаційного,
морського, річкового транспорту та вокзальна інфраструктура;
інші епідемічно-значимі об’єкти, діяльність яких вимагає
проведення дезінфекційних робіт

07.09.2025

Державна установа «Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України» від
29.07.2020 №12.2-18-5/16989

1010

Засіб дезінфекційний мийний «ЧистолайнПосуд» (діючі речовини: 2- феноксіетанол 1,0 %)

TOB «М Д М». Україна, 08062,
Київська область,
Макарівський район, с.
Вітрівка, вул. Перемоги, 2
тел./факс: (044) 490-59-96,
office@mdmgroup.com.ua код
за ЄДРПОУ 38993983

TOB «М Д М». Україна,
08062, Київська область,
Макарівський район, с.
Вітрівка, вул. Перемоги, 2,
тел./факс: (044) 490-59-96.
office@mdmgroup.com.ua код
за ЄДРПОУ 38993983; TOB
«ВІК- А». 01133, м. Київ, вул.
Генерала Алмазова, б. 18/7,,
тел. (044) 3695999, e-mail:
office@vik-a.com; TOB «TI
ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ». 01135,
м. Київ, вул. Мечникова, б. 8,
тел. (044) 3945114, e-mail:
tov.tandi@i.ua ; TOB
«ФАРТУНАТ»: 03039, м. Київ,
вул. Голосіївська, б. 7, корпус
3, тел. (044) 2270995, e-mail:
office@fartunat.com.ua

Заклади та установи охорони здоров’я; лікувальноНаказ від
профілактичні заклади всіх профілів; аптечні заклади;
07.09.2020
лабораторії різних підпорядкувань; дитячі дошкільні та учбові №2036
заклади різних рівнів акредитації; об’єкти комунальнопобутового обслуговування; підприємства фармацевтичної,
мікробіологічної, біотехнологічної, парфумерно-косметичної,
хімічної промисловості; харчової та харчопереробної
промисловості; заклади ресторанного господарства та
торгівлі; соціальні заклади; установи пенітенціарної служби;
рухомий склад та об’єкти забезпечення міського
(метрополітен), залізничного, автомобільного, авіаційного,
морського, річкового транспорту та вокзальна інфраструктура;
інші епідемічно-значимі об’єкти, діяльність яких вимагає
проведення дезінфекційних робіт.

07.09.2025

Державна установа «Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України» від
29.07.2020 № 12.2-18-5/16994

1011

Серветки дезінфекційні «НОР-експрес»
(діючі речовини: спирт ізопропіловий - 55,0
%; алкілдиметилбензиламонію хлорид 0,15%)

TOB «М Д М». Україна, 08062,
Київська область,
Макарівський район, с.
Вітрівка, вул. Перемоги, 2
тел./факс: (044) 490-59-96,
office@mdmgroup.com.ua код
за ЄДРПОУ 38993983

TOB «М Д М». Україна,
08062, Київська область,
Макарівський район, с.
Вітрівка, вул. Перемоги, 2,
тел./факс: (044) 490-59-96.
office@mdmgroup.com.ua код
за ЄДРПОУ 38993983; TOB
«ВІК- А». 01133, м. Київ, вул.
Генерала Алмазова, б. 18/7,,
тел. (044) 3695999, e-mail:
office@vik-a.com; TOB «TI
ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ». 01135,
м. Київ, вул. Мечникова, б. 8,
тел. (044) 3945114, e-mail:
tov.tandi@i.ua ; TOB
«ФАРТУНАТ»: 03039, м. Київ,
вул. Голосіївська, б. 7, корпус
3, тел. (044) 2270995, e-mail:
office@fartunat.com.ua

Заклади та установи охорони здоров’я; лікувальноНаказ від
профілактичні заклади всіх профілів; аптечні заклади;
07.09.2020
лабораторії різних підпорядкувань; дитячі дошкільні та учбові №2036
заклади різних рівнів акредитації; об’єкти комунальнопобутового обслуговування; підприємства фармацевтичної,
мікробіологічної, біотехнологічної, парфумерно-косметичної,
хімічної промисловості; харчової та харчопереробної
промисловості; заклади ресторанного господарства та
торгівлі; соціальні заклади; установи пенітенціарної служби.

07.09.2025

Державна установа «Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України» від
29.07.2020 № 12.2-18-5/16990

1012

засіб дезінфекційний «БІО-МАКС» (діюча
ТОВ «ТРАСТ МЕДІКАЛ
речовина: мас.,%: бензалконію хлорид – 10% ГРУП», Україна, м. Київ, бул.
Вацлава Гавела/ ак.Каблукова,
буд.51/16, тел.: 097 2484422, email: llc_TMG@ukr.net, код за
ЄДРПОУ 42060051

ТОВ «ТРАСТ МЕДІКАЛ
ГРУП», Україна, м. Київ, бул.
Вацлава Гавела/ ак.Каблукова,
буд.51/16, тел.: 097 2484422, email: llc_TMG@ukr.net, код за
ЄДРПОУ 42060051. Адреса
виробництва: Україна, 07351,
Київська обл., Вишгородський
р-н, с. Синяк, вул. Київська,
буд.65а.

для проведення поточної, заключної та профілактичної
Наказ від
дезінфекції в закладах охорони здоров’я; аптечних закладах; 07.09.2020
фармацевтичної, бітехнологічної, харчової промисловості;
№2036
дезінфекції та передстерилізаційного очищення виробів
медичного призначення із різних матеріалів; дезінфекції
станцій швидкої та невідкладної медичної допомоги, в
дитячих дошкільних та навчальних закладах різних рівнів
акредитації, санаторно-курортних та спортивно-оздоровчих
закладах; закладах соціального забезпечення та пенітенціарної
системи на всіх видах транспорту (в тому числі метрополітен),
вокзальної інфраструктури; інші епідемічно-значимі об’єкти,
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт

07.09.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України” від
06.08.2020 № 12.2-18-5/17470

1013

засіб дезінфекційний «АНТИСЕПЕКСПРЕС» (діючі речовини: мас.,%: спирт
етиловий - 60,0; спирт н-пропіловий - 5,0;
спирт ізопропіловий - 5,0; феноксіетанол 0,1)

ТОВ «ТРАСТ МЕДІКАЛ
ГРУП», Україна, м. Київ, бул.
Вацлава Гавела/ ак.Каблукова,
буд.51/16, тел.: 097 2484422, email: llc_TMG@ukr.net, код за
ЄДРПОУ 42060051

Засіб призначений для гігієнічної обробки рук медичного персоналу в Наказ від
ТОВ «ТРАСТ МЕДІКАЛ
ГРУП», Україна, м. Київ, бул. закладах охорони здоров’я, лікувально-профілактичних закладах
07.09.2020
Вацлава Гавела/ ак.Каблукова, різного профілю; дезінфекції рук хірургів, операційних медсестр;
№2036
антисептичної
обробки
шкіри
пацієнтів
при
малих
хірургічних
буд.51/16, тел.: 097 2484422, eвтручаннях; для обробки дрібних ушкоджень шкіри; антисептичної
mail: llc_TMG@ukr.net, код за
обробки ліктьових згинів донорів та пацієнтів; дезінфекції рук
ЄДРПОУ 42060051. Адреса
персоналу на санітарному, залізничному, автомобільному транспорті
виробництва: Україна, 07351, та метрополітену; об'єктах комунально-побутового обслуговування;
Київська обл., Вишгородський гігієнічної обробки рук персоналу аптек і аптечних закладів, торгівлі,
р-н, с. Синяк, вул. Київська,
учбових закладів різних рівнів акредитації (в т.ч. дошкільних та
буд.65а.
шкільних); пенітенціарних служб; мікробіологічної, фармацевтичної,

07.09.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України” від
06.08.2020 № № 12.2-18-5/17464

07.09.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України” від
06.08.2020 № 12.2-18-5/17471

парфумерно-косметичної харчової та переробної промисловості,
ресторанному господарстві; рук персоналу і спеціалістів об’єктів
ветеринарно-санітарного нагляду, лабораторій різних підпорядкувань;
дезінфекція гумових та поліпропіленових рукавичок на руках
медичного персоналу під час роботи з потенційно інфікованим
матеріалом; швидка дезінфекція невеликих за розмірами поверхонь,
виробів медичного призначення нескладної конфігурації в ургентних
ситуаціях; екстреної дезінфекції поверхонь (побутових, промислових,
транспортних, загального користування) та некритичних медичних
інструментів; у побуті; промисловості, загальному використанні;
просочування серветок одноразового використання для очищення та
гігієнічної обробки шкіри рук та дезінфекції невеликих за розмірами
поверхонь в ургентних ситуацій

1014

засіб дезінфекційний «АНТИСЕП-КВАДРО»
(діючі речовини: мас.,%: спирт етиловий 60,0; спирт н-пропіловий - 5,0; спирт
ізопропіловий - 5,0; феноксіетанол - 0,1)

ТОВ «ТРАСТ МЕДІКАЛ
ГРУП», Україна, м. Київ, бул.
Вацлава Гавела/ ак.Каблукова,
буд.51/16, тел.: 097 2484422, email: llc_TMG@ukr.net, код за
ЄДРПОУ 42060051

ТОВ «ТРАСТ МЕДІКАЛ
ГРУП», Україна, м. Київ, бул.
Вацлава Гавела/ ак.Каблукова,
буд.51/16, тел.: 097 2484422, email: llc_TMG@ukr.net, код за
ЄДРПОУ 42060051. Адреса
виробництва: Україна, 07351,
Київська обл., Вишгородський
р-н, с. Синяк, вул. Київська,
буд.65а.

Засіб призначений для гігієнічної обробки рук медичного
Наказ від
персоналу в закладах охорони здоров’я, лікувально07.09.2020
профілактичних закладах різного профілю; дезінфекції рук
№2036
хірургів, операційних медсестр; антисептичної обробки шкіри
пацієнтів при малих хірургічних втручаннях; для обробки
дрібних ушкоджень шкіри; антисептичної обробки ліктьових
згинів донорів та пацієнтів, дезінфекції рук персоналу на
санітарному, залізничному, автомобільному транспорті та
метрополітену; об'єктах комунально-побутового
обслуговування; гігієнічної обробки рук персоналу аптек і
аптечних закладів, торгівлі, учбових закладів різних рівнів
акредитації; пенітенціарних служб; мікробіологічної,
фармацевтичної, парфумерно-косметичної харчової та
переробної промисловості' ресторанному господарстві; рук
персоналу і спеціалістів об’єктів ветеринарно-санітарного
нагляду, лабораторій різних підпорядкувань; екстреної
дезінфекції поверхонь (побутових, промислових,
транспортних, загального користування) та некритичних
медичних інструментів; у побуті; промисловості, загальному
використанні; для просочування серветок одноразового
використання

1015

ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ ДЛЯ РУК
«АнтиВир», діючими речовинами є: спирт
ізопропіловий у межах 70.0-75,0 %. перекис
водню у межах 0,12-0.25 %

ТОВ «Бьютитрейд Україна»,
Україна. 01010. м. Київ, вул.
Івана Мазепи, буд. 11, корп. А,
тел: (044) 406 08 01, e-mail:
office@cosmetic-s.com.ua

ТОВ «Бьютитрейд Україна»,
Україна, 01010, м. Київ, вул.
Івана Мазепи, буд. 11, корп. А;
виробничі площі: 08154,
Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, м.
Боярка, вул. Романа
Шухевича, 7, тел: 044 406 08
01. e-mail: office@cosmetics.com.ua

1016

Засіб дезінфекційний "ANSEPT" (діючі
речовини: спирт етиловий денатурований
75%)

ТОВ «Укрнеохім», Україна.
ТОВ «Укрнеохім», Україна,
Лікувально-профілактичні і медичні заклади, транспортній та
01133. вул. Генерала Алмазова. вул, Юрія Коваленко, буд.1,
агропромисловій сферах, харчопереробній промисловості,
18/7. офіс 201-01, м. Київ
село Флорине, Вінницька обл. закладів ресторанного господарства і торгівлі, в громадських
закладах, підприємствах АПК, комунального господарства,
торгівлі, транспорту який перевозить продукти харчування,
реалізація через торговельну та аптечну мережі
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Засіб дезінфекційний для миття підлоги,
поверхонь та обладнання ULTRA DEZ TM
Fresco, TM PRO Service та без зазначення
торговельної марки: марка А - засіб готовий
до застосування (діюча речовина:
алкілбензилдіметиламмоніум хлорид, по акт.
реч. 0,75%), марка Б - засіб концентрат
(діюча речовина:
алкілбензилдіметиламмоніум хлорид, по акт.
реч. 7.5%)

ТОВ «ФРЕСКОХІМ», Україна.
03148, м. Київ, вул. Сім’ї
Стешенків. буд. 6, Україна ,
код за ЄДРПОУ: 37642906

ТОВ «ФРЕСКОХІМ»,
Україна. 03148, м. Київ, вул.
Сім’ї Стешенків, буд. 6,
Україна (адреса виробництва:
22400, Вінницька обл., м.
Калинівка, вул. Грушевського,
3)

Дезінфекція рук та шкіри-в закладах охорони здоров'я (в тому Наказ від
числі лікувально-профілактичних закладах різного профілю, 07.09.2020
станціях переливання крові, аптеках та аптечних закладах;
№2036
вогнищах інфекційних хвороб); на підприємствах
фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно- косметичної,
хімічної біотехнологічної, харчової і харчопереробної
промисловості, торгівлі, зв'язку, комунально- побутовогообслуговування; навчально-виховних закладах усіх типів
незалежно від їх підпорядкування, форм власності і
акредитації; закладах ресторанного господарства, соціального
захисту; банківських установах; перукарнях та салонах краси;
побуті (у тому числі гігієнічна обробка шкіри рук у побуті при
догляді за хворими, людьми похилого віку); в умовах
надзвичайних ситуацій; місцях тимчасового проживання (у
тому числі польових умовах та масового перебування людей);
на рухомому складі та об’єктах забезпечення всіх видів
транспорту; дезінфекція косметологічного, манікюрного та
перукарського інструменту; інше згідно інструкцій з
використання. Оптова та роздрібна торгівля (у тому числі
аптечна мережа)

Засоби призначені для використання: на підприємствах
харчопереробної промисловості: масложирової, молочної,
м’ясопереробної, рибної, кондитерської, хлібопекарської,
виробництва напоїв; в закладах охорони здоров’я усіх
категорій: на підприємствах та закладах громадського
харчування (кафе, їдальні, ресторани, роздавальні лінії); в
учбових закладах усіх рівнів акредитації, у томі числі у
дошкільних навчальних закладах; в спортивно-оздоровчих
установах, пансіонатах, санаторіях та інших закладах для
дорослих та дітей; на рухомому складі та об’єктах
забезпечення всіх видів транспорту (у тому числі
громадського, автомобільного, залізничного та
авіаперевезень): на об’єктах комунально-побутового
призначення (готелі, кемпінги, будинки відпочинку, лазні,
басейни, перукарні, громадські туалети, пральні, кінотеатри,
тощо); для реалізації через оптово-роздрібну торгівельну
мережу або безпосередньо замовнику; для реалізації і
поставок в Україні та за її межами.

07.09.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 12.08.2020 №12.2-18-5/18408

Наказ від
07.09.2020
№2036

07.09.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 17.04.2020 №12.2-18-1/8547

Наказ від
07.09.2020
№2036

07.09.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 06.07.2020 №12.2-18-5/14923

1018

Розчин "Антисептик для рук" (діюча
речовина: етанол - 80-82 %)
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ТОВ "Кіровоградпостач".
Україна. 25491. м.
Кропивницький. вул,
Мурманська. 9 тел: (0522)-5513-23. e-mail:
kirovogradpostach@khimrezerv.
ua. код за ЄДРПОУ: 37168244

ТОВ "Кіровоградпостач".
Україна, юридична адреса та
адреса виробничих
потужностей: 25491. м.
Кропивницький. вул.
Мурманська. 9. тел: (0522)-5513-23, e-mail:
kirovogradpostach@khimrezerv
.ua. код за ЄДРГ10У:
37168244

передбачається до використання в закладах охорони здоров'я, Наказ від
спортивно-оздоровчих, дошкільних, навчально-виховних,
07.09.2020
підприємствах парфумерно-косметичної. Фармацевтичної,
№2036
мікробіологічної, харчопереробної промисловості,
ресторанного господарства, торгівлі та на об'єктах комунальнопобутового призначення, в транспорті, у побуті

07.09.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 24.07.2020 №12.2-18-5/16803

Засіб дезінфекційний "DES ALK" (ДЕЗ АЛК) ТОВ "ПОЛІХІМ АГ", Україна, Німеччина. "Kersia
(діючі речовини: 50% - спирт ізопропіловий, 61025, м. Харків, майдан
Deutschland GmbH",
25% - спирт етиловий )
Свободи, 7, кв. 328
Oberbruehlstrasse 16-18, D87700, Memmingen

Для дезінфекції невеликих за площею поверхонь в різних
галузях промисловості (в т.ч. харчовій)

Наказ від
07.09.2020
№2036

07.09.2025

Державна установа "Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України" від
11.08.2020 № 12.2-18-15/18364

Засіб дезінфекційний "WP 35" (діюча
речовина: >30% пероксид водню )

для проведення загальної дезінфекції, поверхневої дезінфекції Наказ від
методом зрошування, розпилення та циркуляційної
07.09.2020
безрозбірної дезінфекції окремих одиниць обладнання
№2036
(бродильних резервуарів, танків доброджування, циліндричноконічних танків, збірників, ємностей, купажних ємностей,
теплообмінників, фільтрів, сепараторів, пастеризаторів,
розливних, фасувальних та упаковочних автоматів, тари,
молоковозів тощо) та комунікацій, що обв’язують це
обладнання, тари в пляшкомиючих машинах; поверхонь
технологічного обладнання, інвентарю, виготовлених із
нержавіючої, хром-нікелевої сталі, скла, емалі, пластмаси, а
також із низьковуглецевої сталі та кольорових металів, гуми і
полімерних матеріалів; для дезінфекції арматури, що
зберігається (клапани, запчастини, шланги та інше), поверхонь
виробничих, санітарно-побутових, підсобних приміщень,
санітарно-технічного устаткування на підприємствах пивобезалкогольної, алкогольної, винної, молочної, масложирової,
птахопереробної, рибопереробної, кондитерської,
хлібопекарської, м’ясопереробної; при виробництві соків та
нектарів; в закладах ресторанного господарства;
мікробіологічної, фармацевтичної та парфумерно-косметичної
промисловості

07.09.2025

Державна установа "Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України" від
11.08.2020 № 12.2-18-15/18368

ТОВ "ПОЛІХІМ АГ", Україна, Німеччина. "Kersia
61025, м. Харків, майдан
Deutschland GmbH",
Свободи, 7, кв. 328
Oberbruehlstrasse 16-18, D87700, Memmingen

1021

Засіб дезінфекційний «АНТИСЕП-БІО»
(діючі речовини: мас.,%: спирт
ізопропіловий - 40,0, спирт н-пропіловий 25,0, суміш ЧАС - 0,05)

ТОВ «ТРАСТ МЕДІКАЛ
ГРУП», Україна, м. Київ, бул.
Вацлава Гавела/ ак.Каблукова,
буд.51/16, тел.: 097 2484422, email: llc_TMG@ukr.net, код за
ЄДРПОУ 42060051

Засіб призначений для гігієнічної обробки рук медичного персоналу в Наказ від
ТОВ «ТРАСТ МЕДІКАЛ
ГРУП», Україна, м. Київ, бул. закладах охорони здоров’я, лікувально-профілактичних закладах
07.09.2020
Вацлава Гавела/ ак.Каблукова, різного профілю; дезінфекції рук хірургів, операційних медсестр;
№2036
антисептичної
обробки
шкіри
пацієнтів
при
малих
хірургічних
буд.51/16, тел.: 097 2484422, eвтручаннях; для обробки дрібних ушкоджень шкіри; антисептичної
mail: llc_TMG@ukr.net, код за
обробки ліктьових згинів донорів та пацієнтів; дезінфекції рук
ЄДРПОУ 42060051. Адреса
персоналу на санітарному, залізничному, автомобільному транспорті
виробництва: Україна, 07351, та метрополітену; об'єктах комунально-побутового обслуговування;
Київська обл., Вишгородський гігієнічної обробки рук персоналу аптек і аптечних закладів, торгівлі,
р-н, с. Синяк, вул. Київська,
учбових закладів різних рівнів акредитації; пенітенціарних служб;
буд. 65а.
мікробіологічної, фармацевтичної, парфумерно-косметичної, харчової

07.09.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України” від
06.08.2020 № 12.2-18-5/17469

та переробної промисловості, ресторанному господарстві; рук
персоналу і спеціалістів об’єктів ветеринарно-санітарного нагляду,
лабораторій різних підпорядкувань; дезінфекція гумових та
поліпропіленових рукавичок на руках медичного персоналу під час
роботи з потенційно інфікованим матеріалом; швидка дезінфекція
невеликих за розмірами поверхонь, виробів медичного призначення
нескладної конфігурації в ургентних ситуаціях; екстреної дезінфекції
поверхонь (побутових, промислових, транспортних, загального
користування) та некритичних медичних інструментів; у побуті;
просочування серветок одноразового використання для очищення та
гігієнічної обробки шкіри рук та дезінфекції невеликих за розмірами
поверхонь в ургентних ситуацій

1022

Дезінфікуючий засіб «AIR DOCTOR»,
активна речовина: діоксид хлору СlО2,
концентрація 0,01 ppm

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Українська
швейна фабрика», Україна,
08105, Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, с.
Горенка, вул. Приозерна, 14,
тел. (044) 498 66 33,
natali209@ukr.net ,код за
ЄДРПОУ: 38942656

KOKUBO & CO., LTD.,
Японія, 201-9 Nokamishin,
Kainan, Wakayama 640-1161
Japan

В побуті та у громадських місцях для дезінфекції повітря.
Оптова та роздрібна торгівля.

Наказ від
22.09.2020
№2164

22.09.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України» від 30.07.2020 № 12.2-18-5/17238

1023

Рідина для рук антисептична (основні діючі
речовини: ізопропанол або етанол – 80%,
перекис водню – 0,25%)

ТОВ “СУНП “2К” , Україна, м.
Хмельницький, проїзд Юрія
Козловського, 7/1 , код за
ЄДРПОУ: 42281913

ТОВ “СУНП “2К, Україна, м.
Хмельницький, проїзд Юрія
Козловського, 7/1 (виробнича
площа), код за ЄДРПОУ:
42281913

Гігієнічна обробка шкіри, рук персоналу у харчовій і
Наказ від
переробній промисловості (м'ясопереробній, молочній, пиво- 22.09.2020
безалкогольній, кондитерській галузях та ін.), сільському
№2164
господарстві, на підприємствах ресторанного господарства та
торгівлі; спортивно-оздоровчих комплексах, аптеках,
перукарнях, косметичних салонах, вокзалах, готелях,
кінотеатрах, саунах, ринках, офісах, фітнес клубах та ін.; в
дитячих закладах; на транспорті (санітарному,
автомобільному, залізничному, авіаційному, метрополітені
тощо). Реалізація - оптово-роздрібна торгівля.

22.09.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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
21.05.2020 № 12.2-18-5/11205

1024

Засіб дезінфекційний «ВАС (БАК)» (діючі
речовини: 15-30% четвертинні амонійні
сполуки (бензол С-12-18-алкілдіметіл,
хлориди)

ТОВ «ПОЛІХІМ АГ», Україна,
61025, м. Харків, майдан
Свободи, 7, к. 328. Код за
ЄДРПОУ 36989231

Німеччина. “Kersia
Deutschland GmbH”,
Oberbruehlstrasse 16-18, D87700, Memmingen

Для дезінфекції поверхонь приміщень (стіни, підлоги тощо),
Наказ від
технологічного обладнання, трубопроводів, охолоджувачів,
22.09.2020
центрифуг, ємностей, цистерн, контейнерів, пластикових
№2164
ящиків та іншого обладнання на підприємствах
харчопереробної промисловості (в т.ч. на підприємствах
м’ясної, птахопереробної, молочної, броварної, виробництві
напоїв); дезінфекції автотранспорту в харчовій промисловості

22.09.2025

Державна установа «Інститут медицини праці
ім. Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України» від 11.08.2020 № 12.218-5/18369

1025

Засіб дезінфекційний «STERILIO А»
(рідкий), діючими речовинами якого є спирт
етиловий у межах 65,0-67,0% та бензалконій
хлорид у межах 0,01-0,03%

ТОВ “Лінкс лабораторії“.
Україна. 79015. м. Львів, вул.
Героїв УПА. 72, тел: +38 (032)
259 33 09,
office@lynkslabs.com:
http://lynkslabs.com/. код за
ЄДРПОУ: 33894650

ТОВ “Лінкс лабораторії“,
Україна. 79015. м. Львів, вул.
Героїв УПА. 72: адреса
виробничих потужностей:
Україна. 82400. Львівська
обл„ місто Стрий, вулиця
Сколівська. 19Г . тел: +38
(032) 259 33 09.
office@lynkslabs.com:
http://lynkslabs.com/. код за
ЄДРПОУ: 33894650

Дезінфекція шкіри в закладах охорони здоров’я (у тому числі Наказ від
лікувально-профілактичних; аптеках та аптечних закладах);
22.09.2020
спортивно-оздоровчих, освітніх, навчально-виховних закладах №2164
усіх типів, незалежно від їх підпорядкування, форм власності і
акредитації; закладах комунально-побутового обслуговування,
соціального захисту, пенітенціарної системи;
військовослужбовців Міністерства Оборони України,
Національної поліції України; населенням у побуті; у
вогнищах інфекційних хвороб; в умовах надзвичайних
ситуацій; місцях тимчасового проживання та масового
перебування людей; на підприємствах фармацевтичної,
мікробіологічної, парфумерно-косметичної, хімічної,
біотехнологічної, харчової і харчопереробної промисловості,
агропромислового комплексу, торгівлі, зв'язку; банківських
установах; закладах ресторанного господарства; перукарнях;
ринках; на рухомому складі та об’єктах забезпечення всіх
видів транспорту; а також дезінфекція твердих поверхонь
приміщень, предметів та обладнання (у т. ч. медичного); інше
згідно інструкцій з використання. Оптова та роздрібна
торгівля (у тому числі аптечна мережа)

22.09.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 30.07.2020 №12.2-18-5/17255

1026

Засіб дезінфекційний «Кварта софт» (діюча
речовина, мас.%: срібла нітрат, 0,10-0,20%)

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ДЕЗПЛАНЕТ» Код ЄДРПОУ
42100324 Адреса: 03035, м.
Київ, Солом’янська пл., 2
Тел./факс: (044)223-93-31 email: dezplanet@ukr.net

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ДЕЗПЛАНЕТ» Код ЄДРПОУ
42100324 Адреса: 03035, м.
Київ, Солом’янська пл., 2
Тел./факс: (044)223-93-31 email: dezplanet@ukr.net

заклади охорони здоров’я (у т. ч. аптечні), оздоровчі,
Наказ від
навчально-виховні заклади (у т. ч. дошкільні), спортивні
22.09.2020
об’єкти, підприємства хіміко-фармацевтичної,
№2164
мікробіологічної парфюмерно-косметичної, харчопереробної
промисловості, ресторанного 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

22.09.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 11.08.2020 №12.218-5/18291

1027

Засіб дезінфекційний “СефДез софт” (діюча Товариство з обмеженою
речовина, мас.%: срібла нітрат, 0,10-0,20%) відповідальністю
«ДЕЗПЛАНЕТ» Код ЄДРПОУ
42100324 Адреса: 03035, м.
Київ, Солом’янська пл., 2
Тел./факс: (044)223-93-31 email: dezplanet@ukr.net

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ДЕЗПЛАНЕТ» Код ЄДРПОУ
42100324 Адреса: 03035, м.
Київ, Солом’янська пл., 2
Тел./факс: (044)223-93-31 email: dezplanet@ukr.net

заклади охорони здоров'я (у т. ч. аптечні), оздоровчі,
Наказ від
навчально-виховні заклади (у т. ч. дошкільні), спортивні
22.09.2020
об'єкти, підприємства хіміко-фармацевтичної,
№2164
мікробіологічної парфюмерно-косметичної, харчопереробної
промисловості, ресторанного 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

22.09.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 11.08.2020 №12.218-5/18359

1028

Засіб дезінфекційний “БактеріоДез софт”
(діюча речовина, мас.%: срібла нітрат, 0,100,20%)

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ДЕЗПЛАНЕТ» Код ЄДРПОУ
42100324 Адреса: 03035, м.
Київ, Солом’янська пл., 2
Тел./факс: (044)223-93-31 email: dezplanet@ukr.net

заклади охорони здоров’я (у т. ч. аптечні), оздоровчі,
Наказ від
навчально-виховні заклади (у т. ч. дошкільні), спортивні
22.09.2020
об'єкти, підприємства хіміко-фармацевтичної.
№2164
мікробіологічної парфюмерно-косметичної, харчопереробної
промисловості, ресторанного 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

22.09.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 11.08.2020 №12.218-5/18290

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ДЕЗПЛАНЕТ» Код ЄДРПОУ
42100324 Адреса: 03035, м.
Київ, Солом’янська пл., 2
Тел./факс: (044)223-93-31 email: dezplanet@ukr.net

1029

Засіб дезінфікуючий «Біонол силфур»,
ТОВ "ОРДЕМА", Україна,
основною діючою речовиною якого є срібла 02068, м. Київ, вул.
нітрат у межах 0,05-0,20 %
Григоренка,З3/44, тел: (044)
5700759, ordema@ukr.net, код
за ЄДРПОУ: 32304923

ТОВ "ОРДЕМА", Україна,
02068, м. Київ, вул.
Григоренка,З3/44; адреса
виробничих потужностей: м.
Бровари, бул. Незалежності,
53/4, тел: (044) 5700759,
ordema@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 32304923

Дезінфекція та миття рук і шкіри в закладах охорони здоров'я, Наказ від
аптеках; на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, 28.09.2020
парфумерно-косметичної, харчової і переробної
№2209
промисловості, ресторанного господарства, торгівлі,
транспорту; санаторно-курортних, спортивно-оздоровчих,
освітніх, навчально-виховних закладах усіх типів, незалежно
від їх підпорядкування, форм власності і акредитації;
аграрному секторі; ветеринарних клініках; закладах
комунально-побутового обслуговування, соціального захисту;
перукарнях; косметичних салонах; іншій сфері послуг;
банківських установах; об'єктах Міністерства Оборони
України" (у т.ч, військових закладах та частинах), СБУ,
Національної поліції України, Державної служби з
надзвичайних ситуацій України, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України,
Державної пенітенціарної служби України; інших міністерств
та відомств; населенням у побуті; зонах воєнних дій; місцях
тимчасового проживання та масового перебування людей; а
також миття та дезінфекція посуду, малих поверхонь
приміщень, обладнання та устаткування, інше згідно,
інструкцій. Оптова та роздрібна торгівля (у тому числі аптечна
мережа)

28.09.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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
19.08.2020 № 12.2-18-5/19373

1030

Засіб дезінфікуючий «Актацид експрес»,
основними діючими речовинами якого є
спирт етиловий у межах 65,0-80,0 % та N,Nдиметил-N-алкіл(C6-18)-бензолметанаміній
хлорид у межах 0,1-0,4 %

ТОВ «Лагос груп», Україна,
02095, м. Київ, вул.
Ахматової, буд. 45; адреса
виробничих потужностей: м.
Бровари, бул. Незалежності,
53/4 , тел: (044) 5720058, Email: lagosgroup@ukr.net;, код
за ЄДРПОУ: 37063202

Дезінфекція, очищення, стерилізація виробів медичного призначення, Наказ від
включаючи ендоскопи та інструменти до них, а також хірургічних і
28.09.2020
стоматологічних інструментів при вірусних, бактеріальних
№2209
(включаючи туберкульоз) і грибкових (кандидози, дерматофітії)
інфекціях; дезінфекція шкіри рук, а також поточна, заключна та
профілактична дезінфекція в закладах охорони здоров’я, в тому числі
лікувально-профілактичних закладах різного профілю, станціях
переливання крові, аптеках, вогнищах інфекційних хвороб;
підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумернокосметичної, харчової і переробної промисловості, агропромислового
комплексу; торгівлі, зв’язку, комунально-побутового обслуговування,
транспорту (в тому числі залізничного, повітряного, річкового,
метрополітену), ресторанного, готельного та водопровідноканалізаційного господарства; закладах санаторно-курортних,
соціального захисту; спортивно-оздоровчих, освітніх, навчальновиховних закладах усіх типів, незалежно від їх підпорядкування,
форм власності і акредитації; перукарнях, косметологічних клініках і
салонах (краси, татуажу), іншій сфері послуг; банківських установах;
об'єктах Міністерства оборони України (у т.ч. військових закладах та
частинах), СБУ, Національної поліції України, Державної служби з
надзвичайних ситуацій України, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України, Державної пенітенціарної
служби України; інших міністерств та відомств; населенням у побуті;
зонах воєнних дій; місцях тимчасового проживання та масового
перебування людей; інше згідно інструкцій. Оптова та роздрібна
торгівля (у тому числі аптечна мережа)

28.09.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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
19.08.2020 № 12.2-18-5/19374

ТОВ «Лагос груп», Україна,
02095, м. Київ, вул. Ахматової,
буд. 45, тел: тел. (044) 5720058,
E-mail: lagosgroup@ukr.net;,
код за ЄДРПОУ: 37063202

1031

Засіб дезінфікуючий «Актацид септ»,
основними діючими речовинами якого є
спирт етиловий у межах 65,0-78,0 %, N,Nдиметил-N-алкіл(C6-18)-бензолметанаміній
хлорид у межах 0,01-0,03 % та N-децил-N,Nдиметил-1-деканаміній хлорид у межах 0,010,03 %

ТОВ «Лагос груп», Україна,
02095, м. Київ, вул. Ахматової,
буд. 45, тел: тел. (044) 5720058,
E-mail: lagosgroup@ukr.net, код
за ЄДРПОУ: 37063202

ТОВ «Лагос груп», Україна,
Дезінфекція та очищення шкіри на підприємствах
Наказ від
02095, м. Київ, вул.
фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної, 28.09.2020
Ахматової, буд. 45; адреса
харчової і переробної промисловості, ресторанного
№2209
виробничих потужностей: м. господарства, торгівлі, транспорту, атомних електростанціях,
Бровари, бул. Незалежності, аптеках, закладах охорони здоров’я (в т.ч. гігієнічна та
53/4, тел: тел. (044) 5720058, E- хірургічна дезінфекція, включаючи обробку ін’єкційного та
mail: lagosgroup@ukr.net, код операційного поля); санаторно-курортних, спортивноза ЄДРПОУ: 37063202
оздоровчих, освітніх, навчально-виховних закладах усіх типів,
незалежно від їх підпорядкування, форм власності і
акредитації; аграрному секторі; ветеринарних клініках;
закладах комунально-побутового обслуговування, соціального
захисту, перукарнях, косметичних салонах; підприємствах
зв’язку та банківських установ; іншій сфері послуг; об'єктах
Міністерства оборони України (у т.ч. військових закладах та
частинах), СБУ, Національної поліції України, Державної
служби з надзвичайних ситуацій України, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України,
Державної пенітенціарної служби України; інших міністерств
та відомств; населенням у побуті; зонах воєнних дій; місцях
тимчасового проживання та масового перебування людей; а
також дезінфекція малих поверхонь приміщень, приладів та
устаткування, у тому числі медичного; інше згідно інструкцій.
Оптова та роздрібна торгівля (у тому числі аптечна мережа)

28.09.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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
19.08.2020 № 12.2-18-5/19376

1032

Засіб дезінфекційний «Фармадіз» (діюча
речовина-спирт ізопропіловий 75,15±0,5%)

ТОВ «ФАРМХІМ», Україна,
вул. Індустріальна, 1, м.
Шостка, Сумська обл., 41100,
тел: (05449) 2 24 95, код за
ЄДРПОУ: 31368897

ТОВ «ФАРМХІМ», Україна,
вул. Індустріальна, 1, м.
Шостка, Сумська обл., 41100.
Адреса виробництва: вул.
Індустріальна, 1, м. Шостка,
Сумська обл., 41100, тел:
(05449) 2 24 95, код за
ЄДРПОУ: 31368897

Для обробки рук, заключної та поточної дезінфекції
Наказ від
поверхонь, обладнання та інвентарю, в медичних закладах всіх 28.09.2020
профілів, побуті; дошкільні та шкільні заклади; вищі навчальні №2209
заклади та інші заклади освіти, заклади громадського
харчування, оптова та роздрібна торгівля. Реалізація через
торгівельну та аптечну мережі

28.09.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 19.08.2020 №12.2-18-5/19378

1033

Універсальний дезінфікуючий засіб для
обробки поверхонь «Septo CleanTM» (діючі
речовини: спирт етиловий – 83,5%; пропан 1,2 - діол – 0,05%, 3.6-діоксаоктан - 1,8 - діол
– 0,1%)

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

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

Заклади охорони здоров’я, навчальні заклади, промислові
підприємства, у т.ч. фармацевтичної, мікробіологічної,
парфумерно-косметичної, харчопереробної промисловості;
заклади ресторанного господарства і торгівлі; спортивно оздоровчі заклади; заклади комунально-побутового
обслуговування; транспорт, громадські будівлі, побут тощо.
Оптова га роздрібна торгівля

Наказ від
28.09.2020
№2209

28.09.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України» від 25.08.2020 №12.2-18-5/19633

1034

Антисептик для обробки рук «Septo
CleanTM» (діючі речовини: спирт етиловий –
68%; пропан - 1,2 - діол – 0,07%, 3.6діоксаоктан - 1,8 - діол – 0,41%)

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

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

Для гігієнічної обробки рук медичного персоналу та обробки Наказ від
рук хірургів в лікувально-профілактичних установах і
28.09.2020
пологових будинках; для гігієнічної обробки рук медичних
№2209
працівників дитячих дошкільних і шкільних установ, установ
соцзабезпечення (будники для людей похилого віку, інвалідів
та ар.). працівників парфумерно-косметичних підприємств,
громадського харчування, об'єктів комунальних служб (в тому
числі косметичних салонів та ар.), а також підприємств
фармацевтичної і харчової промисловості; оптова та роздрібна
реалізація. Оптова га роздрібна торгівля

28.09.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України» від 25.08.2020 №12.2-18-5/19641
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Засіб дезінфекційний (антисептичний) для
шкіри рук та поверхонь (ізопропиловий
спирт, 70%)

ТОВ ВКФ "БІОТОН", Україна,
49101, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Миколи
Руденка, буд. 77, код за
ЄДРПОУ: 30189624

ТОВ ВКФ "БІОТОН", Україна,
49101, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Миколи
Руденка, буд. 77 (виробничі
площі)

Застосується для дезінфекції і санітарної обробки поверхонь,
приміщень, обладнання, лабораторного посуду, а також для
обробки рук, реалізація через оптово- роздрібну торгівельну
мережу

Наказ від
06.10.2020
№2240

06.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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
12.08.2020 № 12.2-18-5/18412

1036

Гелевий антисептик серії АG за РЦ ТУ У
20.4-37502730-006:2020/1 (діюча речовинаетанол 30-80%)

ТОВ "АСТРА-КОСМЕТИК",
Україна, 03138, м. Київ, вул.
Охтирська, буд.6-А, тел: 044494-12-41, www.astracosm.com,
v.pichakhchi@astracosm.com,
код за ЄДРПОУ: 37502730

ТОВ "АСТРА-КОСМЕТИК",
Україна, 03138, м. Київ, вул.
Охтирська, буд.6-А
(виробничі площі), тел: 044494-12-41,
www.astracosm.com,
v.pichakhchi@astracosm.com

Засоби використовуються з метою дезінфекції рук (гігієнічної Наказ від
дезінфекції-деконтамінації) у побуті, перукарнях,
06.10.2020
косметологічних салонах
№2240

06.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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
23.06.2020 № 12.2-18-5/13719
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Антисептик рідкий серії АТS за РЦ ТУ У
20.4-37502730-006:2020/2 (діюча речовинаетанол 30-80%)

ТОВ "АСТРА-КОСМЕТИК",
Україна, 03138, м. Київ, вул.
Охтирська, буд.6-А, тел: 044494-12-41, www.astracosm.com,
v.pichakhchi@astracosm.com,
код за ЄДРПОУ: 37502730

ТОВ "АСТРА-КОСМЕТИК",
Україна, 03138, м. Київ, вул.
Охтирська, буд.6-А
(виробничі площі), тел: 044494-12-41,
www.astracosm.com,
v.pichakhchi@astracosm.com

Засоби використовуються з метою дезінфекції рук (гігієнічної Наказ від
дезінфекції-деконтамінації) у побуті, перукарнях,
06.10.2020
косметологічних салонах
№2240

06.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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
23.06.2020 № 12.2-18-5/13719

1038

Дезінфекційний засіб гель «Антисептик-Евро
Плюс»/«Antiseptic-Euro Plus» (діючі
речовини: спирт ізопропіловий або спирт
етиловий або спирт етиловий денатурований
– 70,0 – 80,0 %)

ПП "ЕВРО ПЛЮС", Україна,
49033, м. Дніпро, вул. Бориса
Мозолевського, буд.4, кв. 94,
код за ЄДРПОУ: 30192477

ПП "ЕВРО ПЛЮС", Україна,
49033, м. Дніпро, вул. Бориса
Мозолевського, буд.4, кв. 94,
код за ЄДРПОУ: 30192477

Заклади та установи охорони здоров я; лікувальноНаказ від
профілактичні, санаторно-курортні та оздоровчі підприємства; 06.10.2020
аптечні заклади; лабораторії різних підпорядкувань; дитячі
№2240
дошкільні та навчальні заклади системи освіти; підприємства
комунально-побутового обслуговування; підприємства
фармацевтичної, мікробіологічної, біотехнологічної,
парфумерно-косметичної, хімічної промисловості; харчової та
харчопереробної промисловості; заклади ресторанного
господарства та торгівлі; оптова та роздрібна торгівля;
заклади. фізичної культури і спорту; заклади сфери відпочинку
та розваг; заклади соціального захисту; установи Державної
пенітенціарної служби України; митниці та прикордонних
служб, військових частинах та підрозділах, об'єктах цивільної
оборони, міністерств та відомств, банки, небанківські
фінансові установи та національний оператор поштового
зв’язку; рухомий склад та об'єкти забезпечення міського
(метрополітен), залізничного, автомобільного, авіаційного,
морського, річкового транспорту та вокзальна інфраструктура;
військові частини, митниця; підприємства, організації і
установи сфери управління ДСНС України; інші
епідеміологічно-значимі об’єкти, діяльність яких вимагає
проведення дезінфекційних робіт. Гігієнічна та хірургічна
обробка рук. Реалізація через аптечну та торгівельну мережу.
Оптова і роздрібна торгівля

06.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 28.07.2020 №12.2-18-5/16880
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Засоби для дезінфекції поверхонь та
ТОВ «КЛІНМЕД УКРАЇНА»,
інструментів «КЛІНМЕД УКРАЇНА» (діючі Україна, 10009, м. Житомир,
речовини: спирт етиловий – не менше 68%, 2- вул. Селецька, буд. 27, кв. 1,
пропанол – не менше 4.75%,
код за ЄДРПОУ: 43582599
дидецилдиметиламонію хлориду – 0,0251,0%)

ТОВ «КЛІНМЕД УКРАЇНА»,
Україна, 10009, м. Житомир,
вул. Селецька, буд. 27, кв. 1.
Адреса виробництва: 10001,
м. Житомир, вул. Сергія
Параджанова, 77, код за
ЄДРПОУ: 43582599

Для дезінфекції поверхонь та інструментів в закладах та
Наказ від
установах охорони здоров’я, аптечні заклади, об’єкти
06.10.2020
комунально-побутового призначення, підприємства
№2240
фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної,
парфумерно-косметичної промисловості, спортивно-оздоровчі
заклади, заклади соціального забезпечення, підприємства
харчопереробної промисловості, підприємства ресторанного
та готельного господарства, учбово-виховні заклади,
пенітенціарні заклади, транспорт; реалізація через аптечну
мережу; оптова та роздрібна торгівля

06.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 24.07.2020 №12.2-18-5/16790
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Засоби для дезінфекції шкіри рук та шкірних
покривів «КЛІНМЕД УКРАЇНА» у
полімерних пляшках, флаконах об’ємом від
30 мл до 1500 мл або каністрах об’ємом до
20,0 дм3 та в упаковках «Саше», «Стріп»,
«Стік» від 1 мл до 100 мл (діючі речовини:
спирт етиловий – не менше 65%, 2-пропанол
– не менше 4,75%)

ТОВ «КЛІНМЕД УКРАЇНА»,
Україна, 10009, м. Житомир,
вул. Селецька, буд. 27, кв. 1,
код за ЄДРПОУ: 43582599

ТОВ «КЛІНМЕД УКРАЇНА»,
Україна, 10009, м. Житомир,
вул. Селецька, буд. 27, кв. 1.
Адреса виробництва: 10001,
м. Житомир, вул. Сергія
Параджанова, 77, код за
ЄДРПОУ: 43582599

Для дезінфекції шкіри рук та шкірних покривів в закладах та Наказ від
установах охорони здоров’я, аптечні заклади, об’єкти
06.10.2020
комунально-побутового призначення, підприємства
№2240
фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної,
парфумерно-косметичної промисловості, спортивно-оздоровчі
заклади, заклади соціального забезпечення, підприємства
харчопереробної промисловості, підприємства ресторанного
та готельного господарства, учбово-виховні заклади,
пенітенціарні заклади, транспорт; реалізація через аптечну
мережу; оптова та роздрібна торгівля

06.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 24.07.2020 №12.2-18-5/16789

1041

Засіб мийний з антибактеріальною дією
«ДАНАКЛІН» софт, для прання білизни»,
рідина (діючі речовини: 2-феноксіетанол –
2,0%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
Україна, 03142, м. Київ, вул.
Академіка Кримського, 4-А
Код ЄДРПОУ 40220141 063
747 66 26 E-mail:
danamedvd@gmail.com
www.danamedikal.com

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
Україна, 03142, м. Київ, вул.
Академіка Кримського 4-А,
Код ЄДРПОУ 40220141, тел.
+3 8063 747 66 26, E-mail:
danamedvd@gmail.com
www.danamedikal.com.; ТОВ
«ДЕЗАСАН», Україна, 03194,
м. Київ, бульвар Кольцова,
буд. 14–Д., офіс 610. 4-А, Код
ЄДРПОУ 43669171.
Виробничі потужності:
Україна, 03148, Київ,
Жмеринська, буд., 26

Засіб застосовується в закладах охорони здоров'я усіх
Наказ від
профілів; аптечних закладах; лабораторіях; навчально06.10.2020
виховних та учбових закладах різних рівнів акредитації,
№2240
дитячих дошкільних закладах, у військових частинах; на
підприємствах харчової та переробної промисловості, агропромислового комплексу, мікробіологічної, фармацевтичної,
парфумерно- косметичної промисловості, ресторанному
господарстві, підприємствах громадського харчування та
торгівлі, на об’єктах комунально-побутового обслуговування;
на автомобільному, залізничному, авіаційному та водному
транспорті; закладах та установах соціального захисту,
пенітенціарних установах, закладах зв’язку та банківських
установах; в місцях загального користування, на інших
епідемічно-значимих об’єктах, діяльність яких вимагає
проведення робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних
та протиепідемічних норм і правил, у вогнищах інфекційних
хвороб, населенням у побуті; оптова та роздрібна торгівля

06.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
21.08.2020 № 12.2-18-5/19541

1042

Засіб мийний з антибактеріальною дією
«ДАНАКЛІН» універсальний, для миття і
очищення поверхонь», рідина (діючі
речовини: 2-феноксіетанол – 2,0%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
Україна, 03142, м. Київ, вул.
Академіка Кримського, 4-А
Код ЄДРПОУ 40220141 063
747 66 26 E-mail:
danamedvd@gmail.com
www.danamedikal.com

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
Україна, 03142, м. Київ, вул.
Академіка Кримського 4-А,
Код ЄДРПОУ 40220141, тел.
+3 8063 747 66 26, E-mail:
danamedvd@gmail.com
www.danamedikal.com.; ТОВ
«ДЕЗАСАН», Україна, 03194,
м. Київ, бульвар Кольцова,
буд. 14–Д., офіс 610. 4-А, Код
ЄДРПОУ 43669171.
Виробничі потужності:
Україна, 03148, Київ,
Жмеринська, буд., 26

Засіб застосовується в закладах охорони здоров'я усіх
Наказ від
профілів; аптечних закладах; лабораторіях; навчально06.10.2020
виховних та учбових закладах різних рівнів акредитації,
№2240
дитячих дошкільних закладах, у військових частинах; на
підприємствах харчової та переробної промисловості, агропромислового комплексу, мікробіологічної, фармацевтичної,
парфумерно- косметичної промисловості, ресторанному
господарстві, підприємствах громадського харчування та
торгівлі, на об’єктах комунально-побутового обслуговування;
на автомобільному, залізничному, авіаційному та водному
транспорті; закладах та установах соціального захисту,
пенітенціарних установах, закладах зв’язку та банківських
установах; в місцях загального користування, на інших
епідемічно-значимих об’єктах, діяльність яких вимагає
проведення робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних
та протиепідемічних норм і правил, у вогнищах інфекційних
хвороб, населенням у побуті; оптова та роздрібна торгівля

06.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
21.08.2020 № 12.2-18-5/19548

1043

Засіб миючий «ДАНАКЛІН» з
протимікробною дією, для миття санітарнотехнічного обладнання», рідина (діючі
речовини: 2-феноксіетанол – 2,0%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
Україна, 03142, м. Київ, вул.
Академіка Кримського, 4-А
Код ЄДРПОУ 40220141 063
747 66 26 E-mail:
danamedvd@gmail.com
www.danamedikal.com

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
Україна, 03142, м. Київ, вул.
Академіка Кримського 4-А,
Код ЄДРПОУ 40220141, тел.
+3 8063 747 66 26, E-mail:
danamedvd@gmail.com
www.danamedikal.com.; ТОВ
«ДЕЗАСАН», Україна, 03194,
м. Київ, бульвар Кольцова,
буд. 14–Д., офіс 610. 4-А, Код
ЄДРПОУ 43669171.
Виробничі потужності:
Україна, 03148, Київ,
Жмеринська, буд., 26

Засіб застосовується в закладах охорони здоров'я усіх
Наказ від
профілів; аптечних закладах; лабораторіях; навчально06.10.2020
виховних та учбових закладах різних рівнів акредитації,
№2240
дитячих дошкільних закладах, у військових частинах; на
підприємствах харчової та переробної промисловості, агропромислового комплексу, мікробіологічної, фармацевтичної,
парфумерно- косметичної промисловості, ресторанному
господарстві, підприємствах громадського харчування та
торгівлі, на об’єктах комунально-побутового обслуговування;
на автомобільному, залізничному, авіаційному та водному
транспорті; закладах та установах соціального захисту,
пенітенціарних установах, закладах зв’язку та банківських
установах; в місцях загального користування, на інших
епідемічно-значимих об’єктах, діяльність яких вимагає
проведення робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних
та протиепідемічних норм і правил, у вогнищах інфекційних
хвороб, населенням у побуті; оптова та роздрібна торгівля

06.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
21.08.2020 № 12.2-18-5/19543

1044

Засіб мийний з антибактеріальною дією
«ДАНАКЛІН» делікатний», рідина (діючі
речовини: 2-феноксіетанол – 2,0%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
Україна, 03142, м. Київ, вул.
Академіка Кримського, 4-А
Код ЄДРПОУ 40220141 063
747 66 26 E-mail:
danamedvd@gmail.com
www.danamedikal.com

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
Україна, 03142, м. Київ, вул.
Академіка Кримського 4-А,
Код ЄДРПОУ 40220141, тел.
+3 8063 747 66 26, E-mail:
danamedvd@gmail.com
www.danamedikal.com.; ТОВ
«ДЕЗАСАН», Україна, 03194,
м. Київ, бульвар Кольцова,
буд. 14–Д., офіс 610. 4-А, Код
ЄДРПОУ 43669171.
Виробничі потужності:
Україна, 03148, Київ,
Жмеринська, буд., 26

Засіб мийний з антибактеріальною дією для миття і очистки
Наказ від
посуду, акрилових поверхонь застосовується в закладах
06.10.2020
охорони здоров’я усіх профілів; аптечних закладах;
№2240
лабораторіях; навчально-виховних та учбових закладах різних
рівнів акредитації, дитячих дошкільних закладах; у військових
частинах; на підприємствах харчової та переробної
промисловості, агропромислового комплексу,
мікробіологічної, фармацевтичної, парфумерно - косметичної
промисловості, ресторанному господарстві, підприємствах
громадського харчування та торгівлі, на об’єктах комунальнопобутового обслуговування, на автомобільному, залізничному,
авіаційному та водному транспорті; закладах та установах
соціального захисту, пенітенціарних установах, закладах
зв'язку та банківських установах; в місцях загального
користування, на інших епідемічно-значимих об’єктах,
діяльність яких вимагає проведення робіт відповідно до
діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і
правил, у вогнищах інфекційних хвороб, населенням у побуті;
оптова та роздрібна торгівля

06.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
21.08.2020 № 12.2-18-5/19542

1045

Засіб дезінфекційний з мийною здатністю
«ПроСанітЕксп» (діючі речовини:
алкілдиметиламоній хлорид - 0,5%,
дидецилдиметиламоній хлорид – 0,4%, N,Nбіс (3 –амінопропил) додециламін – 0,5%)

ТОВ "СТАЙЛ-ТЕРМО" ,
Україна, 61001, Харківська
обл., місто Харків, Проспект
Гагаріна, буд. 41-А, кв. 155,
код за ЄДРПОУ: 32437285

ТОВ "СТАЙЛ-ТЕРМО",
Україна, 61001, Харківська
обл., місто Харків, Проспект
Гагаріна, буд. 41-А, кв. 155.
Адреса виробничих
потужностей: 61090,
Харківська обл., м. Харків,
вул. Драгомижського, 34, код
за ЄДРПОУ: 32437285

Засіб призначений для дезінфекції, миття та очищення від
Наказ від
різноманітних забруднень, видалення бруду, пилу і жиру з
06.10.2020
лакофарбових покриттів, з металевих, скляних, полімерних та №2240
інших поверхонь, очищення (миття) поверхонь, стійких до
лугів, що потребують регулярної дезінфекції, приміщень,
обладнання та інвентарю, а також для очищення рук від бруду.
Оптова та роздрібна торгівля

06.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 01.07.2020 №12.2-18-5/14651

1046

Слаболужний, пінний, миючо-дезінфікуючий
засіб для обробки поверхонь, підлоги та стін
“АЛЬФАДЕЗ А15” (діюча речовина: натрію
гіпохлорит (масова частка активного хлору –
21,2%)

ТОВ «БОРНАЛ». Україна,
04053, м. Київ, вул. Січових
Стрільців, буд. 4-А, офіс 8, код
за ЄДРПОУ 42996208

ТОВ «БОРНАЛ». Україна,
04053, м. Київ, вул. Січових
Стрільців, буд. 4-А, офіс 8,
код за ЄДРПОУ 42996208.
Адреса виробництва: 09100,
Київська область, м. Біла
Церква, вул. Січневого
Прориву, 74,
тел.+380685552501,
bornal@ukr.net

Для миття та дезінфекції поверхонь стін та підлоги в закладах Наказ від
охорони здоров'я у т.ч. аптечних закладах, підприємствах
08.10.2020
фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної, №2283
харчової та харчопереробної промисловості (молочної,
м'ясопереробної, птахопереробної, пиво-безалкогольної,
рибопереробної, виробництва напоїв, броварної,
маслоекстракційної, лікеро-горілчаної, виноробної,
хлібопекарської, цукрової, кондитерської галузі); роздрібної
та оптової торгівлі продуктами харчування; закладах
ресторанного господарства; навчальних та дошкільних
закладах різних рівнів акредитації, установ соціального
захисту, об'єктах комунально-побутового призначення і
водопровідно-каналізаційного господарства, установах
пенітенціарної служби, на підприємствах сільського
господарства та агропромислового комплексу, мийки та
дезінфекції приміщень медичних та інших закладів, де
потрібно провести санітарну обробку стін та підлоги; на
рухомому складі та об’єктах забезпечення всіх видів
транспорту, вокзалах, аеропортах, автостанціях; у військових
частинах; підрозділах міністерства внутрішніх справ. Оптова
та роздрібна торгівля

08.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 17.08.2020 №12.218-5/19061

1047

Лужний, низькопінний, миючодезінфікуючий засіб для обробки поверхонь
“АЛЬФАДЕЗ А11” (діюча речовина: натрію
гіпохлорит (масова частка активного хлору –
40,6%)

ТОВ «БОРНАЛ». Україна,
04053, м. Київ, вул. Січових
Стрільців, буд. 4-А, офіс 8, код
за ЄДРПОУ 42996208

ТОВ «БОРНАЛ». Україна,
04053, м. Київ, вул. Січових
Стрільців, буд. 4-А, офіс 8,
код за ЄДРПОУ 42996208.
Адреса виробництва: 09100,
Київська область, м. Біла
Церква, вул. Січневого
Прориву, 74,
тел.+380685552501,
bornal@ukr.net

Для миття та дезінфекції поверхонь різного типу в закладах
Наказ від
охорони здоров'я у т.ч. аптечних закладах, підприємствах
08.10.2020
фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної, №2283
харчової та харчопереробної промисловості (технологічного
обладнання, трубопроводів, тари, приміщень молочної,
м'ясопереробної, птахопереробної, пиво-безалкогольної,
рибопереробної, виробництва напоїв, броварної,
маслоекстракційної, лікеро-горілчаної, виноробної,
хлібопекарської, цукрової, кондитерської галузі); закладах
ресторанного господарства; навчальних та дошкільних
закладах різних рівнів акредитації, установ соціального
захисту, об'єктах комунально-побутового призначення,
установах пенітенціарної служби, на підприємствах сільського
господарства та агропромислового комплексу. Оптова та
роздрібна торгівля

08.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 17.08.2020 №12.218-5/19068

1048

Дезінфікуючий засіб для миття санвузлів
“АЛЬФАДЕЗ А8” (діюча речовина: натрію
гіпохлорит (масова частка активного хлору –
41,66%)

ТОВ «БОРНАЛ». Україна,
04053, м. Київ, вул. Січових
Стрільців, буд. 4-А, офіс 8, код
за ЄДРПОУ 42996208

ТОВ «БОРНАЛ». Україна,
04053, м. Київ, вул. Січових
Стрільців, буд. 4-А, офіс 8,
код за ЄДРПОУ 42996208.
Адреса виробництва: 09100,
Київська область, м. Біла
Церква, вул. Січневого
Прориву, 74,
тел.+380685552501,
bornal@ukr.net

Для миття та знезараження санвузлів, підлог та стін туалету в Наказ від
закладах охорони здоров’я, донорських пунктах та пунктах
08.10.2020
переливання крові, медико-санітарні частинах, фельдшерсько- №2283
акушерських та медичних пунктах, об’єктах комунальнопобутового обслуговування, підприємствах харчопереробної
промисловості, підприємствах і закладах агропромислового
комплексу, парфумерно-косметичної, фармацевтичної,
хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної промисловості,
закладах ресторанного господарства і торгівлі, дитячих
дошкільних закладах, учбових закладах різних рівнів
акредитації, аптеках і аптечних закладах, санаторнокурортних, спортивно-оздоровчих закладах різноманітного
профілю, закладах соціального захисту (будинки престарілих,
інвалідів), установах пенітенціарної системи, на рухомому
складі та об’єктах забезпечення всіх видів транспорту,
вокзалах, аеропортах, автостанціях; у військових частинах;
підрозділах міністерства внутрішніх справ та інших об’єктах,
діяльність яких вимагає додержання санітарно-гігієнічних
норм та правил. Оптова та роздрібна торгівля

08.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 17.08.2020 №12.218-5/19069

1049

Засіб дезінфікуючий «OBEREG» / «ОБЕРІГ» ТОВ «Бара», Україна, 69015, м.
, діючими речовинами якого є спирт
Запоріжжя, вул. Ак. Весніна,
ізопропіловий (н-пропіловий) у межах 67,0- 17а, код за ЄДРПОУ: 25474176
72,0 %

ТОВ «Бара», Україна, 69015,
м. Запоріжжя, вул. Ак.
Весніна, 17а, офіс 1; адреса
виробництва: 69015, м.
Запоріжжя, вул. Ак. Весніна,
17а, код за ЄДРПОУ:
25474176

Дезінфекція шкіри на підприємствах фармацевтичної,
Наказ від
мікробіологічної, парфумерно-косметичної, харчової і
08.10.2020
переробної промисловості, ресторанного господарства,
№2283
торгівлі, транспорту, аптек; закладів охорони здоров’я,
санаторно-курортних, спортивно-оздоровчих, освітніх,
навчально-виховних закладів усіх типів, незалежно від їх
підпорядкування, форм власності і акредитації; закладів
комунально-побутового обслуговування, соціального захисту,
пенітенціарної системи; населенням у побуті; у вогнищах
інфекційних хвороб; в умовах надзвичайних ситуацій; місцях
тимчасового проживання та масового перебування людей, а
також швидка дезінфекція твердих, стійких до дії спиртів,
поверхонь приміщень, обладнання та устаткування; виробів
медичного призначення, у тому числі інстументів; рукавичок
та інших невеликих за розмірами об'єктів в екстрених
(ургентних) ситуаціях. Оптова та роздрібна торгівля (у тому
числі аптечна мережа)

08.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 17.09.2020 №12.2-18-5/21529

1050

Препарат інсектицидний "Сольфавіт, МЕ"
(діюча речовина – цифлутрін 5,0%)

ТОВ “Фабрика агрохімікатів” ,
Україна, юридична адреса та
адреса виробничих площин:
18000, м.Черкаси, вул.
Сурікова 9, 11/1, e-mail
Factory@ukravit.ua , тел:
+380472 319-345, код за
ЄДРПОУ: 33752928

ТОВ “Фабрика агрохімікатів” В якості інсектицидного засобу для знищення повзаючих та
, Україна, юридична адреса та літаючих синантропних комах у середовищі життєдіяльності
адреса виробничих площин:
людини. Оптово-роздрібна реалізація
18000, м.Черкаси, вул.
Сурікова 9, 11/1, e-mail
Factory@ukravit.ua , тел:
+380472 319-345, код за
ЄДРПОУ: 33752928

Наказ від
08.10.2020
№2283

08.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 22.07.2020 №12.2-18-5/16487

1051

Гель антисептичний ТМ YES, діюча
речовина: спирт етиловий – 70%

ТОВ “Торгова Компанія
“Позитив”, Україна, 49051, м.
Дніпро, вул. Дніпросталівська,
буд. 1, код за ЄДРПОУ
39734878

Велика Британія, Китай, “TOP Для ввезення, оптово-роздрібна торгівля, господарськоSTATIONERY COMPANY
побутового використання, для шкіри рук
LPP”, Зе Плаза, 100 Олд Хол
Стріт, Ліверпуль, L3 9QJ,
Англія, Велика Британія

Наказ від
08.10.2020
№2283

08.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 06.08.2020 №12.218-5/17934

1052

Засіб дезінфікуючий «НАНОСЕПТ гель»,
діюча речовина: спирт етиловий – 80%

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“O.L.KAR. ФАРМ-СЕРВІС”,
Україна, 23500, Вінницька
обл., м. Шаргород, вул. Героїв
Майдану, 272 В, тел.: +38 (043)
442-17-99, тел./факс: +38 (043)
442-15-89, е-mail:
gusil@olkar.com.ua, код за
ЄДРПОУ 13334866

ПРИВАТНЕ
Гігієнічна дезінфекція шкіри рук, за призначенням, оптовоПІДПРИЄМСТВО “O.L.KAR. роздрібна реалізація
ФАРМ-СЕРВІС”, Україна,
23500, Вінницька обл., м.
Шаргород, вул. Героїв
Майдану, 272 В, тел.: +38
(043) 442-17-99, тел./факс: +38
(043) 442-15-89, е-mail:
gusil@olkar.com.ua, код за
ЄДРПОУ 13334866

Наказ від
08.10.2020
№2283

08.10.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ» від 30.04.2020 № 12.2-18-5/9700

1053

Засіб дезінфікуючий «НАНОСЕПТ спрей»,
діюча речовина: спирт етиловий – 70%

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“O.L.KAR. ФАРМ-СЕРВІС”,
Україна, 23500, Вінницька
обл., м. Шаргород, вул. Героїв
Майдану, 272 В, тел.: +38 (043)
442-17-99, тел./факс: +38 (043)
442-15-89, е-mail:
gusil@olkar.com.ua, код за
ЄДРПОУ 13334866

ПРИВАТНЕ
Гігієнічна дезінфекція шкіри рук, за призначенням, оптовоПІДПРИЄМСТВО “O.L.KAR. роздрібна реалізація
ФАРМ-СЕРВІС”, Україна,
23500, Вінницька обл., м.
Шаргород, вул. Героїв
Майдану, 272 В, тел.: +38
(043) 442-17-99, тел./факс: +38
(043) 442-15-89, е-mail:
gusil@olkar.com.ua, код за
ЄДРПОУ 13334866

Наказ від
08.10.2020
№2283

08.10.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ» від 30.04.2020 № 12.2-18-5/9701

1054

Дезінфекційний засіб «Probiodes Active»
(діючі речовини: етанол – 70%, 2-пропанол –
15%; С12-С16 алкілбензилдиметиламонію
хлорид – 0,15 %)

Lead Company Sp. z o.o.,
Польща, al. Solidarnosмci 117,
lok 505a, 00-140 Warszawa, тел:
+48 690 117
579;7561981@GMAIL.COM

Товариство з обмеженою
Гігієнічна дезінфекція шкіри рук хірургів та медичного
Наказ від
відповідальністю «ЛАНТАНА персоналу, який бере участь у проведенні оперативних
08.10.2020
СОЛАР» , Україна, 61033, м. втручань у ЛПЗ будь-якого профілю; гігієнічна дезінфекція
№2283
Харків, 2-й Вологодський
шкіри рук медичного та обслуговуючого персоналу закладів
в'їзд, буд. 6, тел: +38(050)-941- охорони здоров'я різного профілю, станцій швидкої та
52-14; info@lantanasolar.com, невідкладної медичної допомоги; машин швидкої медичної
+38(050)-941-52-14
допомоги та санітарного транспорту для перевезення хворих;
гігієнічна дезінфекція шкіри рук працівників лабораторій
різного профілю, донорських пунктів та пунктів переливання
крові; гігієнічна дезінфекція шкіри рук медичних працівників
дитячих закладів, санаторно-курортних та
спортивнооздоровчих закладів, закладів соціального
забезпечення та пенітенціарної системи; гігієнічна дезінфекція
шкіри рук працівників аптечних закладів; підприємств
парфюмернокосметичної, фармацевтичної, мікробіологічної
та харчової промисловості, підприємств агропромислового
комплексу, закладів ресторанного господарства і торгівлі,
банківських установ, об’єктів комунальної служби, всіх видів
транспорту тощо; гігієнічна дезінфекція шкіри рук в умовах
надзвичайних ситуацій; антисептична обробка шкіри пацієнтів
перед інвазивними втручаннями в ургентних ситуаціях;
гігієнічна дезінфекція шкіри рук на об’єктах МО, ДСНС, МВС,
митниці та прикордонних служб; дезінфекція гумових та
поліпропіленових рукавичок на руках, гігієнічна дезінфекція
шкіри рук населенням у побуті, оптово-роздрібна торгівля

08.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 06.08.2020 №12.2-18-5/18059

1055

Засіб дезінфікуючий “Бланідас Екосептін”діючі речовини, мас., %: 80-етанол

ТОВ “Бланідас”, Україна,
01015, м. Київ, вул.
Добровольчих батальйонів,
буд.17, код за ЄДРПОУ
36423868

ТОВ “Бланідас”, Україна,
01015, м. Київ, вул.
Добровольчих батальйонів,
буд.17, код за ЄДРПОУ
36423868; виробничі
потужності: Україна, 02099, м.
Київ, вул. Зрошувальна,
буд.15 А

Згідно з інструкцією но використанню на підприємствах
Наказ від
готельного господарства, заклади охорони здоров'я, у т.ч.
27.10.2020
аптечні заклади, лабораторії різних підпорядкувань,
№2426
підприємства фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної,
мікробіологічної, парфумерно-косметичної, харчопереробної
промисловості, ресторанного господарства і торгівлі, об'єкти
комунально-побутового призначення, спортивно-оздоровчі,
дошкільні, та шкільні навчальні заклади, заклади та установи
сфери відпочинку і розваг, соціального захисту, пенітенціарної
системи, військові частини, заклади зв’язку та банківські
установи, транспорт, побут. Оптова та роздрібна торгівельна
мережа

27.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 01.09.2020 №12.218-5/20018

1056

Засіб дезінфікуючий "Бланідас 2000 гель
(Blanidas 2000 gel)" ”- діючі речовини, мас.,
%: спирт етиловий - 75,0

ТОВ “Бланідас”, Україна,
01015, м. Київ, вул.
Добровольчих батальйонів,
буд.17, код за ЄДРПОУ
36423868

ТОВ “Бланідас”, Україна,
01015, м. Київ, вул.
Добровольчих батальйонів,
буд.17, код за ЄДРПОУ
36423868; виробничі
потужності: Україна, 02099, м.
Київ, вул. Зрошувальна,
буд.15 А

згідно з інструкцією з використання на підприємствах
Наказ від
готельного господарства, в закладах громадського
27.10.2020
харчування, об’єктах комунально-побутового призначення,
№2426
закладах та установах охорони здоров'я, лабораторіях різних
підпорядкувань, аптечних закладах, підприємствах
парфумерної, косметичної, фармацевтичної, хімічної,
біотехнологічної, мікробіологічної промисловості, спортивнооздоровчих закладах, закладах сфери відпочинку та установах
соціального захисту, військових частинах, пенітенціарних
службах, закладах зв’язку та банківських установах, навчальновиховних, дитячих, дошкільних, та шкільних навчальних
закладах, транспорті (у т.ч. залізничному, повітряному,
метрополітені, морському, санітарному), промислових
підприємствах, підприємствах харчопереробної
промисловості, агропромислових комплексах, оптовороздрібна торгівля

27.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 01.09.2020 №12.218-5/20016

1057

Засіб дезінфікуючий "Бланідас-А Вірагрі
(Blanidas-A Viragri)" - діючі речовини, мас.,
%; 10,0-20,0 глутаровий альдегід; 5,0-10,0
пропанол-2 (ізопропанол)

ТОВ “Бланідас”, Україна,
01015, м. Київ, вул.
Добровольчих батальйонів,
буд.17, код за ЄДРПОУ
36423868

ТОВ “Бланідас”, Україна,
01015, м. Київ, вул.
Добровольчих батальйонів,
буд.17, код за ЄДРПОУ
36423868; виробничі
потужності: Україна, 02099, м.
Київ, вул. Зрошувальна,
буд.15 А

Згідно з інструкцією по використанню на підприємствах
Наказ від
готельного господарства, в закладах громадського
27.10.2020
харчування, об’єктах комунально-побутового призначення,
№2426
закладах та установах охорони здоров'я, лабораторіях різних
підпорядкувань, аптечних закладах, підприємствах
парфумерної, косметичної, фармацевтичної, хімічної,
біотехнологічної, мікробіологічної промисловості, спортивнооздоровчих закладах, закладах сфери відпочинку та установах
соціального захисту, військових -частинах, пенітенціарних
службах, закладах зв’язку та банківських установах, навчальновиховних закладах, дитячих дошкільних навчальних закладах,
транспорті (у т. ч залізничному, повітряному, метрополітені,
морському, санітарному), промислових підприємствах,
підприємствах харчопереробної промисловості,
агропромислових комплексах, оптово-роздрібна торгівля

27.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 01.09.2020 №12.218-5/20014

1058

Засіб дезінфікуючий "Бланідас рідкий
хлорний дезінфікуючий засіб" - діючі
речовини, мас., %: 7,0-10,0 гіпохлориту
натрію (за активним хлором)

ТОВ “Бланідас”, Україна,
01015, м. Київ, вул.
Добровольчих батальйонів,
буд.17, код за ЄДРПОУ
36423868

ТОВ “Бланідас”, Україна,
01015, м. Київ, вул.
Добровольчих батальйонів,
буд.17, код за ЄДРПОУ
36423868; виробничі
потужності: Україна, 02099, м.
Київ, вул. Зрошувальна,
буд.15 А

Згідно з інструкцією по використанню на підприємствах
Наказ від
готельного господарства, в закладах громадського
27.10.2020
харчування, об'єктах комунально-побутового призначення,
№2426
закладах та установах охорони здоров'я, лабораторіях різних
підпорядкувань, аптечних закладах, підприємствах
парфумерної, косметичної, фармацевтичної, хімічної,
біотехнологічної, мікробіологічної промисловості, спортивнооздоровчих закладах, закладах сфери відпочинку та установах
соціального захисту, військових частинах, пенітенціарних
службах, закладах зв’язку та банківських установах, навчальновиховних закладах, дитячих дошкільних навчальних закладах,
транспорті (у т. ч залізничному, повітряному, метрополітені,
морському, санітарному), промислових підприємствах,
підприємствах харчопереробної промисловості,
агропромислових комплексах, оптово-роздрібна торгівля

27.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 01.09.2020 №12.218-5/20013
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Засіб дезінфікуючий “Бланідас 2000 ультра ТОВ “Бланідас”, Україна,
(Blanidas 2000 ultra)” - діючі речовини, мас., 01015, м. Київ, вул.
%: 78,0±3,5 етанолу
Добровольчих батальйонів,
буд.17, код за ЄДРПОУ
36423868

ТОВ “Бланідас”, Україна,
01015, м. Київ, вул.
Добровольчих батальйонів,
буд.17, код за ЄДРПОУ
36423868; виробничі
потужності: Україна, 02099, м.
Київ, вул. Зрошувальна,
буд.15 А

Згідно з інструкцією по використанню на підприємствах
Наказ від
готельного господарства, в закладах громадського
27.10.2020
харчування, об'єктах комунально-побутовою призначення,
№2426
закладах та установах охорони здоров'я, лабораторіях різних
підпорядкувань, аптечних закладах, підприємствах
парфумерної, косметичної, фармацевтичної, хімічної,
біотехнологічної, мікробіологічної промисловості, спортивнооздоровчих закладах, закладах сфери відпочинку та установах
соціальною захисту, військових частинах, пенітенціарних
службах, закладах зв’язку та банківських установах, навчальновиховних, дитячих, дошкільних та шкільних навчальних
закладах, транспорті (у т. ч залізничному, повітряному,
метрополітені, морському, санітарному), промислових
підприємствах, на підприємствах харчопереробної
промисловості, агропромислових комплексах, оптовороздрібна торгівля

27.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 01.09.2020 №12.218-5/20012
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Засіб дезінфекційний Bioquell HPV-AQ
(діюча речовина: перекис водню 35%)

ТОВ «Еколаб ТзОВ», Україна,
08601, Київська обл 30, м.
Васильків, вул. КвіткиОснов’яненка, 24 в, (+38044)
494-31-20, e-mail:
UA.office@ecolab.com;
www.ecolab.com, код за
ЄДРПОУ: 30209776

Bioquell UK Limited,
Сполучене Королівство
Великобританія, 52 Royce
Close, West Portway, Andover,
Hampshire, UK , тел: +44 (0)
1264 835 835,
http://www.bioquell.com/enuk/contact/distributors

Ввезення. Для професійного використання за призначенням за Наказ від
допомогою парогенератору Bioquell на підприємствах
27.10.2020
харчової та харчопереробної промисловості у т.ч. на
№2426
підприємствах дитячого харчування, молочної,
м'ясопереробної, птахопереробної, пиво-безалкогольної,
рибопереробної, виробництва напоїв, ресторанного
господарства, роздрібної торгівлі харчовими продуктами, в
громадських закладах, на підприємствах сільського
господарства та агропромислового комплексу, в закладах
громадського харчування, в закладах охорони здоров'я,
навчальних та дошкільних закладах різних рівнів акредитації,
установ соціального захисту, об'єктах комунально-побутового
призначення (готелі, кемпінги, гуртожитки, пральні,
хімчистки), транспорт та ін.; для дезінфекції повітря робочих
зон, виробничих приміщень, побутових приміщень,
технологічного обладнання, інвентарю та дезінфекції масок
індивідуального захисту. Реалізація - оптова торгівля.

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 04.09.2020 №12.2-18-5/20192
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Гель для рук антисептичний ТМ "GO
Healthy" (д.р. ізопропіловий спирт, 60-70%)

ТОВ «ХЕЛСІ ФАРМ
УКРАЇНА», Україна, м. Київ,
вул. В. Хвойки, 18/14, код за
ЄДРПОУ: 41097227

ТОВ «ХЕЛСІ ФАРМ
УКРАЇНА», Україна, м. Київ,
вул. В. Хвойки, 18/14, код за
ЄДРПОУ: 41097227. Адреса
потужностей: ПрАТ "Концерн
Фреш Ап, 04073, м. Київ, вул.
Куренівська, 18

для дезінфекції і санітарної обробки поверхонь, приміщень,
Наказ від
обладнання, манікюрних-педикюрних інструментів,
27.10.2020
лабораторного посуду, для обробки рук та інших шкірних
№2426
покривів, у харчовій і переробній промисловості, сільському
господарстві, на підприємствах ресторанного господарства та
торгівлі; спортивно-оздоровчих комплексах, аптеках,
перукарнях, косметичних салонах, вокзалах, готелях,
кінотеатрах, саунах, ринках, офісах, фітнес клубах, учбових
закладах, в дитячих закладах; в транспорті, оптово роздрібна
торгівля

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 27.05.2020 №12.2-18-5/11733
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Засіб дезінфекційний „ITS WATER DEZ343” (діюча речовина: 11,0-15,0%
гіпохлориту натрію)

ТДВ «ПХЗ «Коагулянт».
Україна. 70605, Запорізька обл.
Пологівський район, місто.
Пологи, вул. Лесі Українки,
243, тел.:+ 38 0616531230,
main@coagulant-producer.com.
Код за ЄДРПОУ 03327724

ТДВ «ПХЗ «Коагулянт».
Україна. 70605, Запорізька
обл. Пологівський район,
місто. Пологи, вул. Лесі
Українки, 243, тел.:+ 38
0616531230, main@coagulantproducer.com. Код за ЄДРПОУ
03327724

Для дезінфекції приміщень (стіни, підлоги тощо),
Наказ від
технологічного обладнання, трубопроводів, тари та інших
27.10.2020
об’єктів на підприємствах харчопереробної промисловості ( в №2426
т. ч. на підприємствах м'ясної, птахопереробної, молочної,
броварної, масло екстракційної, лікеро-горілчаної,
виноробної, хлібопекарської, цукрової, кондитерської галузі):
ресторанного господарства та агропромислового комплексу

27.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 03.09.2020 №12.218-5/20132

1063

Засіб для знищення молюсків “ПАТРУЛЬ”,
ГР, принада (діюча речовина метальдегід6%)

ТОВ - фірма “Агрохімпак”,
35350, Україна, Рівненська
обл., Рівненський р-н, смт.
Квасилів, вул. Індустріальна
4Б, тел. (0362) 64-72-00,
ЄДРПОУ 32451362, Поштова
адреса: Україна, м. Рівне,
вул.Гагаріна 39-І/1 E-mail:
tehvid@agrohimpak.com.ua

Нанджінг Ессенс Файн
Кемікал Ко ЛТД , Китай
Nanjing Essence Fine-Chenical
Co., Ltd, No.58, Nanhu Road,
Nanjing, China, fax: +86 25
86455985

Засіб для знищення молюсків «Патруль» ГР, принада
Наказ від
призначений для знищення молюсків у середовищі
27.10.2020
життєдіяльності людини, для профілактичної дезінфекції в
№2426
приміщеннях виробничих, санітарно-побутових, присадибних
та господарських будівель і споруд та інших об'єктів на
територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку,
спортивних та рекреаційних зонах, у підвалах, льохах,
підсобних приміщеннях та у місцях розташування пожежних
ємностей та сміттєвих контейнерів Засіб призначений для
реалізації в гуртовій та роздрібній торговельній мережі.
Державна реєстрація

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
10.06.2020 № 12.2-18-5/12809

1064

Засіб інсектицидний для боротьби з
комахами "ТОП СТОП, СП, спрей" (д.в.
альфа-циперметрин 0,001%)

Товариство з обмеженою
Товариство з обмеженою
відповідальністю-фірма
відповідальністю-фірма
«АГРОХІМПАК», Україна,
«АГРОХІМПАК», Україна,
35350, Рівненська обл.,
35350, Рівненська обл.,
Рівненський р-н., смт.
Рівненський р-н., смт.
Квасилів, вул. Індустріальна,
Квасилів, вул. Індустріальна,
4Б. тел./факс. (0362)64-72-00; 4Б. тел./факс. (0362)64-72-00;
Поштова адреса: 33003 м.
Поштова адреса: 33003 м.
Рівне, вул. Гагаріна, 39, корп. 5- Рівне, вул. Гагаріна, 39, корп.
А Е-mail:
5-А Е-mail:
info@agrohimpak.com.ua
info@agrohimpak.com.ua

Засоби для знищення всіх видів мурах, тарганів, мух, ос,
москітів у середовищі життєдіяльності людини; для
профілактичної дезінфекції в приміщеннях виробничих,
харчових, навчальних, санітарно-побутових, житлових, при
відсутності людей; у будівлях, спорудах, та інших об'єктах на
територіях населених пунктів; у місцях масового відпочинку
та рекреаційних зонах, місцях для тимчасового проживання
(готелі, кемпінги, гуртожитки тощо), на підприємствах
торгівлі, громадського харчування, транспорті; у підвалах,
льохах, підсобних приміщеннях та у місцях розташування
пожежних ємностей і сміттєвих контейнерах Для гуртової та
роздрібної торгівлі

Наказ від
27.10.2020
№2426

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
31.07.2019 № 12.2-18-5/16824
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Засіб інсектицидний для боротьби з
комахами "ТОП СТОП", КР, принада (д.в.
альфа-циперметрин 0,2%)

Товариство з обмеженою
Товариство з обмеженою
відповідальністю-фірма
відповідальністю-фірма
«АГРОХІМПАК», Україна,
«АГРОХІМПАК», Україна,
35350, Рівненська обл.,
35350, Рівненська обл.,
Рівненський р-н., смт.
Рівненський р-н., смт.
Квасилів, вул. Індустріальна,
Квасилів, вул. Індустріальна,
4Б. тел./факс. (0362)64-72-00; 4Б. тел./факс. (0362)64-72-00;
Поштова адреса: 33003 м.
Поштова адреса: 33003 м.
Рівне, вул. Гагаріна, 39, корп. 5- Рівне, вул. Гагаріна, 39, корп.
А Е-mail:
5-А Е-mail:
info@agrohimpak.com.ua
info@agrohimpak.com.ua

Засоби для знищення всіх видів мурах, тарганів, мух, ос,
москітів у середовищі життєдіяльності людини; для
профілактичної дезінфекції в приміщеннях виробничих,
харчових, навчальних, санітарно-побутових, житлових, при
відсутності людей; у будівлях, спорудах, та інших об'єктах на
територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку
та рекреаційних зонах, місцях для тимчасового проживання
(готелі, кемпінги, гуртожитки тощо); на підприємствах
торгівлі, громадського харчування, транспорті; у підвалах,
льохах, підсобних приміщеннях та у місцях розташування
пожежних ємкостей і сміттєвих контейнерах. Для гуртової та
роздрібної торгівлі

Наказ від
27.10.2020
№2426

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
31.07.2019 № 12.2-18-5/16825
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Засоби для боротьби з гризунами “РЕД
ФОКС” ЗП (д.р. бромадіолон 0,005%)

Товариство з обмеженою
Товариство з обмеженою
відповідальністю-фірма
відповідальністю-фірма
«АГРОХІМПАК», Україна,
«АГРОХІМПАК», Україна,
35350, Рівненська обл.,
35350, Рівненська обл.,
Рівненський р-н., смт.
Рівненський р-н., смт.
Квасилів, вул. Індустріальна,
Квасилів, вул. Індустріальна,
4Б. тел./факс. (0362)64-72-00; 4Б. тел./факс. (0362)64-72-00;
Поштова адреса: 33003 м.
Поштова адреса: 33003 м.
Рівне, вул. Гагаріна, 39, корп. 5- Рівне, вул. Гагаріна, 39, корп.
А Е-mail:
5-А Е-mail:
info@agrohimpak.com.ua
info@agrohimpak.com.ua

Засоби для боротьби ь гризунами «РЕД ФОКС» ЗП, принада, Наказ від
призначена для боротьби, з сірими і чорними пацюками,
27.10.2020
будинковими мишами, полівками та іншими мишоподібними і №2426
хом'якоподібними гризунами у середовищі життєдіяльності
людини; для дезінфекційних робіт до повного знищення
популяцій гризунів та для профілактики їх появи. Засоби
призначені для реалізації в гуртовій та роздрібній торгівельній
мережі

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
31.07.2019 № 12.2-18-5/16827

1067

Засоби для боротьби з гризунами “ПІТОН
УЛЬТРА”(PYTHON ULTRA) ГР, принада
(д.р. бромадіолон - 0,005%)

ТОВ - фірма “Агрохімпак”,
35350, Україна, Рівненська
обл., Рівненський р-н, смт.
Квасилів, вул. Індустріальна
4Б, тел. (0362) 64-72-00,
ЄДРПОУ 32451362

Засіб для боротьби з гризунами “ПІТОН УЛЬТРА” (PYTHON Наказ від
ULTRA), ГР, принада, призначена для боротьби і сірими і
27.10.2020
чорними пацюками, будинковими мишами, полівками та
№2426
іншими мишоподібними і хом'якоподібними гризунами у
середовищі життєдіяльності людини; для дезінфекційних робіт
до повного знищення популяцій гризунів та для профілактики
їх появи. Засіб призначений для реалізації в гуртовій та
роздрібній торгівельній мережі

27.10.2025

Інститут гігієни та екології Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця
від 24.06.2019 № 12.2-18-5/21441

ТОВ - фірма “Агрохімпак”,
35350, Україна, Рівненська
обл., Рівненський р-н, смт.
Квасилів, вул. Індустріальна
4Б, тел. (0362) 64-72-00,
ЄДРПОУ 32451362

1068

Засіб антисептичний для обробки рук
"Біосан – І" (діюча речовина: спирт
ізопропіловий - 75%)

ТОВ “АТ Біофарм”, 61057,
Україна, м. Харків, пров.
Театральний, 5, кв.1-а,
(057)706-17-56,
vetbiopharm@gmail.com, код за
ЄДРПОУ 23317811

ТОВ “АТ Біофарм”, 61057,
гігієнічна дезінфекція рук та шкірних покривів, профілактика
Україна, м. Харків, пров.
грибкових захворювань шкіри рук, хірургічна дезінфекція
Театральний, 5, кв.1-а,
шкіри
(057)706-17-56,
vetbiopharm@gmail.com, код
за ЄДРПОУ 23317811; адреса
виробництва: 62300,
Харківська обл.,
Дергачівський р-н, м. Дергачі,
вул. Залізнична, буд. 31-Н

Наказ від
27.10.2020
№2426

27.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 14.09.2020 №12.218-5/21079
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Засіб антисептичний для обробки рук
"Біосан – Е" (діюча речовина: спирт
етиловий - 80%)

ТОВ “АТ Біофарм”, 61057,
Україна, м. Харків, пров.
Театральний, 5, кв.1-а,
(057)706-17-56,
vetbiopharm@gmail.com, код за
ЄДРПОУ 23317811

ТОВ “АТ Біофарм”, 61057,
гігієнічна дезінфекція рук та шкірних покривів, профілактика
Україна, м. Харків, пров.
грибкових захворювань шкіри рук, хірургічна дезінфекція
Театральний, 5, кв.1-а,
шкіри
(057)706-17-56,
vetbiopharm@gmail.com, код
за ЄДРПОУ 23317811; адреса
виробництва: 62300,
Харківська обл.,
Дергачівський р-н, м. Дергачі,
вул. Залізнична, буд. 31-Н

Наказ від
27.10.2020
№2426

27.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 14.09.2020 №12.218-5/21078
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Засіб дезінфікуючий «Дезанол софт»,
основними діючими речовинами якого с
спирт етиловий у межах 65,0-80,0 %, N,Nдиметил-N-алкіл(С6-18)-бензолметанаміній
хлорид у межах 0,1 -0,4 %

ТОВ «ОРДЕМА», Україна,
02068, м. Київ, вул.
Григоренка, З3/44, тел: (044)
5700759, ordema@ukr.net, код
за ЄДРПОУ: 32304923

ТОВ «ОРДЕМА», Україна,
02068, м. Київ, вул.
Григоренка, З3/44; адреса
виробничих потужностей: м.
Бровари, бул. Незалежності,
53/4, тел: (044) 5700759,
ordema@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 32304923

Дезінфекція, очищення, стерилізація виробів медичного призначення, Наказ від
включаючи ендоскопи та інструменти до них, а також хірургічних і
27.10.2020
стоматологічних інструментів при вірусних, бактеріальних
№2426
(включаючи туберкульоз) і грибкових (кандидози, дерматофітії)
інфекціях; дезінфекція шкіри рук, а також поточна, заключна та
профілактична дезінфекція в закладах охорони здоров'я, в чому числі
лікувально-профілактичних закладах різного профілю, станціях
переливання крові, аптеках, вогнищах інфекційних хвороб;
підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумернокосметичної, харчової і переробної промисловості, агропромислового
комплексу; торгівлі, зв'язку, комунально-побутового обслуговування,
транспорту (в тому числі залізничного, повітряного, річкового,
метрополітену), ресторанного, готельного та водопровідноканалізаційного господарства; закладах санаторно-курортних,
соціального захисту ; спортивно-оздоровчих, освітніх, навчальновиховних закладах усіх типів, незалежно від їх підпорядкування,
форм власності і акредитації; перукарнях, косметологічних клініках і
салонах (краси, татуажу), іншій сфері послуг; банківських установах;
об’єктах Міністерства оборони України (у т.ч. військових закладах та
частинах), СБУ, Національної поліції України, Державної служби з
надзвичайних ситуацій України, Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України, Державної пенітенціарної
служби України; інших міністерств та відомств: населенням у побуті;
зонах воєнних дій; місцях тимчасового проживання та масового
перебування людей; інше згідно інструкцій. Оптова та роздрібна
торгівля (у тому числі аптечна мережа)

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 16.09.2020 №12.2-18-5/21303
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Засіб дезінфікуючий «Актацид стерил»,
основними діючими речовинами якого є 1,5пентандіаль у межах 15,0-20,0 та N,Nдиметил-N-алкіл(С6-18)-бензолметанаміній
хлорид у межах 10,0-15,0 %

ТОВ «Лагос груп», Україна,
02095, м. Київ, вул. Ахматової,
буд. 45, тел: (044) 5720058, Email: lagosgroup@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 37063202ТОВ
«Лагос груп», Україна, 02095,
м. Київ, вул. Ахматової, буд.
45, тел: (044) 5720058, E-mail:
lagosgroup@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 37063202

ТОВ «Лагос груп», Україна,
02095, м. Київ, вул.
Ахматової, буд. 45; адреса
виробничих потужностей: м.
Бровари, бул. Незалежності,
53/4, тел: (044) 5720058, Email: lagosgroup@ukr.net, код
за ЄДРПОУ: 37063202

Заклади охорони здоров’я (дезінфекція та стерилізація, у тому Наказ від
числі суміщення з достерилізаційним очищенням виробів
27.10.2020
медичного призначення, включаючи ендоскопи та
№2426
інструменти до них, хірургічних і стоматологічних
інструментів при вірусних, бактеріальних (включаючи
туберкульоз) і грибкових (кандидози, дерматофітії) інфекціях;
дезінфекція високого рівня (ДВР) ендоскопів). Поточна,
заключна та профілактична дезінфекція в закладах охорони
здоров'я, в тому числі лікувально-профілактичних закладах
різного профілю, станціях переливання крові, аптеках,
вогнищах інфекційних хвороб; підприємствах
фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної,
харчової і переробної промисловості, агропромислового
комплексу, торгівлі, зв'язку, комунально-побутового
обслуговування, транспорту (в тому числі залізничного та
морського); пенітенціарної системи, ресторанного та
готельного господарства; закладах санаторно-курортних,
соціального захисту, спортивно-оздоровчих, освітніх;
навчально-виховних закладах усіх типів, незалежно від їх
підпорядкування, форм власності і акредитації; перукарнях;
косметологічних клініках і салонах (краси, татуажу), іншій
сфері послуг; банківських установах; об'єктах МО та МВС;
зонах воєнних дій; побуті; місцях тимчасового проживання та
масового перебування людей; інше згідно інструкцій. Оптова
та роздрібна торгівля (у тому числі аптечна мережа)

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 16.09.2020 №12.2-18-5/21306
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Засіб дезінфекційний «ЛАСЕПТ РАПІД»
(діючі речовини: спирт ізопропіловий 62,0%; глутаровий альдегід - 0,15%)

ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ
АНТИСЕПТИКИ", Україна,
61054, м. Харків, вул.
Академіка Павлова,120 Ж,
тел.057 755-32-27,
laboratory1@ukr.net,
www.lasept.com.uat, код за
ЄДРПОУ 38279992

ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ
АНТИСЕПТИКИ", Україна,
61054, м. Харків, вул.
Академіка Павлова,120 Ж,
тел.057 755-32-27,
laboratory1@ukr.net,
www.lasept.com.uat, код за
ЄДРПОУ 38279992

засіб використовується для дезінфекції виробів медичного
призначення (включаючи хірургічні та стоматологічні
інструменти; зубопротезні заготовки з металів, кераміки,
пластмас та інших матеріалів не чутливих до спирту); для
дезінфекції на фармацевтичних підприємствах (поверхонь,
упаковки, тари, устаткування, які мають контакт з ліками,
приміщень); дезінфекції на підприємствах харчової та
харчопереробної промисловості (тари, устаткування,
приміщень) м’ясної, птахопереробної, молочної, масло
екстракційної, хлібопекарської, рибної, кондитерської галузі,
олійножирової, виробництва напоїв; на підприємствах
ресторанного господарства та торгівлі (магазини,
супермаркети, відділи гастрономії); транспорті (в тому числі
громадському, залізничному, морському, річковому,
автомобільному), вокзалах, аеропортах, автостанціях,
метрополітені; приміщень, обладнання, інструментів в
перукарнях, косметичних салонах і кабінетах (в т.ч. пірсингу
та татуажу)

Наказ від
27.10.2020
№2426

27.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 17.08.2020 №12.218-5/19072
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Засіб дезінфекційний «ФОРМАЛІН ЛА»
(діючі речовини: формальдегід - 37,0%)

ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ
АНТИСЕПТИКИ", Україна,
61054, м. Харків, вул.
Академіка Павлова,120 Ж,
тел.057 755-32-27,
laboratory1@ukr.net,
www.lasept.com.uat, код за
ЄДРПОУ 38279992

ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ
АНТИСЕПТИКИ", Україна,
61054, м. Харків, вул.
Академіка Павлова,120 Ж,
тел.057 755-32-27,
laboratory1@ukr.net,
www.lasept.com.uat, код за
ЄДРПОУ 38279992

Засіб призначений для дезінфекції громадських туалетів і
Наказ від
біотуалетів, баків для сміття, сміттєзбиральників,
27.10.2020
сміттєзбирального обладнання, виробничих приміщень та
№2426
технологічного обладнання на санітарних бойнях
м’ясокомбінатів і забійних пунктах, тваринницьких, в тому
числі птахівницьких, звірівницьких приміщень і
технологічного обладнання, що знаходиться в них,
допоміжних об'єктів тваринництва та інвентарю по догляду за
тваринами, а також відкритих об'єктів (рампи, естакади,
платформи), місць скупчення тварин (територія та об'єкти
передзабійного утримання), ринків

27.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 31.08.2020 №12.218-5/19874

1074

Засіб для дезінфекції Sterilox (діюча
речовина: гіпохлоритна кислота <= 0,02%)

ТОВ "АМЛАК СТЕРІЛОКС
УКРАЇНА", Україна, 04107, м.
Київ, вул. Печенігівська, буд.
1/7, офіс 170, код за ЄДРПОУ:
43593857

ТОВ "АМЛАК СТЕРІЛОКС
УКРАЇНА", Україна, 04107, м.
Київ, вул. Печенігівська, буд.
1/7, офіс 170. Адреса
виробництва: Київська обл.,
смт. Ворзель, вул.
Яблунівська, буд. 11а, код за
ЄДРПОУ: 43593857

для професійного застосування з метою профілактичних
Наказ від
дезінфекційних, поточних дезінфекційних заходів, заключних 27.10.2020
дезінфекційних заходів в закладах та установах охорони
№2426
здоров'я; медичних закладах та лікарнях; лабораторіях різних
підпорядкувань; аптечних закладах; підприємствах
харчопереробної промисловості; підприємствах
агропромислового комплексу (в т.ч. тваринництво, ферми та
інкубатори); ветеринарії; закладах ресторанного господарства
і торгівлі; готельно-ресторанних об’єктах; об'єктах
комунально-побутового призначення; підприємствах
фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної,
парфумерно-косметичної промисловості; спортивнооздоровчих закладах; закладах сфери відпочинку та розваг;
закладах та установах соціального захисту; військових
частинах; закладах зв'язку та банківських установах;
навчально-виховних та учбових закладах; дитячих дошкільних
закладах; транспорті (залізничний, повітряний, метрополітен,
річковий); на об'єктах комунально-побутового призначення і
водопровідноканалізаційного господарства та очисних
спорудах; дезінфекція води та повітря, в тому числі у разі
надзвичайних ситуацій; дезінфекція рук та шкіри; дезінфекція
шкіри тварин; дезінфекція одягу; обробка овочів та фруктів;
оптова та роздрібна торгівля

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 06.07.2020 №12.2-18-5/14922
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Дезінфекційний засіб Мишливець,
парафіновий брикет (бродіфакум, 0,005%)

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Бадваси",
Україна, юридична адреса:
Україна, 03027, Київська обл.,
Києво-Святошинський район,
с.Новосілки, вул Садова,
буд.17, кв.5, тел.+38 (044)-53816-63; e-mailinfo@badvasy.com.ua.
Поштова адреса: Україна,
03143, м. Київ, вул. Академіка
Заболотного, 150-А, офіс 103,
тел: +38 044 538 16 63;
мобільний +38 067 209 90 21,
+38 096 777 94 38, код за
ЄДРПОУ: 34779207

Компанія “Zhenjiang Agreen
Co., Ltd”, Китай, № 59,West
Zhongshan Rd., Zhenjiang,
Jiangsu, China 212000, тел: +
86-511-85210316

Принада для знищення сірих та чорних пацюків, хатніх мишей Наказ від
у приміщеннях і навколо них на об'єктах різного призначення. 27.10.2020
Ввезення. Оптова та роздрібна реалізація
№2426

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 12.06.2020 №12.2-18-5/13192

1076

Засіб дезінфікуючий «Госпісепт(Gospisept)» - ТОВ «Бланідас», Україна,
діюча речовина, мас. %: 85,5 - натрієва сіль 01042, м. Київ, пров.
дихлорізоціанурової кислоти
Новопечерський 19/3, корп. 1,
кімн. 5 КОД ЄДРПОУ:
36423868

ТОВ «Бланідас», Україна,
01042, м. Київ, пров.
Новопечерський 19/3, корп. 1,
кімн. 5 КОД ЄДРПОУ:
36423868

Заклади та установи охорони здоров’я, лабораторії різних
Наказ від
підпорядкувань, аптечні заклади, підприємства
27.10.2020
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного
№2426
господарства і торгівлі, об’єкти комунально-побутового
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної,
біотехнологічної, мікробіологічної, парфюмерно-косметичної
промисловості, спортивно-оздоровчі заклади, заклади сфери
відпочинку та розваг, заклади та установи соціального
захисту, військові частини, заклади зв’язку та банківські
установи, навчально-виховні та учбові заклади, дитячі
дошкільні заклади, транспорт

27.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
Національної академії медичних наук
України” від 01.03.2016 №05.03.02-04/6172

1077

Засіб дезінфікуючий «Віпасепт(Vipasept)» діюча речовина, мас. %: 80,0 – етанол

ТОВ «Бланідас», Україна,
01042, м. Київ, пров.
Новопечерський 19/3, корп. 1,
кімн. 5 КОД ЄДРПОУ:
36423868

ТОВ «Бланідас», Україна,
01042, м. Київ, пров.
Новопечерський 19/3, корп. 1,
кімн. 5 КОД ЄДРПОУ:
36423868

Заклади та установи охорони здоров’я, лабораторії різних
Наказ від
підпорядкувань, аптечні заклади, підприємства
27.10.2020
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного
№2426
господарства і торгівлі, об’єкти комунально-побутового
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної,
біотехнологічної, мікробіологічної, парфюмерно-косметичної
промисловості, спортивно-оздоровчі заклади, заклади сфери
відпочинку та розваг, заклади та установи соціального
захисту, військові частини, заклади зв’язку та банківські
установи, навчально-виховні та учбові заклади, дитячі
дошкільні заклади, транспорт

27.10.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
Національної академії медичних наук
України” від 04.03.2016 №05.03.02-04/7009

1078

Родентицидна принада Vertox Wax Block
(діюча речовина бродіфакум - 0,005 %)

ТОВ «ТОННА ПЛЮС»,
Україна, 18007, м. Черкаси,
вул. Смілянська, буд.163 еmail tonnaplus1@gmail.com;
https://www.pelgar.co.uk, тел:
0985700200, код за ЄДРПОУ:
42708020

Фірма «PelGar International
LTD», Велика Британія, ,
United Kingdom, Unit 13,
Newman Lane, Alton, Hants,
GU34 2QR, e-mail
info@pelgar.co.uk4 www.
pelgar.co.uk, тел:
++44(0)142080744, fax
++44(0)142080733

Родентицидна принада призначена для знищення сірих і
Наказ від
чорних щурів та мишей в житлових, побутових, офісних,
27.10.2020
складських, підсобних приміщеннях; закладах лікувально№2426
профілактичних, навчально-виховних, пенітенціарних,
спортивно-оздоровчих, ресторанного господарства і закладах
торгівлі; підприємствах всіх галузей промисловості (в тому
числі харчових). Використання фахівцями з дератизації, у
тому числі за програмою ПЕСТ контролю, а також населенням
у побуті. Ввезення. Оптова та роздрібна реалізація

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 25.06.2020 №12.2-18-5/14214
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Дезінфікуючий засіб "San Clean"
("Антигрип", "Домашній санітар)" : діючі
речовини - дидецилдиметиламоній хлорид 0,4 %, ізопропанол - 10,0 %

ТОВ "САН КЛІН ІНТ",
Україна, 65009, м. Одеса, вул.
Фонтанська дорога, 11,
тел./факс (048) 7384280, email:
sanclean@sanclean.com.ua, Код
за ЄДРПОУ 31506750,
www.sanclean.com.ua

ТОВ "САН КЛІН ІНТ",
Україна, 65009, м. Одеса, вул.
Фонтанська дорога, 11,
тел./факс (048) 7384280, email:
sanclean@sanclean.com.ua,
Код за ЄДРПОУ 31506750,
www.sanclean.com.ua

Проведення поточної та заключної дезінфекції в закладах охорони здоров'я та
у вогнищах інфекцій бактеріальної, (включаючи туберкульоз), та вірусної
етіології, дерматомікозів, кандидозів; профілактична дезінфекція у закладах
охорони здоров'я, санітарно-профілактичних закладах, спортивно-оздоровчих
закладах (санаторії, профілакторії, будинки відпочинку, спорткомплекси
тощо), дитячих дошкільних та учбових закладах, закладах соціального
захисту і пенітенціарної системи; у закладах культури і відпочинку; у офісах,
на заводах, фабриках, складах і сховищах; на підприємствах косметичної,
фармацевтичної та мікробіологічної промисловості, в аптечних закладах; у
закладах ресторанного господарства і торгівлі, на промислових та
продовольчих ринках; на рухомому складі і об’єктах забезпечення всіх видів
транспорту, включаючи громадський, на комунальних об'єктах, у місцях
загального користування масового скупчення людей; в умовах побуту, а також
для дезінфекції на інших об'єктах, діяльність яких вимагає проведення
дезінфекційних заходів. Гігієнічна обробка шкіри рук медичного персоналу у
лікувально-профілактичних закладах різного профілю, у машинах швидкої
допомоги, у санаторно-курортних закладах, у закладах соціального захисту,
працівників лабораторій різних підпорядкувань, аптек та аптечних закладів, а
також гігієнічна обробка шкіри рук в умовах надзвичайних ситуацій;
гігієнічна обробка шкіри рук медичного персоналу дитячих дошкільних та
учбових закладів, спортивно-оздоровчих закладів, працівників парфумернокосметичної, фармацевтичної, біотехнологічної, мікробіологічної та харчової
(м'ясної, молочної, кондитерської тощо) промисловості, закладів
ресторанного господарства і торгівлі, (включаючи осіб, шо працюють із
грошовими купюрами), об'єктів комунальних служб, (включаючи перукарні,
косметичні салони, салони краси тощо), всіх видів транспорту,
сільськогосподарських підприємств та в побуті. Оптова та роздрібна торгівля

27.10.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ» від 02.06.2020 № 12.2-18-5/12154

Наказ від
27.10.2020
№2426

1080

Дезінфекційний засіб Мишливець,
ТОВ "Бадваси", Україна,
тістоподібна речовина (бродіфакум, 0,005%) юридична адреса: Україна,
03027, Київська обл., КиєвоСвятошинський район,
с.Новосілки, вул Садова,
буд.17, кв.5, тел.+38 (044)-53816-63; e-mailinfo@badvasy.com.ua.
Поштова адреса: Україна,
03143, м. Київ, вул. Академіка
Заболотного, 150-А, офіс 103,
тел: +38 044 538 16 63;
мобільний +38 067 209 90 21,
+38 096 777 94 38, код за
ЄДРПОУ: 34779207

Компанія “Zhenjiang Agreen
Co., Ltd”, Китай, № 59,West
Zhongshan Rd., Zhenjiang,
Jiangsu, China 212000, тел: +
86-511-85210316

Принада для знищення сірих та чорних пацюків, хатніх мишей Наказ від
у приміщеннях і навколо них на об'єктах різного призначення. 27.10.2020
Ввезення. Оптова та роздрібна реалізація
№2426

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 12.06.2020 №12.2-18-5/13193

1081

Очищуючий спрей для поверхонь Ajax
"Антибактеріальний захист і очищення"
(діюча речовина: (S)-2-Гідроксипропанова
кислота ˃=1 - ˂ 3%)

ТОВ „Колгейт-Палмолів
Україна”, Україна, 04071, м.
Київ, вул Верхній Вал, 10, код
за ЄДРПОУ: 31776774

КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ
(ХЕЛАС) С.М. САЇК, Греція,
ВУЛ. АТІНОН 89, ГР. 18541,
Пірей

Ввезення, універсальний засіб для чищення поверхонь для
Наказ від
домашнього використання, біоцидний продукт, застосування у 27.10.2020
побуті, оптово-роздрібна торгівля
№2426

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 23.09.2020 №12.2-18-5/22006

1082

Дезінфікуючий засіб для миття підлог без
хлору Ajax "Свіжість океану" (діюча
речовина: (S)-2-Гідроксипропанова кислота
˃=1 - ˂ 3%)

ТОВ „Колгейт-Палмолів
Україна”, Україна, 04071, м.
Київ, вул Верхній Вал, 10, код
за ЄДРПОУ: 31776774

КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ
(ХЕЛАС) С.М. САЇК, Греція,
ВУЛ. АТІНОН 89, ГР. 18541,
Пірей

Ввезення, для миття та дезінфекції побутових поверхонь,
застосування у побуті, оптово-роздрібна торгівля

Наказ від
27.10.2020
№2426

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 23.09.2020 №12.2-18-5/21964

1083

Дезінфікуючий засіб для очищення
поверхонь з хлором Ajax "Свіжість" (діючі
речовини: натрій гіпохлорит ˃=1 - ˂ 2,5%;
натрій гідроксид ˃=1 - ˂ 2%)

ТОВ „Колгейт-Палмолів
Україна”, Україна, 04071, м.
Київ, вул Верхній Вал, 10, код
за ЄДРПОУ: 31776774

КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ
(ХЕЛАС) С.М. САЇК, Греція,
ВУЛ. АТІНОН 89, ГР. 18541,
Пірей

Ввезення, для очищення та дезінфекції побутових поверхонь,
застосування у побуті, оптово-роздрібна торгівля

Наказ від
27.10.2020
№2426

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 23.09.2020 №12.2-18-5/21963

1084

Дезінфікуючий засіб для миття підлог без
хлору Ajax "Свіжість чистоти" (діюча
речовина: (S)-2-Гідроксипропанова кислота
˃=1 - ˂ 3%)

ТОВ „Колгейт-Палмолів
Україна”, Україна, 04071, м.
Київ, вул Верхній Вал, 10, код
за ЄДРПОУ: 31776774

КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ
(ХЕЛАС) С.М. САЇК, Греція,
ВУЛ. АТІНОН 89, ГР. 18541,
Пірей

Ввезення, для миття та дезінфекції побутових поверхонь,
застосування у побуті, оптово-роздрібна торгівля

Наказ від
27.10.2020
№2426

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 23.09.2020 №12.2-18-5/21965

1085

Дезінфікуючий засіб для очищення
поверхонь з хлором Ajax "Лимон" (діючі
речовини: натрій гіпохлорит ˃=1 - ˂ 2,5%;
натрій гідроксид ˃=1 - ˂ 2%)

ТОВ „Колгейт-Палмолів
Україна”, Україна, 04071, м.
Київ, вул Верхній Вал, 10, код
за ЄДРПОУ: 31776774

КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ
(ХЕЛАС) С.М. САЇК, Греція,
ВУЛ. АТІНОН 89, ГР. 18541,
Пірей

Ввезення, для очищення та дезінфекції побутових поверхонь,
застосування у побуті, оптово-роздрібна торгівля

Наказ від
27.10.2020
№2426

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 23.09.2020 №12.2-18-5/21962

1086

Засіб дезінфікуючий (діючі речовини:
поєднання хлору й активного кисню;
хлорнуватиста кислота; високоактивні
кисневі сполуки хлору метастабільні
(електрохімічно активовані); вільні радикали
хлору та кисню - НСlO; СlO2; СlO-; O3;
Н3О+2; Н3О+; O2; Cl0; NaCl) – 0,05; 0,04;
0,03; 0,02; 0,01%)

ТОВ «АКВА-АНОЛІТ»,
Україна, 08131, Київська обл.
Києво-Святошинський р-н. с.
Софіївська Борщагівка, вул.
Горького, 1, +380672352276;
parlour247@gmail.com, код за
ЄДРПОУ: 4108841

Поєднання миття і дезінфекції при проведенні поточної та заключної Наказ від
ТОВ «АКВА-АНОЛІТ»,
дезінфекції виробів медичного призначення, включаючи хірургічні,
Україна, Юридична адреса:
27.10.2020
стоматологічні, гінекологічні та інші, в тому числі жорсткі та гнучкі
08131, Київська обл. Києво№2426
ендоскопи
та
медичні
інструменти
до
них,
лабораторного
та
Святошинський р-н. с.
столового посуду, поверхонь приміщень, твердих меблів, медичних
Софіївська Борщагівка,вул.
приладів, устаткування, апаратів, білизни, санітарно-технічного
Горького,1. Адреса
обладнання, прибирального матеріалу, предметів догляду хворих при
виробництва: 08131, Київська інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної
обл. Києво-Святошиннський р- (включаючи гепатити В, С, СНІД, герпес, грип всіх типів (в т.ч. грип
н. с. Софіївська
H5N1 і H1N1), рота-, корона-, ханта-вірусна інфекція) і грибкової (в
Борщагівка,вул, Горького,1.
т.ч. кандидози, дерматомікози, аспергильози) етіології у вогнищах
інфекційних захворювань, в закладах охорони здоров’я усіх профілів,
+38 0672352276;
parlour247@gmail.com, код за дитячих установах при проведенні поточної, заключної та
профілактичної дезінфекції; в лікувально-профілактичних закладах, в
ЄДРПОУ: 41088411

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 15.07.2020 №12.2-18-5/15758

Для дезінфекції рук хірургів, акушерів та медперсоналу у закладах
ТОВ «АКВА-АНОЛІТ»,
Наказ від
охорони здоров’я; обробки шкіри пацієнтів перед інвазійним
Україна, Юридична адреса:
27.10.2020
втручанням, ліктьових згинів донорів на станціях переливання крові; №2426
08131, Київська обл. Києводезінфекції рук працівників учбово-виховних, аптечних закладів,
Святошинський р-н. с.
лабораторій різного підпорядкування, об’єктів комунальних служб
Софіївська Борщагівка,вул,
(косметичних салонів і клінік, перукарень, готелів, лазень, саун,
Горького,1. Адреса
хімчисток, гуртожитків, соцзабезпечення, банківських установ,
виробництва: 08131, Київська спортивно-оздоровчих закладів); дезінфекції рук працівників
обл. Києво-Святошиннський р- підприємств харчової, фармацевтичної, біотехнологічної, косметичної
н. с. Софіївська Борщагівка,
промисловості, ресторанного господарства і торгівлі, складів та
вул, Горького,1. +38
сховищ; всіх видів транспорту, пенітенціарних установ, військових
частин і об’єктів підприємств агропромислового комплексу та
0672352276;
parlour247@gmail.com, код за ветеринарного нагляду, працівників судово-медичної експертизи,
персоналу моргів та сфери ритуальних послуг; дезінфекція рук та
ЄДРПОУ: 41088411

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 15.07.2020 №12.2-18-5/15757

аптеках, на підприємствах фармацевтичної, парфумерно-косметичної,
харчопереробної промисловості; в пансіонатах, в установах
соціального забезпечення, санаторіях та інших оздоровчих закладах
для дорослих та дітей; пенітенціарних установах; на житловокомунальних об'єктах; на рухомому складі, вокзалах і об'єктах
забезпечення усіх видів транспорту, у т.ч. залізничного і
громадського; у місцях громадського користування, торгівельного і
комунально-побутового обслуговування, в установах культури,/
відпочинку, спорту, кінотеатрах, у місцях проведення тренувань,
змагань, учбово-тренувальних зборів тощо; дезінфекції та поєднаної
достерилізаційним очищенням перукарського, манікюрного та
косметологічного приладдя в закладах побутового обслуговування,
дезінфекції та очищення харчових продуктів рослинного походження;
реалізація в оптовій та роздрібній торгівлі

1087

Засіб для дезінфекції рук та шкірних
покривів (діючі речовини: поєднання хлору
й активного кисню; хлорнуватиста кислота;
високоактивні кисневі сполуки хлору
метастабільні (електрохімічно активовані);
вільні радикали хлору та кисню - НСlO;
СlO2; СlO-; O3; Н3О+2; Н3О+; O2; Cl0;
NaCl) –0,03; 0,02; 0,01%)

ТОВ «АКВА-АНОЛІТ»,
Україна, 08131, Київська обл.
Києво-Святошинський р-н. с.
Софіївська Борщагівка, вул,
Горького,1, +38 0672352276;
parlour247@gmail.com, код за
ЄДРПОУ: 4108841

шкірних покривів у побуті; дезінфекція рук та шкірних покривів, в
тому числі при ушкодженнях, у зонах надзвичайних ситуацій, у
вогнищах інфекційних захворювань; просочування серветок, що
використовуються при перев’язках в хірургічній практиці;
дезінфекція медичних рукавичок в ургентних ситуаціях; у
стоматології: гігієнічна обробка знімних протезів; профілактика
мікробних ускладнень після оперативних втручань в порожнині рота;
лікування: різноманітної хірургічної патології; гінекологічних
захворювань та лікувально-профілактична мета; реалізація в оптовій
та роздрібній торгівлі
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«Засіб універсальний дезінфекційний
ТОВ «АКВА ПЕРФЕКТУМ», ТОВ «АКВА ПЕРФЕКТУМ»,
пролонгованої дії «Ag47» (діюча речовина – Україна, 50036, м. Кривий Ріг, Україна, 50036, м. Кривий Ріг,
розчин колоїдного срібла 0,1%;)
вул. Бикова, 12. Виробничі
вул. Бикова, 12. Виробничі
потужності розташовані за
потужності розташовані за
адресою: 50036, м. Кривий Ріг, адресою: 50036, м. Кривий
вул. Бикова, 12, тел: 098-700-99- Ріг, вул. Бикова, 12, тел: 09844; office@aquaperfectum.com, 700-99-44;
www.aquaperfectum.com, код за office@aquaperfectum.com,
ЄДРПОУ: 35005353
www.aquaperfectum.com, код
за ЄДРПОУ: 35005353

для дезінфекції поверхонь для проведення поточної та
Наказ від
заключної дезінфекції у лікувально-профілактичних
27.10.2020
установах, на комунальних об'єктах. у спортивно-оздоровчих №2426
комплексах, для антибактеріальної обробки води у басейнах, у
закладах громадського-харчування і торгівлі, у закладах
соціального захисту, у дошкільних закладах та закладах
освіти, культури, відпочинку, у житлових, виробничих,
медичних, санітарно-побутових та інших приміщеннях,
будівлях і спорудах, на об'єктах і територіях населених
пунктів, у офісах, на заводах, фабриках, складах і сховищах,
на об'єктах всіх видів транспорту і транспортної
інфраструктури, у місцях масового скупчення людей, на
підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, харчової,
паперової промисловості, дезінфекції об’єктів ветеринарного
нагляду, для використання у виробничих, технологічних
процесах, як модифікатор, з метою надання виробам
антибактеріальних, фунгіцидних властивостей (керамічна
плитка, фарби, лаки, шампуні, засоби для миття посуду та
прання, вологі серветки, папір, вироби з текстилю, з пластмас,
тара та інше), для імпрегнації тканин та поверхневої обробки
одягу робітників, відвідувачів тощо, пакувальних матеріалів
для харчових продуктів, з метою надання їм антимікробних
властивостей, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через
торговельну та аптечну мережі

27.10.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 15.07.2020 №12.2-18-5/15756

1089

Спрей для чищення кухонних поверхонь
Mr.Proper АнтиБак (діюча речовина:
дидецилдиметиламонію хлорид – 0,1%)

ТОВ “Проктер енд Гембл
Україна”, Україна, 08304,
Київська обл., м. Бориспіль,
вул. Завокзальна, 2, тел: (0-800)
505-000. www.pg.com.ua., код
за ЄДРПОУ: 19341005

Ввезення. Оптова та роздрібна торгівля. Реалізація через
аптечну мережу

Наказ від
06.11.2020
№2535

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 16.07.2020 №12.2-18-3/15915

1090

Засіб для дезінфекції поверхонь в побуті
«EezzeE Aquazee» (д.р. кислота гіпохлориста
0,01 -0,02%, натрій хлорид 0,2-0,4 %, натрій
хлорат - 0,002 %)

ТОВ "ПАЗІРІК", Україна,
Great Britain, EezzeE Ltd,
08131, Київська область, Києво- Edgware, HA8 9UX, England;
Святошинський район, село
+44 (0) 20895 85344;
Софіївська Борщагівка, вулиця www.eezzeeuk.com.co
Лесі Українки, буд. 37,
+38(067) 3747580,
pazirikua@ukr.net. Код
ЄДРПОУ 38810397

Для ввезення. Засіб призначений для дезінфекції поверхонь
різних типів шляхом зрошування, протирання або занурення.
Гуртова та роздрібна торгівля. Державна реєстрація.

Наказ від
06.11.2020
№2535

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
06.08.2020 № 12.2-18-5/17805

ПіГ Італіа С.п.А./ P&G Italia
S.p.A., Італія, Віа
делл'Індустріа, 31, 42043
Гаттатіко (РЕ) / P&G Italia
S.p.A., Via dell'Industria, 31,
42043 Gattatico (RE), Italy

1091

Засіб дезінфекційний «Сурфацид-НАТА
(Surfacide-NATA)» (діючі речовини, %:
дидецилдиметиламоній хлорид – 35,0;
пропааол-2 – 10,0)

ТОВ "НАТА ГРУП", Україна, ТОВ "НАТА ГРУП", Україна,
16600, Чернігівська обл., м.
16600, Чернігівська обл., м.
Ніжин, вул. Носівський Шлях, Ніжин, вул. Носівський Шлях,
19 Д. тел.:+ 380 (99) 3861875, e- 19 Д. тел.:+ 380 (99) 3861875,
mail:
e-mail:
officenatagroup@gmail.com, код officenatagroup@gmail.com,
за ЄДРПОУ 43677533
код за ЄДРПОУ 43677533.
Адреса виробництва: Україна,
16600, Чернігівська обл., м.
Ніжин, вул. Носівський Шлях,
19

Заклади охорони здоров’я, клініко-діагностичні,
Наказ від
мікробіологічні, біохімічні, бактеріологічні, серологічні та
06.11.2020
інші лабораторії, що працюють з потенційно інфікованим
№2535
матеріалом, санітарний транспорт (у т.ч. машини швидкої
медичної допомоги), донорські пункти та пункти переливання
крові, медико-санітарні частини, фельдшерсько-акушерські та
медичні пункти, об’єкти комунально-побутового
обслуговування, промислові підприємства, підприємства
харчопереробної промисловості, підприємства і заклади
агропромислового комплексу, парфумерно-косметичної,
фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної
промисловості, заклади ресторанного господарства і торгівлі,
дитячі дошкільні заклади, учбові заклади різних рівнів
акредитації, аптеки і аптечні заклади, санаторно-курортні,
спортивно-оздоровчі заклади різноманітного профілю,
заклади соціального захисту (будинки престарілих, інвалідів),
заклади зв’язку та банківські установи; всі види транспорту,
установи пенітенціарної системи, митниця і прикордонна
служба, сховища, архіви та інші об’єкти, діяльність яких
вимагає додержання санітарно-гігієнічних норм та правил;
побут

06.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 24.09.2020 №12.218-5/22026

1092

Засіб дезінфекційний «Суперцид-НАТА
(Supercide-NATA)» (діючі речовини, %:
пропанол-1 - 10,0-10,5; пропанол-2 - 60,065,0)

ТОВ "НАТА ГРУП", Україна, ТОВ "НАТА ГРУП", Україна,
16600, Чернігівська обл., м.
16600, Чернігівська обл., м.
Ніжин, вул. Носівський Шлях, Ніжин, вул. Носівський Шлях,
19 Д. тел.:+ 380 (99) 3861875, e- 19 Д. тел.:+ 380 (99) 3861875,
mail:
e-mail:
officenatagroup@gmail.com, код officenatagroup@gmail.com,
за ЄДРПОУ 43677533
код за ЄДРПОУ 43677533.
Адреса виробництва: Україна,
16600, Чернігівська обл., м.
Ніжин, вул. Носівський Шлях,
19

Заклади охорони здоров’я, клініко-діагностичні,
Наказ від
мікробіологічні, біохімічні, бактеріологічні, серологічні та
06.11.2020
інші лабораторії, що працюють з потенційно інфікованим
№2535
матеріалом, санітарний транспорт (у т.ч. машини швидкої
медичної допомоги), донорські пункти та пункти переливання
крові, медико-санітарні частини, фельдшерсько-акушерські та
медичні пункти, об’єкти комунально-побутового
обслуговування, промислові підприємства, підприємства
харчопереробної промисловості, підприємства і заклади
агропромислового комплексу, парфумерно-косметичної,
фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної
промисловості, заклади ресторанного господарства і торгівлі,
дитячі дошкільні заклади, учбові заклади різних рівнів
акредитації, аптеки і аптечні заклади, санаторно-курортні,
спортивно-оздоровчі заклади різноманітного профілю,
заклади соціального захисту (будинки престарілих, інвалідів),
заклади зв’язку та банківські установи; всі види транспорту,
установи пенітенціарної системи, митниця і прикордонна
служба, сховища, архіви та інші об’єкти, діяльність яких
вимагає додержання санітарно-гігієнічних норм та правил;
побут

06.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 24.09.2020 №12.218-5/22027
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Засіб дезінфекційний «Саноцид-НАТА
ТОВ "НАТА ГРУП", Україна, ТОВ "НАТА ГРУП", Україна,
(Sanocide-NATA)» (діюча речовина: натрієва 16600, Чернігівська обл., м.
16600, Чернігівська обл., м.
сіль дихлорізоціанурової кислоти -80,0%)
Ніжин, вул. Носівський Шлях, Ніжин, вул. Носівський Шлях,
19 Д. тел.:+ 380 (99) 3861875, e- 19 Д. тел.:+ 380 (99) 3861875,
mail:
e-mail:
officenatagroup@gmail.com, код officenatagroup@gmail.com,
за ЄДРПОУ 43677533
код за ЄДРПОУ 43677533.
Адреса виробництва: Україна,
16600, Чернігівська обл., м.
Ніжин, вул. Носівський Шлях,
19

Заклади охорони здоров’я, клініко-діагностичні,
Наказ від
мікробіологічні, біохімічні, бактеріологічні, серологічні та
06.11.2020
інші лабораторії, що працюють з потенційно інфікованим
№2535
матеріалом, санітарний транспорт (у т.ч. машини швидкої
медичної допомоги), донорські пункти та пункти переливання
крові, медико-санітарні частини, фельдшерсько-акушерські та
медичні пункти, об’єкти комунально-побутового
обслуговування, промислові підприємства, підприємства
харчопереробної промисловості, підприємства і заклади
агропромислового комплексу, парфумерно-косметичної,
фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної
промисловості, заклади ресторанного господарства і торгівлі,
дитячі дошкільні заклади, учбові заклади різних рівнів
акредитації, аптеки і аптечні заклади, санаторно-курортні,
спортивно-оздоровчі заклади різноманітного профілю,
заклади соціального захисту (будинки престарілих, інвалідів),
заклади зв’язку та банківські установи; всі види транспорту,
установи пенітенціарної системи, митниця і прикордонна
служба, сховища, архіви та інші об’єкти, діяльність яких
вимагає додержання санітарно-гігієнічних норм та правил;
побут

06.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 24.09.2020 №12.218-5/22025

1094

Засіб дезінфекційний «Інструцид-НАТА
(Instrucide-NATA)» (діючі речовини, %:
дидецилдиметиламоній хлорид - 14,0; N,Nбіс (3-амінопропіл) додециламін - 20,0)

ТОВ "НАТА ГРУП", Україна, ТОВ "НАТА ГРУП", Україна,
16600, Чернігівська обл., м.
16600, Чернігівська обл., м.
Ніжин, вул. Носівський Шлях, Ніжин, вул. Носівський Шлях,
19 Д. тел.:+ 380 (99) 3861875, e- 19 Д. тел.:+ 380 (99) 3861875,
mail:
e-mail:
officenatagroup@gmail.com, код officenatagroup@gmail.com,
за ЄДРПОУ 43677533
код за ЄДРПОУ 43677533.
Адреса виробництва: Україна,
16600, Чернігівська обл., м.
Ніжин, вул. Носівський Шлях,
19

Заклади охорони здоров’я, клініко-діагностичні,
Наказ від
мікробіологічні, біохімічні, бактеріологічні, серологічні та
06.11.2020
інші лабораторії, що працюють з потенційно інфікованим
№2535
матеріалом, санітарний транспорт (у т.ч. машини швидкої
медичної допомоги), донорські пункти та пункти переливання
крові, медико-санітарні частини, фельдшерсько-акушерські та
медичні пункти, об’єкти комунально-побутового
обслуговування, промислові підприємства, підприємства
харчопереробної промисловості, підприємства і заклади
агропромислового комплексу, парфумерно-косметичної,
фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної
промисловості, заклади ресторанного господарства і торгівлі,
дитячі дошкільні заклади, учбові заклади різних рівнів
акредитації, аптеки і аптечні заклади, санаторно-курортні,
спортивно-оздоровчі заклади різноманітного профілю,
заклади соціального захисту (будинки престарілих, інвалідів),
заклади зв’язку та банківські установи; всі види транспорту,
установи пенітенціарної системи, митниця і прикордонна
служба, сховища, архіви та інші об’єкти, діяльність яких
вимагає додержання санітарно-гігієнічних норм та правил;
побут

06.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 25.09.2020 №12.218-5/22071

1095

Засіб дезінфекційний гіпохлорит натрію
марки Б (діюча речовина: активний хлор –
170 г/л)

ТОВ «Марілайф».Україна,
39600, м. Кременчук,
провулок. Медовий, 2В, тел.
096-965-01-20,e-mail:
marilife25@gmail.com. Код за
ЄДРПОУ 42638760

Для знезараження стічних вод в системі водовідведення
стічних вод

06.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 22.09.2020 №12.218-5/21794

ADEN-TRANSEXIM S.R.L.,
MD – 2001 Or.Chișinău,
str.Bălănescu - 38/2, тел.. Tel.
+ 373 22 270 237
office@aden.md. Республіка
Молдова

Наказ від
06.11.2020
№2535

1096

Засіб дезінфекційний хлор рідкий (діюча
речовина: активний хлор – 99,8%)

ТОВ «Марілайф».Україна,
39600, м. Кременчук,
провулок. Медовий, 2В, тел.
096-965-01-20,e-mail:
marilife25@gmail.com. Код за
ЄДРПОУ 42638760

Румунія. SC CHIMCOMPLEX Знезараження системи водовідведення стічних вод;
SA BORZEŞTI – ROMÂNIA
знезараження води плавальних басейнів; знезараження в
El: Str. Industriilor nr. 3, Oneşti - системі питного водопостачання
601124, jud. Bacău, Tel: +40
234 302 250; Fax: +40 234
302 102 e-mail:
coman@chimcomplex.ro;
Продавець: ADENTRANSEXIM S.R.L., MD –
2001 Or.Chișinău, str.Bălănescu
- 38/2, тел.. Tel. + 373 22
270 237 office@aden.md

Наказ від
06.11.2020
№2535

06.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 17.09.2020 №12.218-5/21421

1097

Засіб дезінфекційний гіпохлорит натрію
марки А (діюча речовина: активний хлор –
190 г/л)

ТОВ «Марілайф».Україна,
39600, м. Кременчук,
провулок. Медовий, 2В, тел.
096-965-01-20,e-mail:
marilife25@gmail.com. Код за
ЄДРПОУ 42638760

ADEN-TRANSEXIM S.R.L.,
MD – 2001 Or.Chișinău,
str.Bălănescu - 38/2, тел.. Tel.
+ 373 22 270 237
office@aden.md. Республіка
Молдова

Знезараження системи водовідведення стічних вод;
знезараження води плавальних басейнів; знезараження в
системі питного водопостачання

Наказ від
06.11.2020
№2535

06.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 17.09.2020 №12.218-5/21422

1098

Засіб дезінфекційний “ФАГО’СУРФ ND”
(PHAGO’SURF ND) (діючі речовини:
дидецилдиметиламоній хлорид – 3,15-3,85
%, N-(3-амінопропіл)-N-додецилпропан-1.3
діамін – 5,23 – 5,77 %)

ТОВ "ПРАЙМДЕЗ", Україна,
03151, м. Київ, вул.
Аеродромна, буд. 12-А, тел:
(044) 246-29-49, email:primedes.ltd@gmail com,
код за ЄДРПОУ: 24923956

Компанія "CHRISTEYNS
FRANCE SA", Франція, 31,rue
de la Maladrie, 44120 Vertou,
тел: +33 (0) 2 40 80 27 27; fax:
+ 33 (0) 2 40 03 09 73,
www.christeyns.com

Ввезення. Заклади охорони здоров’я, спортивно-оздоровчі.
Наказ від
навчально-виховні, соціального захисту населення;
06.11.2020
підприємства фармацевтичної, мікробіологічної,
№2535
біотехнологічної, хімічної, парфумерно-косметичної, харчової
промисловості, ресторанного господарства і торгівлі; об'єкти
комунально-побутового призначення

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 06.08.2020 №12.2-18-5/18050

1099

Засіб дезінфекційний “ФАГО’СОЛЮШН”
(PHAGO’SOLUTION) (діюча речовина:
етанол - 68,4 – 75,60%)

ТОВ "ПРАЙМДЕЗ", Україна,
03151, м. Київ, вул.
Аеродромна, буд.12-А, тел:
(044)-246-29-49, e-mail:
primedes.ltd@gmail.com, код за
ЄДРПОУ: 24923956

Компанія "CHRISTEYNS
FRANCE SA", Франція, 31, rue
de la Maladrie, 44120 Vertou,
тел: +33(0)2 40 80 27 27, fax.:
+ 33 (0)2 40 03 09 73,
www.christens.com

Ввезення. Для гігієнічної та хірургічної дезінфекції шкіри рук Наказ від
та шкірних покривів у закладах охорони здоров’я, спортивно- 06.11.2020
оздоровчих, навчально-виховних, соціального захисту
№2535
населення; підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної,
біотехнологічної, хімічної, парфумерно-косметичної, харчової
промисловості, ресторанного господарства і торгівлі; об'єктах
комунально-побутового призначення; побут тощо

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 04.09.2020 №12.2-18-5/20196

1100

Засіб дезінфекційний “ФАГО’ЖЕЛЬ SPS”
ТОВ "ПРАЙМДЕЗ", Україна,
(PHAGO’GEL SPS) (діюча речовина: етанол - 03151, м. Київ, вул.
68,4 – 75,60%)
Аеродромна, буд.12-А, тел:
(044)-246-29-49, e-mail:
primedes.ltd@gmail.com, код за
ЄДРПОУ: 24923956

Компанія "CHRISTEYNS
FRANCE SA", Франція, 31, rue
de la Maladrie, 44120 Vertou,
тел: +33(0)2 40 80 27 27, fax.:
+ 33 (0)2 40 03 09 73,
www.christens.com

Ввезення. Для гігієнічної та хірургічної дезінфекції шкіри рук Наказ від
та шкірних покривів у закладах охорони здоров’я, спортивно- 06.11.2020
оздоровчих, навчально-виховних, соціального захисту
№2535
населення; підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної,
біотехнологічної, хімічної, парфумерно-косметичної, харчової
промисловості, ресторанного господарства і торгівлі; об'єктах
комунально-побутового призначення: побут тощо

06.11.2025

Комісія з державної 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 04.09.2020 №
12.2-18-5/20202

1101

Засіб дезінфікуючий «Септомакс» : діюча
ТОВ «БІОНІК», Україна, м.
речовина – 1,3-дихлор-5,5-диметилгідантоїн - Дніпро, вул. Берегова, б.133 Л,
21,5-24,0 %. Вміст активного хлору в засобі 49021, Е-mail:
не менше 14.0%.
tov.bionik@gmail.com, тел.
+380 98 821 1049, код за
ЄДРПОУ 38120926

ТОВ «БІОНІК», Україна, м.
Дніпро, вул. Берегова, б.133
Л, 49021, Е-mail:
tov.bionik@gmail.com, тел.
+380 98 821 1049, код за
ЄДРПОУ 38120926

Проведення поточної та заключної дезінфекції у лікувально- Наказ від
профілактичних закладах; в очагах кишкових та крапельних
06.11.2020
інфекцій бактеріальної етіології (включаючи мікобактерії,
№2535
чуму, холеру, тулерямію); вірусної етіології (включаючи
віруси Коксаки, ECHO, поліомієліту, гепатитів А,В,С, ВІЛінфекції, грипу, парагрипу, у т.ч. AH5N1, H1N1, герпесу, SARS
(«атипової пневмонії»); коронавірусної, ентеровірусної,
ротавірусної (респіраторно-синцитіальної) інфекцій та
інфекцій грибкової етіології (дерматофіти, гриби роду
Candida, плісняві гриби)

06.11.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ» від 30.09.2020 № 12.2-18-5/22437

1102

Засіб дезінфікуючий «Біолюфт CL»:
Компонент 1 (основні діючі речовини:
натрію хлоріт - 42%, натрію хлорид- 47%);
Компонент 2 (основні діючі речовини:
лимонна кислота - 95%, адипінова кислота
3%)

ПП "Кронос Агро" , Україна,
07834, Київська обл.,
Бородянський район, с. Озера,
вул. Шевченка, 18-Б , код за
ЄДРПОУ: 30931207

ПП "Кронос Агро" , Україна,
07834, Київська обл.,
Бородянський район, с. Озера,
вул. Шевченка, 18-Б
(виробнича площа), тел:
+380503530788,
ilya@kronosagro.net,
www.kronos-agro.com , код за
ЄДРПОУ: 30931207

Для дезінфекції приміщень, в тому числі аерозольної,
Наказ від
поверхонь обладнання, інвентарю і тари ( в тому числі для
06.11.2020
таких, які мають контакт з харчовими продуктами) у
№2535
лікарняно-поліклінічних закладах (ЛПЗ), діагностичних
лабораторіях, санаторіях, будинках відпочинку; на
підприємствах громадського харчування, торгівлі, ринках,
комунальних об’єктах, школах, у дитячих садках, вищих
навчальних закладах, у пенітенціарних установах, кінотеатрах,
театрах, музеях, клубах, готелях, гуртожитках, лазнях, саунах,
аквапарках, басейнах, вокзалах, місцях скупчення людей,
поверхонь обладнання косметичних салонів, перукарень,
салонів краси, спортивних та тренажерних залів, пралень,
санпропускників та інших закладів сфери обслуговування.
Знезаражування води у системах централізованого
господарсько-питного водопостачання. Реалізація- оптова,
роздрібна торгівля

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 16.09.2020 №12.2-18-5/21303

1103

Засіб дезінфекційний «Стеризент (Sterisent)»
(діючі речовини: метастабільна суміш
пероксидних та хлоркисневнх сполук, які
утворені дією електрохімічної активації
розчину солі (NaCl) у питній воді. Середня
стандартна кількість активного хлору
0,035%) (Хлорноватиста кислота)

ТОВ "МАТЕЗІС ЧІЗЕТА
ГРУПП УКРАЇНА", Україна,
03150, м. Київ, вул. Ділова,
буд. 6, каб. 4;
matezis.ua@gmail.com, 095-63045-05, код за ЄДРПОУ
43318949

СТЕРІСЕНТ (Sterisent), код
033368200. 48 Хамеясдим,
Кфар-Авив, Израиль. 7924100
(033368200, 48 Hameyasdim,
Kfar Aviv, ISRAEL. 7924100)

Ввезення. Дезінфекція всіх типів поверхонь та повітря в
Наказ від
приміщеннях; медичних приладів та обладнання, посуду,
06.11.2020
інвентарю в установах охорони здоров'я та лікувально№2535
профілактичних закладах усіх профілів. Профілактична
дезінфекція (бактерицидна, бактеріостатична, віруліцидна (в
тому числі для знищення збудників коронавірусних інфекцій),
фунгіцидна) місць скупчення людей, приміщень органів
державної влади та місцевого самоврядування (у т.ч.
приміщень прийому громадян), підприємств транспортної
інфраструктури (у т.ч. приміщень вокзалів, залізничних
вокзалів та привокзальної території, перонів, аеропортів та
прилеглої території), закладів культури та спорту (у т.ч.
театрів, кінотеатрів, стадіонів), на підприємствах (у т.ч.
харчопереробних, громадського харчування), навчальних
закладах (у т.ч. дитячих садках, школах, закладах професійної
та вищої освіти), гуртожитках, дитячих, спортивних,
оздоровчих, побутових закладах, в закладах громадського
харчування і торгівлі, в побуті. Дезінфекція шкіри рук.
Використовується для обробки вулиць, громадського
транспорту, житлових та громадських будинків тощо. Побут,
реалізація через аптечну мережу (в якості супутнього товару),
оптова та роздрібна торгівля

06.11.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ» від 22.09.2020 № 12.2-18-5/21769
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Дезінфікуючий засіб для поверхонь
"Killgerm" (Кіллгерм) (діючі речовини:
фенол 15х-10%, ізопропанол - 1.2%)

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

Ввезення. Для дезінфекції поверхонь приміщень, твердих
Наказ від
меблів, устаткування (зовнішньої поверхні) із лакофарбовим, 06.11.2020
полімерним і гальванічним покриттям, санітарно-технічного №2535
обладнання, прибирального інвентарю при інфекціях
бактеріальної, грибкової етіології у закладах охорони здоров'я,
на підприємствах фармацевтичної, парфюмерно-косметичної,
харчової промисловості; комунальних підприємствах,
транспорті. Реалізація-оптово-роздрібна торгівля

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 №12.2-18-5/22341
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Антибактеріальний дезінфікуючий гель для рук
«HiGeen (ХайДжин)/ HiGeen Antibacterial Hand
Sanitizer Gel (основна діюча речовина: етанол 70%):свіжий лимон/ lemon Fragrance; сині квіти з
вітамінними кульками/ with Vitamin Beads Blue
Flowers; зелений чай та огірок з вітамінними
кульками/ with Vitamin Beads Green Tea
&Cucumber; з вітамінними кульками без аромату/
with Vitamin Beads Fragrance Free; Голд
натуральний (манука мед з вітамінами ) з
вітамінними кульками/ Gold Natural (Manuka
Honey & Vitamins); жасмін з вітамінними
кульками/ with Vitamin Beads Jasmine; ківі з
вітамінними кульками/ with Vitamin Beads Kiwi;
східний аромат (Удове дерево) з вітамінними
кульками / with Vitamin Beads Oud; папайя з
вітамінними кульками/ with Vitamin Beads Papaya;
квітка пристрасті з вітамінними кульками/ with
Vitamin Beads Passion Flower; червоні фрукти з
вітамінними кульками/ with Vitamin Beads Red
Fruits; дамаська троянда з вітамінними кульками/
with Vitamin Beads Damask Rose; разом в любові з
вітамінними кульками/ with Vitamin Beads
Together in Love; дика ягода з вітамінними
кульками/ with vitamin Beads Wild Berry; морський
з вітамінними кульками/ with Vitamin Beads
Marine; лимон та Вербена/ Fresh Lemon fragrance;
свіжа маракуйя / Fresh Maracuja Fragrance; лимон з
вітамінними кульками / with Beads Lemon; без
аромату / Fragrance Free Gel

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

Ввезення. Для гігієнічної дезінфекції шкіри рук працівників
Наказ від
підприємств, установ та організацій, у тому числі закладів
06.11.2020
охорони здоров’я, оздоровчих, учбових та установ соціального №2535
захисту, підприємств харчопереробної, фармацевтичної,
парфумерно-косметичної промисловості, закладів
ресторанного господарювання, торгівлі, об’єктів комунальнопобутового призначення, агропромислового комплексу і
ветеринарії, банківських установ, транспорту, в побуті.
Реалізація-оптово-роздрібна торгівля

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 №12.2-18-5/22334
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Антибактеріальні дезінфікуючі гелі для рук
«HiGeen»(ХайДжин) з вітамінами для дітей
та дорослих/ HiGeen Hand Sanitizer Kids &
Adults (основна діюча речовина: етанол 70%):Гіто/ Gito; Дух/ Dooh; Мідо/ Mido;
Ніно/ Nino; Бібо/ Bibo; Бітті і Мітті/ Bitty &
Mitty; Філо/ Filo; Кітті/ Kitty

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

Ввезення. Для гігієнічної дезінфекції шкіри рук працівників
Наказ від
підприємств, установ та організацій, у тому числі закладів
06.11.2020
охорони здоров’я, оздоровчих, учбових та установ соціального №2535
захисту, підприємств харчопереробної, фармацевтичної,
парфумерно-косметичної промисловості, закладів
ресторанного господарювання, торгівлі, об’єктів комунальнопобутового призначення, агропромислового комплексу і
ветеринарії, банківських установ, транспорту, в побуті.
Реалізація-оптово-роздрібна торгівля

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 №12.2-18-5/22334
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Засіб дезiнфікуючий «Асептік Біодез» (діючі
речовини,мас,%: ізопропанол-63,0 ± 2,0;
алкілдиметилбензиламоній хлорид- 0,15
±0,03)

ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП».
Україна, 61007, м. Харків, вул.
2-ї п’ятирічки, 21, код за
ЄДРПОУ 32436433

ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП».
Україна, 61007, м. Харків, вул.
2-ї п’ятирічки, 21, код за
ЄДРПОУ 32436433

призначений для гігієнічної обробки рук медичного персоналу Наказ від
та обробки рук хірургів в лікувально-профілактичних
06.11.2020
установах і пологових будинках; для гігієнічної обробки рук
№2535
медичних працівників дитячих дошкільних і шкільних
установ, установ соцзабезпечення (будинки для людей
похилого віку, інвалідів та ін.), працівників парфумернокосметичних підприємств, ресторанне господарство, об'єктів
комунальних служб (в тому числі косметичних салонів та ін.),
а також підприємств фармацевтичної і харчової
промисловості.

06.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 18.12.2020 №12.218-5/27812
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Дезінфекційний засіб розчин гіпохлориту
натрію, виготовлений в електролізних
хлораторних установках ЕП-10-52
виробництва ТОВ «Спільне українськоамериканське підприємство «Промтехвод»
та установці Selcoperm SES 125-2000
виробництва Grundfos, основною діючою
речовиною засобу є активний хлор у межах
0,4-1,0%

ПрАТ «АК «Київводоканал»,
Україна, 01015, м. Київ, вул.
Лейпцизька, 1-а,тел. 044-25453-15, електронна адреса:
general@vodokanal.kiev.ua, код
за ЄДРПОУ 03327664

1109

Дезінфекційний засіб «ДЕЗспрей» з мийними
властивостями, основними діючими
речовинами якого є спирт ізопропіловий у
межах 66,0-68,0%, дидецилдиметиламоній
хлорид у межах 0,06-0,08%,
додецилдипропилен триамін у межах 0,120,14%

1110

Засіб дезінфекційний «DEZEX»,
виготовлений у відповідності із ТУ У 20.243591095-001:2020 «Засіб дезінфекційний
«DEZEX». Технічні умови» (діючі речовини:
сполуки активного хлору та активного
кисню у перерахунку на активний хлор
(сумарно) - 0,025 %)

ПрАТ «АК «Київводоканал»,
Україна, 01015, м. Київ, вул.
Лейпцизька, 1-а,тел. 044-25453-15, електронна адреса:
general@vodokanal.kiev.ua,
код за ЄДРПОУ 03327664

Наказ від
06.11.2020
№2535

06.11.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ» від 28.04.2020 № 12.2-18-5/9298

ТОВ «ГІГІЄНА ДЕЗ» , Україна, ТОВ «ГІГІЄНА ДЕЗ» ,
04201, м. Київ, вул.
Україна, 04201, м. Київ, вул.
Калнишевського будинок, 7
Калнишевського будинок, 7
секція 2, оф.1041, тел: (044)303- секція 2, оф.1041, адреса
97-63, e-mail:
виробничих потужностей: м.
gigienadez@ukr.net,
Київ, провулок Бондарський 5,
www.gigienadez.com.ua, код за ТОВ "НАТУРАЛЬНА
ЄДРПОУ: 37509013
КОСМЕТИКА", тел: (044)30397-63, e-mail:
gigienadez@ukr.net,
www.gigienadez.com. код за
ЄДРПОУ: 37509013

Швидка дезінфекція виробів медичного призначення;
Наказ від
очищення і дезінфекція твердих поверхонь приміщень,
06.11.2020
предметів та обладнання; дезінфекція шкіри рук, а також
№2535
рукавичок (з хлоропренового каучуку, латексу, неопрену,
нітрилу, інших матеріалів, стійких до дії спиртів), надітих на
руки медичного персоналу (заклади охорони здоров’я, в тому
числі лікувально-профілактичні заклади різного профілю,
станції переливання крові, аптеки, вогнища інфекційних
хвороб, підприємства фармацевтичної, мікробіологічної,
парфумерно-косметичної, харчової і переробної
промисловості, торгівлі, зв’язку, комунально-побутового
обслуговування, банно-пральні об’єкти (у т.ч. МО та МВС),
освітні, навчально виховні заклади усіх типів, незалежно від їх
підпорядкування, форм власності і акредитації; транспорт;
побут; умови надзвичайних ситуацій, місця тимчасового
проживання та масового перебування людей), інше згідно
інструкцій. Оптова та роздрібна торгівля

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 30.09.2020 №12.2-18-5/22434

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ЕКО
ЕКСПЕРТ», Україна, 03083, м.
Київ, вул. Пирогівський шлях,
буд. 34, оф. 8, код за ЄДРПОУ
43591095

для дезінфекції в лікувально-профілактичних закладах
Наказ від
поверхонь в приміщеннях, санітарно-технічного обладнання, 06.11.2020
посуду, білизни, виробів медичного призначення, предметів
№2535
догляду за хворими, прибирального інвентарю тощо при
інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз), грибкової
(кандидози, дерматомікози) і вірусної (включаючи гепатити і
ВІЛ/СНІД) етіології; перед- стерилізаційної обробки і
стерилізації виробів медичного призначення в лікувальнопрофілактичних закладах; проведення поточної та заключної
дезінфекції в осередках інфекційних хвороб; дезінфекції води
плавальних басейнів; знезараження стічних вод; дезінфекції та
санітарній обробці приміщень, інвентарю, обладнання у
харчовій і переробній промисловостях (м’ясопереробній,
молочній, пиво-безалкогольній, кондитерській галузях та
інших галузях); сільському господарстві; на підприємствах
громадського харчування та торгівлі; на комунальних об’єктах
(спортивно-оздоровчі комплекси, дитячі і навчальні заклади,
аптеки, перукарні, косметичні салони, вокзали, готелі,
кінотеатри, сауни, туалети та ін.); на транспорті
(автомобільному, залізничному, метрополітені, санітарному,
що перевозить харчові продукти і ін.), реалізація через оптовороздрібну торгівельну мережу

06.11.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ» від 15.05.2020 № 12.2-18-5/10857

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ЕКО
ЕКСПЕРТ», Україна, 03083,
м. Київ, вул. Пирогівський
шлях, буд. 34, оф. 8, адреса
виробництва: 03083, м. Київ,
вул. Пирогівський шлях, буд.
34, код за ЄДРПОУ 43591095

дезінфекція твердих поверхонь приміщень, обладнання та
інвентарю тощо у закладах охорони здоров’я, освіти,
соціального захисту, на підприємствах харчової і переробної
промисловості, ресторанного господарства, торгівлі,
комунально-побутового обслуговування, транспорту,
навчально-виховних, санітарно-курортних і спортивнооздоровчих закладах, аптеках, перукарнях, вокзалах,
банківських установах, кінотеатрах, музеях, бібліотеках,
місцях тимчасового проживання та масового перебування
людей, у транспорті та побуті; оптова та роздрібна торгівля

1111

Засіб дезінфікуючий «ACTISEPT eth»/
«Актісепт ет», основними діючими
речовинами якого є спирт етиловий у межах
70,0-75,0 %, спирт ізопропіловий 2,0 - 2,5%
та перекис водню у межах 0,12-0,20%

ТОВ «Владасепт», Україна,
04073, м. Київ, Московський
пр.-т, 21, тел: (044) 5927619,
vasept@i.ua, код за ЄДРПОУ:
38885305
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Засіб дезінфекційний та мийний для посуду ТОВ «Еколаб ТзОВ», Україна,
«Солід ДЕЗ» («Solid DES») (діюча речовина: 08601, Київська обл 30, м.
дихлорізоціанурат натрію – 3,6%)
Васильків, вул. КвіткиОснов’яненка, 24 в, (+38044)
494-31-20, e-mail:
UA.office@ecolab.com;
www.ecolab.com, код за
ЄДРПОУ: 30209776

ТОВ «Владасепт», Україна,
04073, м. Київ, Московський
пр.-т, 21; адреса виробничих
потужностей: м. Богуслав, вул.
Святогірська, 1б, тел: (044)
5927619, vasept@i.ua, код за
ЄДРПОУ: 38885305

Дезінфекція шкіри в закладах охорони здоров`я (медичних, лікувальнопрофілактичних організаціях, включаючи хірургічні, терапевтичні,
акушерсько-гінекологічні, дитячі (в т.ч. неонатологічні), офтальмологічні,
фізіотерапевтичні та інші відділення, а також стоматологічні клініки,
амбулаторії, поліклініки, клінічні, біохімічні, серологічні та інші профільні
діагностичні лабораторії різних підпорядкувань; на станціях швидкої і
невідкладної медичної допомоги, донорських пунктів та пунктах переливання
крові, аптеках та аптечних закладах); закладах та об`єктах МО та МВС; на
підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної,
хімічної, біотехнологічної, харчової і харчопереробної промисловості,
торгівлі, зв`язку, комунально-побутового обслуговування; дитячих
дошкільних та освітніх, навчально-виховних закладах усіх типів незалежно
від їх підпорядкування, форм власності і акредитації; банківських установах;
закладах ресторанного господарства, соціального захисту (у тому числі
будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричних
пансіонатах); установах пенітенціарної системи; побуті; в умовах
надзвичайних ситуацій (затоплень, воєнних дій, у тому числі учбових); місцях
тимчасового проживання та масового перебування людей; ринках; на
рухомому складі та об’єктах забезпечення всіх видів транспорту; сфері
надання послуг поштового зв’язку (у тому числі операторів поштового
зв’язку); спортивно - оздоровчих закладах; комунально - побутових об’єктах
(готелі; кемпінги; перукарні; косметологічні клініки та салони; салони краси;
манікюрні та педікюрні салони; басейни; лазні; гуртожитки; ветеринарні
клініки); дезінфекція твердих поверхонь приміщень, предметів та обладнання
(у т. ч. медичного) нечутливих до дії спиртів, а також дезінфекція виробів
медичного призначення (хірургічних та стоматологічних інструментів,
включаючи ендоскопи та інструменти до них), виготовлених із різних
матеріалів (гуми, скла, металу та пластмаси); косметологічного, манікюрного
та перукарського інструменту (у тому числі одноразового застосування); інше
згідно інструкцій з використання. Оптова та роздрібна торгівля (у тому числі
аптечна мережа).

Наказ від
06.11.2020
№2535

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 07.10.2020 №12.2-18-5/23158

Концерн Ecolab, Бельгія,
Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Німеччина,
Швейцарія, Данія, Австрія,
Іспанія, Румунія, Бельгія
(Tessenderlo); Франція
(Chalons-en-Champagne,
Sanighin); Нідерланди
(Nieuwegein); Італія (Rozano,
Milano, Verona); Польща
(Raciborz, Zgierz); Словенія
(Maribor); Німеччина
(Dusseldorf); Швейцарія
(Wallisellen); Данія (Valby);
Австрія (Wien); Іспанія
(Barcelona); Румунія (Iasi) www.ecolab.com

Ввезення. Для професійного використання за призначенням в Наказ від
закладах готельного господарства, у громадських закладах,
06.11.2020
навчальних та дошкільних закладах різних рівнів акредитації, №2535
установах соціального захисту, об’єктах комунальнопобутового призначення (готелі, кемпінги, гуртожитки,
пральні, хімчистки), транспорт на підприємствах харчової та
харчопереробної промисловості (у т.ч. на підприємствах
дитячого харчування, молочної, м’ясопереробної,
птахопереробної, пиво-безалкогольної, рибопереробної,
виробництва напоїв та інші), в закладах ресторанного
господарства і торгівлі, підприємства роздрібної то оптової
торгівлі харчовими продуктами, сільського господарства та
агропромислового комплексу, на підприємствах легкої, важкої
та інших галузей промисловості. Реалізація – оптова торгівля.

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 №12.2-18-5/22344
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Засіб дезінфекційний MDО 10 (діючі
речовини: перекис водню-0,09%)

ПП «Інтер Склад», Україна,
Україна, 73035 м. Херсон, смт.
Антонівка, вул. 23 Східна, 31,
тел: факс (0552) 32-75-00 , код
за ЄДРПОУ: 35869799

ПП «Інтер Склад», Україна,
Україна, 73035 м. Херсон,
смт. Антонівка, вул. 23
Східна, 31 (виробничі площі),
тел: факс (0552) 32-75-00, код
за ЄДРПОУ: 38535919

засіб для дезінфекції повітря в побуті, у громадських закладах, Наказ від
об'єктах комунального побутового призначення, у закладах
06.11.2020
охорони здоров’я усіх профілів (у т.ч. аптечні, акушерсько№2535
гінекологічні, дитячі медичні заклади), в дошкільних та
навчальних закладах різних рівнів акредитації, в санаторнокурортних, спортивно-оздоровчих, геріатричних закладах, на
промислових підприємствах, у т.ч. агропромислового
комплексу, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної,
мікробіологічної, парфумерно-косметичної, харчопереробної
промисловості, на об'єктах ресторанного та готельного
господарства, в торговельних закладах, в установах
соціального захисту населення, в установах захисту прав і
свобод громадян, суспільства і держави від протиправних
посягань, на об'єктах пенітенціарної системи, судової системи,
збройних сил, національної поліції, митниці та прикордонних
служб, в закладах зв’язку та банківських установах, на
об’єктах комунально-побутового призначення, на об’єктах
забезпечення всіх видів рухомого транспорту (автомобільного,
залізничного, водного, повітряного транспорту,
метрополітену). Реалізація через оптово-роздрібну торгівлю.

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 №12.2-18-5/22336
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Засіб т.м. «A.Sept» для експрес-дезінфекції
поверхонь за РЦ У 20.2-36832796001/7:2015, що виготовлений згідно ТУ У
20.2-36832796-001:2015 «Засоби
дезінфікуючі т.м. «A.Sept». Технічні умови»,
основними діючими речовинами якого є
бензалконіум хлорид у межах 0,05-0,15%,
спирт етиловий у межах 62,0-68,0% та спирт
ізопропіловий у межах 2,0-7,0%

ТОВ «А-СЕПТ», Україна,
07301, Київська обл.,
Вишгородський район, м.
Вишгород, вул. Ватутіна, 69-г,
оф. 2/3, код:36832796

ТОВ «А-СЕПТ», Україна,
07301, Київська обл.,
Вишгородський район, м.
Вишгород, вул. Ватутіна, 69-г,
оф. 2/3, код:36832796

Дезінфекція твердих поверхонь приміщень, обладнання та
інвентаря, що не мають контакту з харчовими продуктами
(підприємства харчової і переробної промисловості,
ресторанного господарства, торгівлі, комунально-побутового
обслуговування, транспорту, заклади охорони здоров’я,
аптеки, санітарно-курортні, спортивно-оздоровчі, зв’язку,
соціального захисту, освітні, навчально-виховні заклади усіх
типів, незалежно від їх підпорядкування, форм власності і
акредитації, перукарні, косметологічні клініки і салони,
банківські установи, місця тимчасового проживання та
масового перебування людей, побут). Оптова та роздрібна
торгівля

Наказ від
06.11.2020
№2535

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 30.06.2016 №05.03.02-04/22764
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Дезінфекційний засіб ДЕ СЕПТ ВІС (діючі
речовини: спирт ізопропіловий - 65,0 % 85,0 %, перекис водню – 0,125 % – 0,25%)

ТОВ «ВІРЛ УКРАЇНА»,
Україна, 03087, м. Київ,
Солом'янський район, вул.
Пітерська, будинок 5А, код за
ЄДРПОУ: 41753423

ТОВ «ВІРЛ УКРАЇНА»,
Україна, 03087, м. Київ,
Солом'янський район, вул.
Пітерська, будинок 5А; адреса
потужностей виробництва 02002, м. Київ, вул.
Сверстюка, 4А, код за
ЄДРПОУ: 41753423

для дезінфекцій поверхонь, обладнання та інвентарю, в
медичних закладах всіх профілів, побуті; дошкільні та
шкільні заклади, вищі навчальні заклади та інші заклади
освіти заклади громадського харчування, оптова та роздрібна
торгівля; реалізація через торговельну та аптечну мережі

Наказ від
06.11.2020
№2535

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 28.07.2020 №12.2-18-5/16878
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Засіб дезінфікуючий «Мультістеріл Сансепт» ТОВ «ВИРОБНИЧО(д.р. спирт ізопропіловий, не менше 60%,
ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
масова частка ЧАС – не менше 0,1%)
«УКРЄВРОХІМ», Україна,
01042, м. Київ, Печерський
район, вулиця Івана Кудрі,
будинок 22-А, код за ЄДРПОУ:
41246988

ТОВ «ВИРОБНИЧОдля деконтамінації шкіри рук на основі ізопропанола та суміші Наказ від
ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ четвертинних амонієвих сполук (ЧАС)
06.11.2020
«УКРЄВРОХІМ», Україна,
№2535
01042, м. Київ, Печерський
район, вулиця Івана Кудрі,
будинок 22-А, код за
ЄДРПОУ: 41246988.
Фактична адреса
виробництва: 07400, Україна,
Київська область, м. Бровари,
б-р Незалежності 53

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 31.07.2020 №12.2-18-5/17374
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Засіб дезінфікуючий на основі четвертинних
амонієвих сполук «Мультістеріл Біолок»
(д.р. алкілдиметилбензиламоній хлорид 22,0%; 2-пропанол - 7,0%)

ТОВ «ВИРОБНИЧОТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«УКРЄВРОХІМ», Україна,
01042, м. Київ, Печерський
район, вулиця Івана Кудрі,
будинок 22-А, код за ЄДРПОУ:
41246988

ТОВ «ВИРОБНИЧОТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«УКРЄВРОХІМ», Україна,
01042, м. Київ, Печерський
район, вулиця Івана Кудрі,
будинок 22-А, код за
ЄДРПОУ: 41246988.
Фактична адреса
виробництва: 07400, Україна,
Київська область, м. Бровари,
б-р Незалежності 53

для санітарної обробки (миття та дезінфекція) твердих
Наказ від
поверхонь приміщень, санітарно-технічного устаткування,
06.11.2020
посуду столового, білизни, прибирального інвентарю, гумових №2535
килимків, медичних відходів з текстильних матеріалів
(підприємства громадського харчування, об'єкти
комунального господарства, заклади охорони здоров'я,
харчова та переробна промисловості, дитячі дошкільні
заклади, транспорт тощо)

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 31.07.2020 №12.2-18-5/17376

1118

Засіб дезінфікуючий для дезінфекції
поверхонь «Мультістеріл Експрес»
(Multisteril Express) (д.р. 2-пропанол – 60%,
алкілдиметилбензиламоній хлорид – 0,1%)

ТОВ «ВИРОБНИЧОТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«УКРЄВРОХІМ», Україна,
01042, м. Київ, Печерський
район, вулиця Івана Кудрі,
будинок 22-А, код за ЄДРПОУ:
41246988

ТОВ «ВИРОБНИЧОТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«УКРЄВРОХІМ», Україна,
01042, м. Київ, Печерський
район, вулиця Івана Кудрі,
будинок 22-А, код за
ЄДРПОУ: 41246988.
Фактична адреса
виробництва: 07400, Україна,
Київська область, м. Бровари,
б-р Незалежності 53

Призначений для експрес-дезінфекції невеликих за площею, та
Наказ від
важкодоступних для обробки поверхонь у приміщеннях, предметів
06.11.2020
обстановки, поверхонь приладів, виробів медичного призначення,
№2535
медичного устаткування (у тому числі дрібних ручних інструментів,
що застосовуються в стоматології, наконечників до бормашин, турбін
тощо), манікюрних та педікюрних інструментів, санітарно-технічного
устаткування, засобів особистої гігієни, предметів догляду хворих та
інших об’єктів, що вимагають швидкого знезараження при
проведенні поточної, заключної, профілактичної дезінфекції у
лікувально-профілактичних установах усіх профілів: аптечних
закладах; клініко-діагностичних, мікробіологічних, біохімічних,
бактеріологічних, серологічних лабораторіях; донорських пунктах,
пунктах переливання крові, медико-санітарних частинах,
фельдшерсько-акушерських та медичних пунктах; санітарному
транспорті (у т.ч. машин швидкої медичної допомоги); дитячих
дошкільних та учбових закладах різних рівнів акредитації; об’єктах
комунально-побутового обслуговування (перукарні, косметологічні
салони, масажні, манікюрні, педікюрні кабінети, солярії, сауни тощо);
у побуті; підприємств фармацевтичної, мікробіологічної, парфумернокосметичної промисловості; харчової та харчопереробної
промисловості, закладах громадського харчування та торгівлі
(ресторани, кафе, їдальні, магазини, супермаркети, ринки тощо); усіх
видів транспорту та вокзальної інфраструктури; в установах
пенітенціарної служби; закладах соціального захисту, будинках для
людей похилого віку, інвалідів; у домашніх умовах при догляді за
хворими, новонародженими тощо; у місцях підвищеної інфекційної
небезпеки; на інших об’єктах, з метою додержання санітарногігієнічних норм та правил

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 31.07.2020 №12.2-18-5/17375

1119

Дезінфекційний засіб "Ф-ТУМАН" (діюча
речовина: бензалконію хлорид 26%)

ТОВ «ІНГУЛ-КАП» , Україна,
01033, Київ, Еренбурга,
будинок № 3-А, код за
ЄДРПОУ: 39068244

Ropimex R. Opel GmbH,
Німеччина, Bildstocker Strabe
12-14, D – 66538 Neunkirchen,
Germany

Ввезення, для дезінфекцій поверхонь, обладнання та
інвентарю, в медичних закладах всіх профілів, побуті;
дошкільні та шкільні заклади, на транспорті наземному,
залізничному, водному, авіаційному, вищі навчальні заклади
та інші заклади освіти заклади громадського харчування,
оптова та роздрібна торгівля; реалізація через торговельну та
аптечну мережі

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 №12.2-18-5/22357

Наказ від
06.11.2020
№2535

1120

Засіб дезінфекційний (антисептичний) ТМ
«Waider» i TM «Profi-clean» у вигляді гелю
(діючі речовини: спирт етиловий 70,5 % ±
0,5%; 2-пропанол – 0,7-2,1%)

ТОВ «БКХІМ», Україна, 01135,
м. Київ, вул. Золотоустівська,
буд. 23, кв. 2, код за ЄДРПОУ:
38568656

ТОВ «БКХІМ», Україна,
01135, м. Київ, вул.
Золотоустівська, буд. 23, кв. 2;
виробнича площа: Київська
обл., с. Юрівка, вул.
Набережна, буд. 3А, код за
ЄДРПОУ: 38568656

Для гігієнічної обробки рук персоналу у закладах охорони
Наказ від
здоров’я, спортивно-оздоровчих закладах, дитячих
06.11.2020
дошкільних та навчальних закладах різних рівнів акредитації , №2535
санаторно-курортних закладах, у закладах соціального захисту
та пенітенціарної системи, гігієнічної дезінфекції шкіри рук
працівників підприємств косметичної, фармацевтичної,
мікробіологічної, харчової промисловості, закладів
громадського харчування і торгівлі, банківських установ,
об’єктів комунальної служби та всіх інших об’єктів, діяльність
яких вимагає дотримання гігієнічних умов і правил; гігієнічної
дезінфекції шкіри рук населення у побуті при догляді за
хворими, новонародженими, людьми похилого віку, при
перебуванні у громадському транспорті, у місцях загального
користування; у подорожах тощо; гігієнічної дезінфекції
шкіри рук в умовах надзвичайних ситуацій; дезінфекції шкіри
клієнтів перед манікюром, педикюром, у перукарнях; швидкої
дезінфекції невеликих за площею поверхонь, гумових та
поліпропіленових рукавичок у надзвичайних ситуаціях; для
працівників МНС, МВС, митниці, військовослужбовців; для
дезінфекції шкіри рук та шкірних покривів в інших випадках,
коли необхідно дотримуватись гігієнічних вимог та правил.
Реалізація- оптово-роздрібна торгівля

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 27.10.2020 №12.2-18-5/24569
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Засіб дезінфекційний (антисептичний) ТМ
«Waider» i TM «Profi-clean» у вигляді спрею
(діючі речовини: спирт етиловий 70,5 % ±
0,5%; 2-пропанол – 0,7-2,1%)

ТОВ «БКХІМ», Україна, 01135,
м. Київ, вул. Золотоустівська,
буд. 23, кв. 2, код за ЄДРПОУ:
38568656

ТОВ «БКХІМ», Україна,
01135, м. Київ, вул.
Золотоустівська, буд. 23, кв. 2;
виробнича площа: Київська
обл., с. Юрівка, вул.
Набережна, буд. 3А, код за
ЄДРПОУ: 38568656

Для дезінфекції рук та невеликих за розміром поверхонь: в
Наказ від
закладах та установах охорони здоров’я, лабораторіях різних 06.11.2020
підпорядкувань, аптечних закладах, підприємствах
№2535
харчопереробної промисловості, промислових та аграрних
підприємствах, закладах ресторанного господарства і торгівлі,
об’єктах комунально-побутового призначення, підприємствах
фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної,
парфумерно-косметичної промисловості, спортивнооздоровчих закладах, закладах сфери відпочинку та розваг,
закладах та установах соціального захисту, військових
частинах, закладах зв’язку та банківських установах,
навчально-виховних та учбових закладах, дитячих дошкільних
закладах, на транспорті (авто, залізничний, повітряний,
метрополітен, річковий). Реалізація- оптово-роздрібна
торгівля

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 27.10.2020 №12.2-18-5/24570

1122

Дезінфекційний засіб гель «BRILLIANT
ТОВ «БРІЛЛІАНТ СТЕРІЛЛ»,
STERILL» (діючі речовини: етанол ≥ 70,0%) Україна, 01135, м. Київ, вул.
В'ячеслава Черновола, буд. 10,
оф 81, код за ЄДРПОУ:
43584800

ТОВ «БРІЛЛІАНТ СТЕРІЛЛ»,
Україна, 01135, м. Київ, вул.
В'ячеслава Черновола, буд. 10,
оф 81; виробнича площа:
м.Київ, вул. Ремонтна,
будинок, 4; м. Харків, пр-т.
Любові Малої, 99, код за
ЄДРПОУ: 43584800

Для дезінфекції рук та невеликих за розміром поверхонь: в
Наказ від
закладах та установах охорони здоров’я, лабораторіях різних 06.11.2020
підпорядкувань, аптечних закладах, підприємствах
№2535
харчопереробної промисловості, промислових та аграрних
підприємствах, закладах ресторанного господарства і торгівлі,
об’єктах комунально-побутового призначення, підприємствах
фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної,
парфумерно-косметичної промисловості, спортивнооздоровчих закладах, закладах сфери відпочинку та розваг,
закладах та установах соціального захисту, військових
частинах, закладах зв’язку та банківських установах,
навчально-виховних та учбових закладах, дитячих дошкільних
закладах, на транспорті (авто, залізничний, повітряний,
метрополітен, річковий). Реалізація- оптово-роздрібна
торгівля

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 27.10.2020 №12.2-18-5/24571

1123

Дезінфекційний засіб рідина «BRILLIANT
ТОВ «БРІЛЛІАНТ СТЕРІЛЛ»,
STERILL» (діючі речовини: етанол ≥ 70,0%, Україна, 01135, м. Київ, вул.
2-пропанол ≥ 2.0%)
В'ячеслава Черновола, буд. 10,
оф 81, код за ЄДРПОУ:
43584800

ТОВ «БРІЛЛІАНТ СТЕРІЛЛ»,
Україна, 01135, м. Київ, вул.
В'ячеслава Черновола, буд. 10,
оф 81; виробнича площа:
м.Київ, вул. Ремонтна,
будинок, 4; м. Харків, пр-т.
Любові Малої, 99, код за
ЄДРПОУ: 43584800

Для дезінфекції рук та невеликих за розміром поверхонь: в
Наказ від
закладах та установах охорони здоров’я, лабораторіях різних 06.11.2020
підпорядкувань, аптечних закладах, підприємствах
№2535
харчопереробної промисловості, промислових та аграрних
підприємствах, закладах ресторанного господарства і торгівлі,
об’єктах комунально-побутового призначення, підприємствах
фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної,
парфумерно-косметичної промисловості, спортивнооздоровчих закладах, закладах сфери відпочинку та розваг,
закладах та установах соціального захисту, військових
частинах, закладах зв’язку та банківських установах,
навчально-виховних та учбових закладах, дитячих дошкільних
закладах, на транспорті (авто, залізничний, повітряний,
метрополітен, річковий). Реалізація- оптово-роздрібна
торгівля

06.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 27.10.2020 №12.2-18-5/24572

1124

Засіб дезiнфікуючий «Асептік Біодез» (діючі
речовини, мас,%: ізопропанол-63,0 ± 2,0;
алкілдиметилбензиламоній хлорид- 0,15
±0,03)

ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП».
Україна, 61007, м. Харків, вул.
2-ї п’ятирічки, 21, код за
ЄДРПОУ 32436433

ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП».
Україна, 61007, м. Харків, вул.
2-ї п’ятирічки, 21, код за
ЄДРПОУ 32436433

Призначений для гігієнічної обробки рук медичного
Наказ від
персоналу та обробки рук хірургів в лікувально17.11.2020
профілактичних установах і пологових будинках; для
№2663
гігієнічної обробки рук медичних працівників дитячих
дошкільних і шкільних установ, установ соцзабезпечення
(будинки для людей похилого віку, інвалідів та ін.),
працівників парфумерно-косметичних підприємств,
ресторанне господарство, об'єктів комунальних служб (в тому
числі косметичних салонів та ін.), а також підприємств
фармацевтичної і харчової промисловості

17.11.2025

Державна установа «Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України» від
18.12.2019 №12.2-18-5/27812

1125

Засіб аерозольний репелентний «ДО 3
ГОДИН ЗАХИСТУ» (діюча речовина: N,Nдіетилтолуамід (ДЕТА), 7%)

ТОВ «БАТАТА», Україна,
09106, Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Таращанська, буд.
197, код за ЄДРПОУ: 37135402

ТОВ «БАТАТА», Україна,
Для відлякування комах, побут, реалізація через оптову та
адреса виробництва: 09106,
роздрібну торгівлю
Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Таращанська, буд. 197,
код за ЄДРПОУ: 37135402

Наказ від
17.11.2020
№2663

17.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи «Інститут медицини праці ім.
Ю.І.Кундієва НАМН України» від 03.09.2019
№12.2-18-5/19470
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Засіб аерозольний репелентний «ДО 4
ГОДИН ЗАХИСТУ» (діюча речовина: N,Nдіетилтолуамід (ДЕТА), 15%)

ТОВ «БАТАТА», Україна,
09106, Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Таращанська, буд.
197, код за ЄДРПОУ: 37135402

ТОВ «БАТАТА», Україна,
Для відлякування комах, побут, реалізація через оптову та
адреса виробництва: 09106,
роздрібну торгівлю
Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Таращанська, буд. 197,
код за ЄДРПОУ: 37135402

Наказ від
17.11.2020
№2663

17.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи «Інститут медицини праці ім.
Ю.І.Кундієва НАМН України» від 03.09.2019
№12.2-18-5/19473

1127

Засіб аерозольний репелентний «ДО 8
ГОДИН ЗАХИСТУ» (діюча речовина: N,Nдіетилтолуамід (ДЕТА), 30%)

ТОВ «БАТАТА», Україна,
09106, Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Таращанська, буд.
197, код за ЄДРПОУ: 37135402

ТОВ «БАТАТА», Україна,
Для відлякування комах, побут, реалізація через оптову та
адреса виробництва: 09106,
роздрібну торгівлю
Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Таращанська, буд. 197,
код за ЄДРПОУ: 37135402

Наказ від
17.11.2020
№2663

17.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи «Інститут медицини праці ім.
Ю.І.Кундієва НАМН України» від 03.09.2019
№12.2-18-5/19471

1128

Засіб дезінфекційний MR.MUSCLE® для
всіх типів поверхонь (д.р. молочна кислота
80% – 0,2%)

ТОВ «СК Джонсон», Україна,
м. Київ, пр-т Степана Бандери,
19-Б, код за ЄДРПОУ:
00146137

ТОВ «СК Джонсон», Україна,
м. Київ, пр-т Степана Бандери,
19-Б, код за ЄДРПОУ:
00146137. Адреса місця
виробництва: м. Київ, пр-т
Степана Бандери, 19-Б

Призначений для дезінфекції: поверхонь приміщень та
Наказ від
видалення з них збудників інфекційних хвороб з предметів та 17.11.2020
устаткування, посуду, білизни, предметів догляду хворих,
№2663
санітарно-технічного обладнання, інвентарю при крапельних
інфекціях бактеріальної етіології, крапельних інфекціях
вірусної етіології, патогенних і умовно-патогенних
мікроорганізмів на об'єктах зовнішнього середовища,
профілактичної дезінфекції у лікувально-профілактичних і
дитячих закладах, на комунальних об’єктах, транспорті,
об’єктів забезпечення та виробничих приміщень; поверхонь
призначених для приготування їжі, поверхонь меблів, стін,
підлог, устаткування в кухнях, ванних, медичних закладах,
будинках для людей похилого віку, госпіталях та інших місцях
з високими вимогами до гігієни; оптова та роздрібна торгівля

17.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи «Інститут медицини праці ім.
Ю.І.Кундієва НАМН України» від 21.10.2020
№12.2-18-5/24322
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Засіб дезінфекційний та антисептичний
(діючі речовини: 70,0% - спирт етиловий;
0,15%-алкілдиметилбензиламоній хлорид)

ТОВ «КОМПАНІЯ АСТЕКС»,
Україна, 07400, Київська обл.,
м. Бровари, вул. Онікієнка
Олега, будинок 125, офіс 15,
код за ЄДРПОУ 39916370

ТОВ «КОМПАНІЯ АСТЕКС»,
Україна, 07400, Київська обл.,
м. Бровари, вул. Онікієнка
Олега, будинок 125, офіс 15,
код за ЄДРПОУ 39916370.
Адреса виробництва: 69081,
м. Запоріжжя, вул. Теплична,
27; Вінницька обл.,МогилівПодільський район, с.
Юрківці, вул. Миру, 259

Засіб призначений для гігієнічної обробки рук медичного
Наказ від
персоналу в закладах охорони здоров’я, лікувально17.11.2020
профілактичних закладах різного профілю; дезінфекції рук
№2663
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 на санітарному, залізничному, автомобільному
транспорті та метрополітену; об'єктах комунально-побутового
обслуговування; гігієнічної обробки рук персоналу аптек і
аптечних закладів, торгівлі, учбових закладів різних рівнів
акредитації; пенітенціарних служб; мікробіологічної,
фармацевтичної, парфумерно-косметичної харчової та
переробної промисловості, ресторанному господарстві; рук
персоналу і спеціалістів об’єктів ветеринарно-санітарного
нагляду, лабораторій різних підпорядкувань; екстреної
дезінфекції поверхонь (побутових, промислових,
транспортних, загального користування) та некритичних
медичних інструментів; у побуті; для просочування серветок
одноразового використання

17.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України” від
10.09.2020 № 12.2-18-5/20827
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Засіб дезінфікуючий “Новахлор”
(“Novachlor”) (діюча речовина: гіпохлорит
натрію – 7,0-9,0% (за активним хлором))

Україна, ПП “ПОБУТПРОМ”,
49059, м. Дніпро, пр. О. Поля,
буд. 91, тел/факс 0562-36-0314, e-mail:
tmsanadnepr@gmail.com, код за
ЄДРПОУ 30095641

Україна, ПП “ПОБУТПРОМ”,
49059, м. Дніпро, пр. О. Поля,
буд. 91, тел/факс 0562-36-0314, e-mail:
tmsanadnepr@gmail.com, код
за ЄДРПОУ 30095641; Адреса
виробництва: 49019, м.
Дніпро, вул. Академіка
Белелюбського, 23а, тел/факс
0562-36-03-14, e-mail:
tmsanadnepr@gmail.com

Заклади охорони здоров’я, оздоровчі, дошкільні, навчальновиховні заклади різних рівнів акредитації, підприємства
фармацевтичної, парфумерно-косметичної, харчопереробної
промисловості, ресторанного господарства і торгівлі, об’єкти
комунально-побутового призначення, транспорт, побут;
реалізація через торговельну мережу

17.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України” від
01.10.2020 № 12.2-18-5/22587

Наказ від
17.11.2020
№2663
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Засіб дезінфекційний «САНІКА-АНОЛІТ»
(діючі речовини: хлорнуватиста кислота,
високоактивні кисневі сполуки хлору, вільні
радикали хлору, кисню: HClО; ClO2; ClO-;
O3; H3O+2; H3O+;O2; Cl0 ; NaCl; масова
концентрація активного хлору- (0,1-0,8)
±0,05%)

ТОВ «Саніка -Аноліт».
Україна, 03061, м. Київ, вул.
Пост-Волинська, 5, код за
ЄДРПОУ 43585977

ТОВ «Саніка -Аноліт».
Україна, 03061, м. Київ, вул.
Пост-Волинська, 5, код за
ЄДРПОУ 43585977

Для дезінфекції в лікувально-профілактичних закладах поверхонь в
Наказ від
приміщеннях, санітарно-технічного обладнання, посуду, білизни,
17.11.2020
виробів медичного призначення, предметів догляду за хворими,
№2663
прибирального інвентарю тощо при інфекціях бактеріальної
(включаючи туберкульоз), грибкової (кандидози, дерматомікози) і
вірусної етіології; передстерилізаційної обробки та стерилізації
виробів медичного призначення в закладах охорони здоров‛я;
проведення поточної та заключної дезінфекції в осередках
інфекційних хвороб, квартирах, дитячих закладах тощо; для
дезінфекції дитячих іграшок, для дезінфекції одягу, взуття ( в тому
числі використовуючи рамки розпилення); для дезінфекції питної
води, резервуарів для зберігання питної води та води плавальних
басейнів; дезінфекції та санітарній обробці приміщень, інвентарю,
обладнання у харчовій і переробній промисловості (м’ясопереробній,
молочній, пиво-безалкогольній, кондитерській галузях); сільському
господарстві; об’єктах ветеринарно-санітарного нагляду, лабораторій
різних підпорядкувань, мікробіологічній, фармацевтичній,
парфумерно-косметичній промисловості; на підприємствах
ресторанного господарства та торгівлі; на комунальних об’єктах
(спортивно-оздоровчі комплекси, аптеки, перукарні, косметичні
салони, вокзали, готелі, кінотеатри, сауни, туалети і ін.); закладах
соціального забезпечення, пенітенціарних закладах; на всіх видах
транспорту (в т.ч. метрополітені, санітарному транспорті);
знезараження стічних вод; боротьба з пліснявою на об’єктах різного
призначення; усунення неприємних запахів в місцях утримання
тварин

17.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України” від
31.08.2020 № 12.2-18-5/19900

1132

Засіб дезінфікуючий «ITS WATER DEZ399», рідина (д.р.: 2-пропанол - 35.0%. 1пропанол-40%, алкілдиметилбензиламонію
хлорид – 0,15%)

ТДВ "ПХЗ"КОАГУЛЯНТ",
Україна, 70605, Запорізька
обл., м. Пологи, вул. Лесі
Українки, буд. 243; Код
ЄДРПОУ 03327724, тел,+38
06165 3 12 30, E-mail:
masn@coagulant-producer.com

ТДВ "ПХЗ"КОАГУЛЯНТ",
Україна, 70605, Запорізька
обл., м. Пологи, вул. Лесі
Українки, буд. 243; Код
ЄДРПОУ 03327724, тел,+38
06165 3 12 30, E-mail:
masn@coagulant-producer.com

Засіб призначений для гігієнічної обробки рук медичного
Наказ від
персоналу в закладах охорони здоров’я, лікувально17.11.2020
профілактичних закладах різного профілю; дезінфекції рук
№2663
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 на санітарному, залізничному, автомобільному
транспорті та метрополітену; на об’єктах комунальнопобутового обслуговування; гігієнічної обробки рук персоналу
аптек і аптечних закладів, торгівлі, навчально-виховних та
учбових закладах різних рівнів акредитації; пенітенціарних
установах; мікробіологічної, фармацевтичної, парфумернокосметичної промисловості, харчової та переробної
промисловості, ресторанному господарстві; рук персоналу і
спеціалістів об’єктів ветеринарно-санітарного нагляду,
лабораторій різних підпорядкувань; екстренної дезінфекції
поверхонь, інструментів, виробів, включаючи медичні; у
побуті; для просочування серветок одноразового
використання. Гуртова та роздрібна торгівля. Державна
реєстрація

17.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
21.09.2020 № 12.2-18-5/21613
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Засіб дезінфікуючий “ITS WATER PUR-260” ТДВ “ПХЗ “КОАГУЛЯНТ”,
(діюча речовина, мас.: 5,0% - гіпохлорит
70605, Запорізька обл.,
натрію, 5,0% - гідроксид калію)
Пологівський район, місто
Пологи, вул. Лесі Українки,
243, тел.: +38 06165 3 12 30,
main@coagulant-producer.com,
код за ЄДРПОУ 03327724

ТДВ “ПХЗ “КОАГУЛЯНТ”,
70605, Запорізька обл.,
Пологівський район, місто
Пологи, вул. Лесі Українки,
243, тел.: +38 06165 3 12 30,
main@coagulant-producer.com,
код за ЄДРПОУ 03327724

Для дезінфекції приміщень (стіни, підлоги, тощо),
Наказ від
технологічного обладнання, трубопроводів, тари та інших
17.11.2020
об’єктів на підприємствах харчопереробної промисловості (у №2663
т.ч. на підприємствах м’ясної, птахопереробної, молочної,
броварної, масло екстракційної, лікеро-горілчаної,
виноробної, хлібопекарської, цукрової, кондитерської галузі),
ресторанного господарства та агропромислового комплексу

17.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
16.10.2020 № 12.2-18-5/23876

1134

Засіб дезінфекційний „ITS WATER DEZ320” (діючі речовини: 18,0-20,0% пероксиду водню; 14,0-16,0% алкілдиметилбензиламонію хлориду)

ТДВ «ПХЗ «Коагулянт».
Україна. 70605, Запорізька обл.
Пологівський район, місто
Пологи, вул. Лесі Українки,
243, тел.:+ 38
0616531230,main@coagulantproducer.com.Код за ЄДРПОУ
03327724

ТДВ «ПХЗ «Коагулянт».
Україна. 70605, Запорізька
обл. Пологівський район,
місто Пологи, вул. Лесі
Українки, 243, тел.:+ 38
0616531230,main@coagulantproducer.com.Код за ЄДРПОУ
03327724

Засіб призначений для дезінфекції обладнання молочної,
Наказ від
харчової, промисловості, забійних та м’ясопереробних цехів, 17.11.2020
тваринницьких та птахівничих приміщень, інкубаторів, систем №2663
подачі питної води, цехів з переробки птахів і яєць, ветпунктів,
амбулаторій, лабораторій, продовольчих ринків, транспортних
засобів, інвентарю, тари, спецодягу та інших об’єктів і
обладнання, які підлягають санітарно-епідеміологічному
нагляду

17.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України” від
16.10.2020 № 12.2-18-5/23868

1135

Засіб дезінфікуючий «Лагосепт С»,
основними діючими речовинами якого є
спирт етиловий у межах 65,0-75,0 %, N,Nдиметил-N-алкіл(С6-18)-бензолметанаміній
хлорид у межах 0,01-0,03 %, N-децил-N,Nдиметил-1-деканаміній хлорид у межах 0,010,03 %

ТОВ «Лагос груп», Україна,
02095, м. Київ, вул. Ахматової,
буд. 45, тел: (044) 5720058, Email: lagosgroup@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 37063202

ТОВ «Лагос груп», Україна,
02095, м. Київ, вул.
Ахматової, буд. 45; адреса
виробничих потужностей: м.
Бровари, бул. Незалежності,
53/4, тел: (044) 5720058, Email: lagosgroup@ukr.net, код
за ЄДРПОУ: 37063202

Дезінфекція та очищення шкіри на підприємствах
Наказ від
фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної, 17.11.2020
харчової і переробної промисловості, ресторанного
№2663
господарства, торгівлі, транспорту, атомних електростанціях,
аптеках, закладах охорони здоров’я (в т.ч. гігієнічна та
хірургічна дезінфекція); санаторно-курортних, спортивнооздоровчих, освітніх, навчально-виховних закладах усіх типів,
незалежно від їх підпорядкування, форм власності і
акредитації; аграрному секторі; ветеринарних клініках;
закладах комунально-побутового обслуговування, соціального
захисту, перукарнях, косметичних салонах; підприємствах
зв’язку та банківських установ; іншій сфері послуг; об’єктах
Міністерства Оборони України (у т.ч. військових закладах та
частинах), СБУ, Нацiональної полiцiї України, Державної
служби з надзвичайних ситуацiй України, Державної служби
спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України,
Державної пенiтенцiарної служби України; інших міністерств
та відомств; населенням у побуті; зонах воєнних дій; місцях
тимчасового проживання та масового перебування людей; а
також дезінфекція малих поверхонь приміщень, приладів та
устаткування, у тому числі медичного; інше згідно інструкцій.
Оптова та роздрібна торгівля (у тому числі аптечна мережа)

17.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 06.08.2020 № 12.2-18-5/18056
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Засіб дезінфікуючий «Лагосепт М»,
основною діючою речовиною якого є N,Nдиметил-N-алкіл(С6-18)-бензолметанаміній
хлорид у межах 0,4-0,8%

ТОВ «Лагос груп», Україна,
02095, м. Київ, вул. Ахматової,
буд. 45, тел: (044) 5720058, Email: lagosgroup@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 37063202

ТОВ «Лагос груп», Україна,
02095, м. Київ, вул.
Ахматової, буд. 45; адреса
виробничих потужностей: м.
Бровари, бул. Незалежності,
53/4, тел: (044) 5720058, Email: lagosgroup@ukr.net, код
за ЄДРПОУ: 37063202

Дезінфекція та миття рук і шкіри в закладах охорони здоров’я, Наказ від
аптеках; на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, 17.11.2020
парфумерно-косметичної, харчової і переробної
№2663
промисловості, ресторанного господарства, торгівлі,
транспорту; санаторно-курортних, спортивно-оздоровчих,
освітніх, навчально-виховних закладах усіх типів, незалежно
від їх підпорядкування, форм власності і акредитації;
аграрному секторі; ветеринарних клініках; закладах
комунально-побутового обслуговування, соціального захисту;
перукарнях; косметичних салонах; іншій сфері послуг;
банківських установах; об’єктах Міністерства Оборони
України (у т.ч. військових закладах та частинах), СБУ,
Нацiональної полiцiї України, Державної служби з
надзвичайних ситуацiй України, Державної служби
спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України,
Державної пенiтенцiарної служби України; інших міністерств
та відомств; населенням у побуті; зонах воєнних дій; місцях
тимчасового проживання та масового перебування людей; а
також миття та дезінфекція посуду, малих поверхонь
приміщень, обладнання та устаткування, інше згідно
інструкцій. Оптова та роздрібна торгівля (у тому числі аптечна
мережа)

17.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 06.08.2020 № 12.2-18-5/18057

1137

Засіб дезінфекційний «CLEAN STREAM
SURFACE», діючими речовинами якого є
спирт етиловий у межах 68,0% - 75,0% та
дидецилдиметиламоній хлорид у межах
0,025% - 0,046 %

ТОВ «ВІН СТРІМ», Україна,
03039, м.Київ, проспект
Голосіївський, 58, кв.156, код
за ЄДРПОУ: 42215547

ТОВ «ВІН СТРІМ», Україна,
03039, м.Київ, проспект
Голосіївський, 58, кв.156;
адреса виробничих
потужностей: м. Київ, вул.
Світлогірська, 2/25, код за
ЄДРПОУ: 42215547

Швидка дезінфекція твердих, стійких до дії спиртів поверхонь Наказ від
приміщень, обладнання та устаткування; виробів медичного
17.11.2020
призначення, у тому числі інструментів; рукавичок та інших
№2663
невеликих за розмірами об’єктів в екстрених ситуаціях; а
також дезінфекція шкіри в закладах охорони здоров’я,
санаторно-курортних, спортивно-оздоровчих, освітніх,
навчально-виховних закладах усіх типів, незалежно від їх
підпорядкування, форм власності і акредитації; закладах
комунально-побутового обслуговування, соціального захисту,
підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумернокосметичної, харчової і переробної промисловості,
ресторанного господарства, торгівлі, транспорту (у тому числі
метрополітену), аптек; особового складу Нацiональної полiцiї
України, Державної пенiтенцiарної служби України; інших
міністерств та відомств; населенням у побуті; вогнищах
інфекційних хвороб; умовах надзвичайних ситуацій; місцях
тимчасового проживання та масового перебування людей,
інше згідно інструкцій щодо застосування засобу. Оптова та
роздрібна торгівля (у тому числі аптечна мережа)

17.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 16.09.2020 № 12.2-18-5/21298

1138

Гель принада “Фіпрогель” (“Fiprogel”)
(діюча речовина: 0,05% фіпроніл)

ТОВ «ДЕЗІНФЕКЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ХІМВЕТ».
Україна, 49089, м. Дніпро, вул.
Суворова, буд. 14, корп. 4, оф.
2, тел. +380562396096,
dezsan@ ukr.net,
www.himvet.net, код за
ЄДРПОУ 42968881

Південна Корея.TAEKWANG
MEDIPHARM CO.,LTD.458,
Noksaek-ro, Byeollyang-myeon,
Suncheon-si, Jeollanam-do.
Republic of Korea (Postal
code:58033).Tel:+82-617420941.Fax:+82-61-7420943

Для знищення синантропних комах на об‛єктах: заклади та
Наказ від
установи охорони здоров’я, навчальні заклади різних рівнів
17.11.2020
акредитації, спортивно-оздоровчі заклади, підприємства
№2663
харчопереробної промисловості (у тому числі м’ясо-молочна,
кондитерська, хлібопекарська, пиво-безалкогольна),
ресторанного та готельного господарства, торгівлі, заклади
соціального забезпечення, пенітенціарної системи, об’єкти
комунально-побутового призначення, транспорт, побут,
роздрібна торгівля

17.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України” від
27.03.2020 № 12.2-18-5/6459

1139

Засіб дезінфекційний «Санігран» (діюча
речовина: натрієва сіль дихлорізоціанурової
кислоти 80,0-85,0%, вміст активного хлору в
засобі 30,0-45,0%)

ТОВ «Інтердез». 01011, м.
Київ, Печерський узвіз, 15;
тел./факс (044) 206-01-50
(51…52); e-mail:
info@interdez.com.ua. Код за
ЄДРПОУ 37403360

ТОВ «Інтердез». Україна,
01011, м. Київ, Печерський
узвіз, 15; тел./факс (044) 20601-50 (51…52); e-mail:
info@interdez.com.ua. Код за
ЄДРПОУ 37403360. Адреса
виробництва: ТОВ «М Д М».
08062, Київська область,
Макарівський район, с.
Пашківка, вул. Перемоги, 2

Заклади охорони здоров’я, дитячі дошкільні і учбово-виховні, Наказ від
спортивно-оздоровчі, комунально-побутові, підприємства
17.11.2020
харчопереробної, фармацевтичної, парфумерно-косметичної №2663
промисловості, заклади ресторанного господарства і харчової
торгівлі, житлово-комунальні, громадські, культурно-освітні,
видовищні, всі види пасажирського і вантажного транспорту, а
також в інших місцях в умовах підвищених вимог до гігієни
персоналу, пацієнтів, клієнтів та відвідувачів; побут; оптова і
роздрібна торгівля

17.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України” від
15.10.2020 № 12.2-18-5/23761

1140

Засіб дезінфекційний для поверхонь
“КРАФТ КЛІН (KRAFT CLEAN)” (діюча
речовина: 10,0 % алкілдиметилбензиламоній хлорид,
додецилбіспропілентриамін (1,3пропандіамін) – 12,0%)

ТОВ “КРАФТ КЛІН”, Україна,
80723, Львівська обл.,
Золочівський р-н., село
Вижняни, вул. Шевченка
буд.26, код за ЄДРПОУ
43716446

ТОВ “КРАФТ КЛІН”,
Україна, 80723, Львівська
обл., Золочівський р-н., село
Вижняни, вул. Шевченка
буд.26. Адреса виробничих
потужностей: Україна, 47242,
Тернопільська область,
Зборівський район, с.
Млинівці, код за ЄДРПОУ
43716446

Засіб призначений для проведення поточної, заключної,
Наказ від
профілактичної дезінфекції та генеральних прибирань у
17.11.2020
лікувально-профілактичних та дитячих закладах усіх профілів; №2663
на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної,
парфумерно-косметологічної, харчової та переробної галузях;
дезінфекції поверхонь, обладнання, інвентарю, білизни,
посуду; дезінфекції та суміщення дезінфекції з перед
стерилізаційним очищенням виробів медичного призначення;
стерилізації виробів медичного призначення (включаючи
стоматологічні інструменти, стоматологічні матеріали,
жорсткі та гнучкі ендоскопи, інструменти до них тощо); на
комунальних об’єктах; спортивно-оздоровчих комплексах; у
закладах громадського харчування, торгівлі, соціальних
закладах, на рухомому складі та об’єктах забезпечення
залізничного, водного і автомобільного транспорту та на
інших об’єктах, діяльність яких вимагає додержання санітарногігієнічних норм та правил

17.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України” від
18.08.2020 № 12.2-18-5/19067

1141

Засіб дезінфекційний для поверхонь готовий
до застосування “КРАФТ КЛІН (KRAFT
CLEAN)” (діючі речовини:
алкілдиметилбензиламоній хлорид – 0,05 %,
N-(3-амінопропіл)-N-додецил-1,3пропандіамін – 0,06%)

ТОВ “КРАФТ КЛІН”, 80723,
Львівська обл., Золочівський рн, село Вижняни, вул.
Шевченка буд.26, код за
ЄДРПОУ 43716446

ТОВ “КРАФТ КЛІН”, 80723, Засіб призначений для проведення поточної, заключної,
Наказ від
Львівська обл., Золочівський р- профілактичної дезінфекції та генеральних прибирань у
17.11.2020
н, село Вижняни, вул.
лікувально-профілактичних та дитячих закладах усіх профілів; №2663
Шевченка буд.26, код за
на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної,
ЄДРПОУ 43716446; адреса
парфумерно-косметологічної, харчової та переробної галузях;
виробництва: Україна, 47242, дезінфекції поверхонь, обладнання, інвентарю, білизни,
Тернопільська область,
посуду; дезінфекції та суміщення дезінфекції з перед
Зборівський район, с.
стерилізаційним очищенням виробів медичного призначення;
Млинівці
стерилізації виробів медичного призначення (включаючи
стоматологічні інструменти, стоматологічні матеріали,
жорсткі та гнучкі ендоскопи, інструменти до них тощо); на
комунальних об’єктах; спортивно-оздоровчих комплексах; у
закладах громадського харчування, торгівлі, соціальних
закладах, на рухомому складі та об’єктах забезпечення
залізничного, водного і автомобільного транспорту та на
інших об’єктах, діяльність яких вимагає додержання санітарногігієнічних норм та правил

17.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України” від
19.10.2020 № 12.2-18-5/24073

1142

Засіб дезінфекційний «Гель антисептичний Фізична особа – підприємець
для рук «АЛОСЕПТ ГЕЛЬ» (діюча речовина: Одарчук Віктор Сергійович,
спирт етиловий – 70-80%)
Україна, 04136, м. Київ, вул.
Маршала Гречка, буд. 18-В, кв.
44; тел.: +38 (066) 513 75 33; ІН
2974412197

Фізична особа – підприємець
Одарчук Віктор Сергійович,
Україна, 04136, м. Київ, вул.
Маршала Гречка, буд. 18-В,
кв. 44; фактична адреса
потужностей (об’єкта)
виробництва: 08044, Київська
обл., Макарівський р-н, с.
Фасова, вул. Колгоспна, 4;
тел.: +38 (066) 513 75 33. ІН
2974412197

17.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи «Інститут медицини праці ім.
Ю.І.Кундієва НАМН України» від 29.10.2020
№12.2-18-5/24880

Побут, заклади охорони здоров’я, освіти та громадського
харчування, промислові підприємства; реалізація через
заклади оптової та роздрібної торгівлі, аптечну мережу (як
супутній товар)

Наказ від
17.11.2020
№2663

1143

Засіб дезінфікуючий «Дезанол», основними ТОВ «ОРДЕМА», Україна,
діючими речовинами якого є N,N-диметил-N- 02068, м. Київ, вул.
алкіл(С6-18)-бензолметанаміній хлорид у
Григоренка, З3/44, тел: (044)
межах 16,0-20,0 % та 1,3-Пропандіамін,N-(3- 5700759, ordema@ukr.net, код
амінопропіл)-N-додецил у межах 1,0-4,0 % за ЄДРПОУ: 32304923

ТОВ «ОРДЕМА», Україна,
02068, м. Київ, вул.
Григоренка, З3/44; адреса
виробничих потужностей: м.
Бровари, бул. Незалежності,
53/4, тел: (044) 5700759,
ordema@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 32304923

Дезінфекція та стерилізація, у тому числі суміщення з
Наказ від
достерилізаційним очищенням виробів медичного призначення,
27.11.2020
включаючи ендоскопи та інструменти до них, хірургічних і
№2748
стоматологічних інструментів при вірусних, бактеріальних
(включаючи туберкульоз) і грибкових (кандидози, дерматофітії)
інфекціях; дезінфекція високого рівня (ДВР) ендоскопів. Поточна,
заключна та профілактична дезінфекція в закладах охорони здоров’я,
в тому числі лікувально-профілактичних закладах різного профілю,
станціях переливання крові, аптеках, вогнищах інфекційних хвороб;
підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумернокосметичної, харчової і переробної промисловості, агропромислового
комплексу (у тому числі тепличне господарство), ветеринарії;
торгівлі, зв’язку, комунально-побутового обслуговування, транспорту
(у тому числі залізничного, водного, повітряного, метрополітену),
пенітенціарної системи, ресторанного, готельного та водопровідноканалізаційного господарства; санаторно-курортних, соціального
захисту, спортивно-оздоровчих, освітніх, навчально-виховних
закладах усіх типів, незалежно від їх підпорядкування, форм власності
і акредитації; перукарнях; косметологічних клініках і салонах (краси,
татуажу), іншій сфері послуг; банківських установах; об’єктах
Міністерства Оборони України (у т.ч. військових закладах та
частинах), СБУ, Нацiональної полiцiї України, Державної служби з
надзвичайних ситуацiй України, Державної служби спецiального
зв’язку та захисту iнформацiї України, Державної пенiтенцiарної
служби України; інших міністерств та відомств; населенням у побуті;
зонах воєнних дій; місцях тимчасового проживання та масового
перебування людей; інше згідно інструкцій. Оптова та роздрібна
торгівля (у тому числі аптечна мережа)

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 27.10.2020 №12.2-18-5/24557

1144

Засіб дезінфікуючий «Дезанол екстра»,
ТОВ "ОРДЕМА", Україна,
основними діючими речовинами якого є N,N- 02068, м. Київ, вул.
диметил-N-алкіл(С6-18)-бензолметанаміній Григоренка,З3/44, тел: (044)
хлорид у межах 13,0-23,0 % та 1,35700759, ordema@ukr.net, код
Пропандіамін,N-(3-амінопропіл)-N-додецил за ЄДРПОУ: 32304923
у межах 15,0-20,0 %

ТОВ "ОРДЕМА", Україна,
02068, м. Київ, вул.
Григоренка,З3/44; адреса
виробничих потужностей: м.
Бровари, бул. Незалежності,
53/4, тел: (044) 5700759,
ordema@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 32304923

Дезінфекція та стерилізація, у тому числі суміщення з
Наказ від
достерилізаційним очищенням виробів медичного призначення,
27.11.2020
включаючи ендоскопи та інструменти до них, хірургічних і
№2748
стоматологічних інструментів при вірусних, бактеріальних
(включаючи туберкульоз) і грибкових (кандидози, дерматофітії)
інфекціях; дезінфекція високого рівня (ДВР) ендоскопів. Поточна,
заключна та профілактична дезінфекція в закладах охорони здоров’я,
в тому числі лікувально-профілактичних закладах різного профілю,
станціях переливання крові, аптеках, вогнищах інфекційних хвороб;
підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумернокосметичної, харчової і переробної промисловості, агропромислового
комплексу (у тому числі тепличне господарство), ветеринарії;
торгівлі, зв’язку, комунально-побутового обслуговування, транспорту
(у тому числі залізничного, водного, повітряного, метрополітену),
пенітенціарної системи, ресторанного, готельного та водопровідноканалізаційного господарства; санаторно-курортних, соціального
захисту, спортивно-оздоровчих, освітніх, навчально-виховних
закладах усіх типів, незалежно від їх підпорядкування, форм власності
і акредитації; перукарнях; косметологічних клініках і салонах (краси,
татуажу), іншій сфері послуг; банківських установах; об’єктах
Міністерства Оборони України (у т.ч. військових закладах та
частинах), СБУ, Нацiональної полiцiї України, Державної служби з
надзвичайних ситуацiй України, Державної служби спецiального
зв’язку та захисту iнформацiї України, Державної пенiтенцiарної
служби України; інших міністерств та відомств; населенням у побуті;
зонах воєнних дій; місцях тимчасового проживання та масового
перебування людей; інше згідно інструкцій. Оптова та роздрібна
торгівля (у тому числі аптечна мережа)

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 27.10.2020 №12.2-18-5/24479

1145

Засіб дезінфікуючий «Дезанол хлор»,
основною діючою речовиною якого є 1,3Дихлор-5,5-диметилгідантоїн у межах 8,512,5 %

ТОВ «ОРДЕМА», Україна,
02068, м. Київ, вул.
Григоренка, З3/44, тел: (044)
5700759, ordema@ukr.net, код
за ЄДРПОУ: 32304923

1146

Засіб дезінфікуючий «Актацид», основними ТОВ «Лагос груп», Україна,
діючими речовинами якого є N,N-диметил-N- 02095, м. Київ, вул. Ахматової,
алкіл(С6-18)-бензолметанаміній хлорид у
буд. 45, тел: (044) 5720058, Eмежах 16,0-20,0 %, 1,3-Пропандіамін,N-(3- mail: lagosgroup@ukr.net, код за
амінопропіл)-N-додецил у межах 1,0-4,0 % ЄДРПОУ: 37063202

ТОВ «ОРДЕМА», Україна,
02068, м. Київ, вул.
Григоренка, З3/44; адреса
виробничих потужностей: м.
Бровари, бул. Незалежності,
53/4, тел: (044) 5700759,
ordema@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 32304923

Дезінфекція та стерилізація, у тому числі суміщення з
Наказ від
достерилізаційним очищенням виробів медичного призначення,
27.11.2020
включаючи ендоскопи та інструменти до них, хірургічних і
№2748
стоматологічних інструментів при вірусних, бактеріальних
(включаючи туберкульоз) і грибкових (кандидози, дерматофітії)
інфекціях; дезінфекція високого рівня (ДВР) ендоскопів. Поточна,
заключна та профілактична дезінфекція в закладах охорони здоров’я,
в тому числі лікувально-профілактичних закладах різного профілю,
станціях переливання крові, аптеках, вогнищах інфекційних хвороб;
підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумернокосметичної, харчової і переробної промисловості, агропромислового
комплексу (у тому числі тепличного господарства), ветеринарії;
торгівлі, зв’язку, комунально-побутового обслуговування, транспорту
(у тому числі залізничного, водного, повітряного, метрополітену),
ресторанного, готельного та водопровідно-каналізаційного
господарства; санаторно-курортних, соціального захисту, спортивнооздоровчих, освітніх, навчально-виховних закладах усіх типів,
незалежно від їх підпорядкування, форм власності і акредитації;
перукарнях; косметологічних клініках і салонах (краси, татуажу),
іншій сфері послуг; банківських установах; об’єктах Міністерства
Оборони України (у т.ч. військових закладах та частинах), СБУ,
Нацiональної полiцiї України, Державної служби з надзвичайних
ситуацiй України, Державної служби спецiального зв’язку та захисту
iнформацiї України, Державної пенiтенцiарної служби України;
населенням у побуті; зонах воєнних дій; місцях тимчасового
проживання та масового перебування людей; інше згідно інструкцій.
Оптова та роздрібна торгівля (у тому числі аптечна мережа)

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 27.10.2020 №12.2-18-5/24480

ТОВ «Лагос груп», Україна,
02095, м. Київ, вул.
Ахматової, буд. 45; адреса
виробничих потужностей: м.
Бровари, бул. Незалежності,
53/4, тел: (044) 5720058, Email: lagosgroup@ukr.net, код
за ЄДРПОУ: 37063202

Дезінфекція та стерилізація, у тому числі суміщення з
Наказ від
достерилізаційним очищенням виробів медичного призначення,
27.11.2020
включаючи ендоскопи та інструменти до них, хірургічних і
№2748
стоматологічних інструментів при вірусних, бактеріальних
(включаючи туберкульоз) і грибкових (кандидози, дерматофітії)
інфекціях; дезінфекція високого рівня (ДВР) ендоскопів. Поточна,
заключна та профілактична дезінфекція в закладах охорони здоров'я,
в тому числі лікувально-профілактичних закладах різного профілю,
станціях переливання крові, аптеках, вогнищах інфекційних хвороб;
підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумернокосметичної, харчової і переробної промисловості, агропромислового
комплексу (у тому числі тепличного господарства), ветеринарії,
торгівлі, зв’язку, комунально-побутового обслуговування, транспорту
(у тому числі залізничного, повітряного, річкового, метрополітену),
пенітенціарної системи, ресторанного, готельного та водопровідноканалізаційного господарства; санаторно-курортних, соціального
захисту, спортивно-оздоровчих, освітніх, навчально-виховних
закладах усіх типів, незалежно від їх підпорядкування, форм власності
і акредитації; перукарнях; косметологічних клініках і салонах (краси,
татуажу), іншій сфері послуг; підприємствах зв’язку та банківських
установах; об’єктах Міністерства Оборони України, СБУ,
Нацiональної полiцiї України, Державної служби з надзвичайних
ситуацiй України, Державної служби спецiального зв’язку та захисту
iнформацiї України, Державної пенiтенцiарної служби України;
населенням у побуті; зонах воєнних дій; місцях тимчасового
проживання та масового перебування людей; інше згідно інструкцій.
Оптова та роздрібна торгівля (у тому числі аптечна мережа)

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 27.10.2020 №12.2-18-5/24481

1147

Засіб дезінфікуючий «Актацид хлор»,
основною діючою речовиною якого є 1,3Дихлор-5,5-диметилгідантоїн у межах 7,013,0 %

ТОВ «Лагос груп», Україна,
02095, м. Київ, вул. Ахматової,
буд. 45, тел: (044) 5720058, Email: lagosgroup@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 37063202

ТОВ «Лагос груп», Україна,
02095, м. Київ, вул.
Ахматової, буд. 45; адреса
виробничих потужностей: м.
Бровари, бул. Незалежності,
53/4, тел: (044) 5720058, Email: lagosgroup@ukr.net, код
за ЄДРПОУ: 37063202

Дезінфекція та стерилізація, у тому числі суміщення з
Наказ від
достерилізаційним очищенням виробів медичного призначення,
27.11.2020
включаючи ендоскопи та інструменти до них, хірургічних і
№2748
стоматологічних інструментів при вірусних, бактеріальних
(включаючи туберкульоз) і грибкових (кандидози, дерматофітії)
інфекціях; дезінфекція високого рівня (ДВР) ендоскопів. Поточна,
заключна та профілактична дезінфекція в закладах охорони здоров’я,
в тому числі лікувально-профілактичних закладах різного профілю,
станціях переливання крові, аптеках, вогнищах інфекційних хвороб;
підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумернокосметичної, харчової і переробної промисловості, агропромислового
комплексу (у тому числі тепличного господарства), ветеринарії;
торгівлі, зв’язку, комунально-побутового обслуговування, транспорту
(у тому числі залізничного, водного, повітряного, метрополітену),
ресторанного, готельного та водопровідно-каналізаційного
господарства; санаторно-курортних, соціального захисту, спортивнооздоровчих, освітніх, навчально-виховних закладах усіх типів,
незалежно від їх підпорядкування, форм власності і акредитації;
перукарнях; косметологічних клініках і салонах (краси, татуажу),
іншій сфері послуг; банківських установах; об’єктах Міністерства
Оборони України (у т.ч. військових закладах та частинах), СБУ,
Нацiональної полiцiї України, Державної служби з надзвичайних
ситуацiй України, Державної служби спецiального зв’язку та захисту
iнформацiї України, Державної пенiтенцiарної служби України;
населенням у побуті; зонах воєнних дій; місцях тимчасового
проживання та масового перебування людей; інше згідно інструкцій.
Оптова та роздрібна торгівля (у тому числі аптечна мережа)

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 27.10.2020 №12.2-18-5/24580

1148

Засіб дезінфікуючий «Лагоцид 500»,
ТОВ «Лагос груп», Україна,
основними діючими речовинами якого є N,N- 02095, м. Київ, вул. Ахматової,
диметил-N-алкіл(С6-18)-бензолметанаміній буд. 45, тел: (044) 5720058, Eхлорид у межах 15,0-20,0 %, 1,3mail: lagosgroup@ukr.net, код за
Пропандіамін,N-(3-амінопропіл)-N-додецил ЄДРПОУ: 37063202
у межах 13,0-16,0 %

ТОВ «Лагос груп», Україна,
02095, м. Київ, вул.
Ахматової, буд. 45; адреса
виробничих потужностей: м.
Бровари, бул. Незалежності,
53/4, тел: (044) 5720058, Email: lagosgroup@ukr.net, код
за ЄДРПОУ: 37063202

Дезінфекція та стерилізація, у тому числі суміщення з
Наказ від
достерилізаційним очищенням виробів медичного призначення,
27.11.2020
включаючи ендоскопи та інструменти до них, хірургічних і
№2748
стоматологічних інструментів при вірусних, бактеріальних
(включаючи туберкульоз) і грибкових (кандидози, дерматофітії)
інфекціях; дезінфекція високого рівня (ДВР) ендоскопів. Поточна,
заключна та профілактична дезінфекція в закладах охорони здоров’я,
в тому числі лікувально-профілактичних закладах різного профілю,
станціях переливання крові, аптеках, вогнищах інфекційних хвороб;
підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумернокосметичної, харчової і переробної промисловості, агропромислового
комплексу (у тому числі тепличне господарство), ветеринарії;
торгівлі, зв’язку, комунально-побутового обслуговування, транспорту
(у тому числі залізничного, водного, повітряного, метрополітену),
пенітенціарної системи, ресторанного, готельного та водопровідноканалізаційного господарства; санаторно-курортних, соціального
захисту, спортивно-оздоровчих, освітніх, навчально-виховних
закладах усіх типів, незалежно від їх підпорядкування, форм власності
і акредитації; перукарнях; косметологічних клініках і салонах (краси,
татуажу), іншій сфері послуг; банківських установах; об’єктах
Міністерства Оборони України (у т.ч. військових закладах та
частинах), СБУ, Нацiональної полiцiї України, Державної служби з
надзвичайних ситуацiй України, Державної служби спецiального
зв’язку та захисту iнформацiї України, Державної пенiтенцiарної
служби України; інших міністерств та відомств; населенням у побуті;
зонах воєнних дій; місцях тимчасового проживання та масового
перебування людей; інше згідно інструкцій. Оптова та роздрібна
торгівля (у тому числі аптечна мережа)

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 27.10.2020 №12.2-18-5/24573
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Засіб дезінфікуючий «Нью Септ експрес»,
рідина (д.р.: 2-пропанол - 32.0%. 1-пропанол32%, алкілдиметилбензиламонію хлорид –
0,1%.

ТОВ «ВІОЛА МЕДТЕХНІКА»,
Україна, 36000, м. Полтава,
вул. Героїв-Чорнобильців, буд.
15; Код ЄДРПОУ 23548019,
тел, (050) 327 - 47 - 39, E-mail:
med2@viola.net.ua

1150

Дезінфікуючий засіб «minisept» PRO A1
ТОВ «АНТЕНІТІ», Україна,
(діючі речовини: ізопропіловий спирт - 43%, 53020, Дніпропетровська
алкілбензилдиметиламоній хлорид - 0,5%)
область, Криворізький район,
с. Лозуватка, вул. Миру, буд.
30, тел: (044) 3557070, код за
ЄДРПОУ: 41259908

ТОВ «ВІОЛА
МЕДТЕХНІКА», Україна,
36000, м. Полтава, вул. ГероївЧорнобильців, буд. 15; Код
ЄДРПОУ 23548019, тел, (050)
327 - 47 - 39, E-mail:
med2@viola.net.ua

Засіб дезінфікуючий, що застосовується в закладах охорони
Наказ від
здоров’я усіх профілів; аптечних закладах; лабораторіях;
27.11.2020
навчально-виховних та учбових закладах різних рівнів
№2748
акредитації, дитячих дошкільних закладах; у військових
частинах; на підприємствах харчової та переробної
промисловості, агро-промислового комплексу,
мікробіологічної, фармацевтичної, парфумерно-косметичної
промисловості, ресторанному господарстві, підприємствах
громадського харчування та торгівлі, на об’єктах комунальнопобутового обслуговування; на автомобільному, залізничному,
авіаційному та водному транспорті; закладах та установах
соціального захисту, пенітенціарних установах, закладах
зв’язку та банківських установах; в місцях загального
користування, на інших епідемічно-значимих об’єктах,
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт
відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та
протиепідемічних норм і правил, у вогнищах інфекційних
хвороб, населенням у побуті – з метою екстренної дезинфекції
поверхонь, інструментів, виробів, включаючи медичні;
гігієнічної та хірургічної антисептики рук, антисептичної
обробки шкірних покривів. Гуртова та роздрібна торгівля.
Державна реєстрація

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
06.10.2020 № 12.2-18-5/23118

ТОВ «АНТЕНІТІ», Україна,
53020, Дніпропетровська
область, Криворізький район,
с. Лозуватка, вул. Миру, буд.
30. Адреса виробничих
потужностей : 53020,
Дніпропетровська область,
Криворізький район, с.
Лозуватка, вул. Миру, буд. 30,
тел: (044) 3557070; , код за
ЄДРПОУ: 41259908

Дезінфекційний засіб для хірургічної та гігієнічної обробки
Наказ від
поверхонь, інструментів та іншого обладнання закладів
27.11.2020
охорони здоров'я усіх профілів, аптечних закладів, дитячих
№2748
дошкільних та учбових закладів різних рівнів акредитації,
санаторно-курортних і спортивно-оздоровчих закладів різного
профілю, об’єктів комунально-побутового обслуговування,
працівників парфумерно-косметичних підприємств,
громадського харчування, закладів готельного та
ресторанного господарства, торговельних закладів, закладів
культури та відпочинку, об’єктів забезпечення усіх видів
транспорту, підприємств фармацевтичної, мікробіологічної,
хімічної, біотехнологічної та харчової промисловості,
агропромислових та промислових підприємств, об’єктів
цивільної оборони та військових частин, установ соціального
захисту населення та пенітенціарної служби, оптово-роздрібна
торгівля, реалізація через торгову та аптечну мережу

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 27.10.2020 №12.2-18-5/24567
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Дезінфекційний засіб "Антисептик для шкіри
рук Fine Line" (основні діючі речовини:
етиловий спирт 66,0% - 96,0 %, перекис
водню 0,125% - 0,175%)

ТОВ «Імекс Макс», Україна,
61201, м.Харків, пр.Перемоги,
55Е, imexmaxua@gmail.com,
код за ЄДРПОУ: 42831345

ТОВ «Імекс Макс», Україна,
61201, м.Харків, пр.Перемоги,
55Е. Адреса потужностей:
61201, м.Харків, пр.Перемоги,
55Е, imexmaxua@gmail.com,
код за ЄДРПОУ: 42831345

Гігієнічна обробка шкіри рук працівників дитячих,
Наказ від
дошкільних і навчальних закладів, медичних, санаторно27.11.2020
курортних закладів, закладів соціального забезпечення і
№2748
пенітенціарної системи, працівників підприємств косметичної,
фармацевтичної, мікробіологічної та харчової промисловості,
закладів ресторанного господарства і торгівлі, банківських
установ, об’єктів комунальної служби, всіх видів транспорту
та всіх інших поверхонь та об’єктів, діяльність яких вимагає
дотримання гігієнічних норм і правил; дезінфекція шкіри
клієнтів перед манікюром і педикюром у перукарнях;
гігієнічна обробка шкіри рук населенням у побуті при догляді
за хворими, новонародженими, людьми похилого віку, при
перебуванні у громадському транспорті, у місцях загального
користування, у подорожах тощо, у зонах надзвичайних
ситуацій; дезінфекція шкіри рук у інших випадках, коли
необхідно дотримуватись гігієнічних вимог і правил. Побут,
аптечна мережа (в якості супутнього товару), оптова та
роздрібна торгівля, дрібна торгівля

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 27.10.2020 №12.2-18-5/24475
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Дезінфекційний засіб «Антисептик для
шкіри рук та поверхонь METRO
Professional» (основні діючі речовини:
етиловий спирт 66,0-96,0 %, перекис водню
0,125% - 0,175%)

ТОВ «Імекс Макс», Україна,
61201, м.Харків, пр.Перемоги,
55Е, imexmaxua@gmail.com,
код за ЄДРПОУ: 42831345

ТОВ «Імекс Макс», Україна,
61201, м.Харків, пр.Перемоги,
55Е. Адреса потужностей:
61201, м.Харків, пр.Перемоги,
55Е, imexmaxua@gmail.com,
код за ЄДРПОУ: 42831345

Гігієнічна обробка шкіри рук працівників дитячих,
Наказ від
дошкільних і навчальних закладів, медичних, санаторно27.11.2020
курортних закладів, закладів соціального забезпечення і
№2748
пенітенціарної системи, працівників підприємств косметичної,
фармацевтичної, мікробіологічної та харчової промисловості,
закладів ресторанного господарства і торгівлі, банківських
установ, об’єктів комунальної служби, всіх видів транспорту
та всіх інших поверхонь та об’єктів, діяльність яких вимагає
дотримання гігієнічних норм і правил; дезінфекція шкіри
клієнтів перед манікюром і педикюром у перукарнях;
гігієнічна обробка шкіри рук населенням у побуті при догляді
за хворими, новонародженими, людьми похилого віку, при
перебуванні у громадському транспорті, у місцях загального
користування, у подорожах тощо, у зонах надзвичайних
ситуацій; дезінфекція шкіри рук у інших випадках, коли
необхідно дотримуватись гігієнічних вимог і правил. Побут,
аптечна мережа (в якості супутнього товару), оптова та
роздрібна торгівля, дрібна торгівля

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 27.10.2020 №12.2-18-5/24474
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Засіб дезінфекційний спиртовмісний:
«SUPER CRYSTAL MEDICAL» (діючі
речовини: спирт етиловий денатурований 70%, алкілдиметилбензиламоній хлорид 0,5%)

ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ
ЗДОРОВ’Я», Україна, 02140,
м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар,
буд. 5, кв. 110, код за
ЄДРПОУ: 40390362

ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ
ЗДОРОВ’Я», Україна, 02140,
м. Київ, вул. Єлизавети
Чавдар, буд. 5, кв. 110; адреса
виробництва: 08205, Київська
обл., м. Ірпінь, вул. Стельмаха,
9, код за ЄДРПОУ: 40390362

Для дезінфекції рук та невеликих за розміром поверхонь: в
Наказ від
закладах та установах охорони здоров’я, лабораторіях різних 27.11.2020
підпорядкувань, аптечних закладах, підприємствах
№2748
харчопереробної промисловості, промислових та аграрних
підприємствах, закладах ресторанного господарства і торгівлі,
об’єктах комунально-побутового призначення, підприємствах
фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної,
парфумерно-косметичної промисловості, спортивнооздоровчих закладах, закладах сфери відпочинку та розваг,
закладах та установах соціального захисту, військових
частинах, закладах зв’язку та банківських установах,
навчально-виховних та учбових закладах, дитячих дошкільних
закладах, на транспорті (авто, залізничний, повітряний,
метрополітен, річковий)

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 16.10.2020 №12.2-18-5/23953
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Гранули від слимаків "СлизнеСТОП" ГР (д.р. ТОВ «Сімейний Сад». Україна,
метальдегід, 6 %)
07403, Київська обл., м.
Бровари, вул. О. Онікієнка,
буд. 61. Код ЄДРПОУ
38890954, телефон 044-541-1074

Китай. «Nanjing Essence Fine- Засіб призначено для боротьби зі слимаками та равликами на
Chemical Co., Ltd.», Add: 4th
присадибних ділянках, дачах та городах. Ввезення, оптова та
Floor, Building 5, No. 150
роздрібна торгівля
Pubin Road, Nanjing, 211800,
China. Tel/fax: +86 25
86455985. Web:
http://www.essencechem.com

Наказ від
27.11.2020
№2748

27.11.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ» від 29.10.2020 № 12.2-18-5/25133
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Засіб дезінфекційний «Квартацид ензим»
ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ». Україна,
(діючі речовини, мас.%: комплекс ферментів 03035, м. Київ, 03035,
(протеаза, ліпаза, амілаза) – 0,66)
Солом‛янська площа, буд. 2, email: dezplanet@ ukr. net, код за
ЄДРПОУ 42100324

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ».
Україна, 03035, м. Київ,
03035, Солом‛янська площа,
буд. 2, e-mail: dezplanet@ ukr.
net, код за ЄДРПОУ 42100324

Заклади охорони здоров’я (у т.ч. фармацевтичні, аптечні),
пенітенціарної системи, заклади оздоровлення та відпочинку,
соціального захисту, спортивні об’єкти, лабораторії різних
підпорядкувань, навчально-виховні та дитячі заклади,
підприємства харчопереробної, фармацевтичної, хімічної,
біотехнологічної, парфюмерно-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

Наказ від
27.11.2020
№2748

27.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 06.10.2020 №12.218-5/22937
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Засіб дезінфекційний «Бактеріозим» (діючі
речовини, мас.%: комплекс ферментів
(протеаза, ліпаза, амілаза) – 0,68-1,0, спирт
етиловий – 10,0)

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ». Україна,
03035, м. Київ, 03035,
Солом‛янська площа, буд. 2, email: dezplanet@ ukr. net, код за
ЄДРПОУ 42100324

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ». Україна,
03035, м. Київ, Солом‛янська
площа, буд. 2, email:dezplanet@ukr.net, код за
ЄДРПОУ 42100324. Адреса
виробництва: Україна, 08292,
м. Буча Київської обл., вул.
Горького,8

Заклади охорони здоров’я (у т.ч. фармацевтичні, аптечні),
пенітенціарної системи, заклади оздоровлення та відпочинку,
соціального захисту, спортивні об’єкти, лабораторії різних
підпорядкувань, навчально-виховні та дитячі заклади,
підприємства харчопереробної, фармацевтичної, хімічної,
біотехнологічної, парфюмерно-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

Наказ від
27.11.2020
№2748

27.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 06.10.2020 №12.218-5/22945
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Засіб дезінфекційний «СефДез ензим» (діючі
речовини, мас.%: комплекс ферментів
(протеаза, ліпаза, амілаза) – 0,67-1,0, спирт
етиловий – 10,0)

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ». Україна,
03035, м. Київ, 03035,
Солом‛янська площа, буд. 2, email: dezplanet@ ukr. net, код за
ЄДРПОУ 42100324

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ». Україна,
03035, м. Київ, Солом‛янська
площа, буд. 2, email:dezplanet@ukr.net, код за
ЄДРПОУ 42100324. Адреса
виробництва: Україна, 08292,
м. Буча Київської обл., вул.
Горького,8

Заклади охорони здоров’я (у т.ч. фармацевтичні, аптечні),
пенітенціарної системи, заклади оздоровлення та відпочинку,
соціального захисту, спортивні об’єкти, лабораторії різних
підпорядкувань, навчально-виховні та дитячі заклади,
підприємства харчопереробної, фармацевтичної, хімічної,
біотехнологічної, парфюмерно-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

Наказ від
27.11.2020
№2748

27.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 06.10.2020 №12.218-5/22955

1158

Засіб дезінфікуючий "AllSteril" (діюча
ТОВ "ВЕНКОР ТРЕЙДИНГ",
речовина:гіпохлоритна кислота (HCLO) CAS Україна, 04080, м. Київ, вул.
7790-92-3 <0.02%)
Новокостянтинівська, буд. 2-А,
код за ЄДРПОУ: 41408265

ТОВ "ВЕНКОР ТРЕЙДИНГ", Застосовується для поточної , заключної та профілактичної
Україна, 04080, м. Київ, вул. дезінфекції, реалізація через підприємства оптово-роздрібної
Новокостянтинівська, буд. 2- торгівлі
А, виробничі площі 08154,
Київська обл., м. Боярка, вул.
Соборності, буд.36, корпус
27Б

Наказ від
27.11.2020
№2748

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 04.09.2020 №12.2-18-5/20207

1159

Засіб дезінфекційний для рук та невеликих за
площею поверхонь під торговою назвою
«Sinto Clean” (діючі речовини: етиловий
спирт (ізопропиловий спирт)- (60-75)%,
бензалконій хлорид -0,05%)

ТОВ «Сінто-94», Україна,
04071, м.Київ, вул. Хорива,
буд.29-а , тел: (044)4250707; еmail: 4250707@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 21615125

ТОВ «Сінто-94», Україна,
04071, м.Київ, вул. Хорива,
буд.29-а ; адреса
виробництва: Київська обл.
Броварський р-н, с.м.т
Калінівка., вул.Ігорева,2 ., тел:
(044)4250707; е-mail:
4250707@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 21615125

Для гігієнічної дезінфекції і деконтамінацїї шкірних покривів Наказ від
та для швидкої дезінфекції невеликих за площею поверхонь: в 27.11.2020
закладах та установах охорони здоров’я, лабораторіях різних №2748
підпорядкувань; аптечних закладах, підприємствах харчової
переробної промисловості, закладах ресторанного
господарства і торгівлі, об’єктах комунально-побутового
призначення, підприємствах фармацевтичної, хімічної,
біотехнологічної, мікробіологічної, парфюмерно-косметичної
промисловості, спортивно-оздоровчих закладах, закладах
сфери відпочинку та розваг, закладах та установах соціального
захисту, об'єктів і підрозділів Міністерств внутрішніх справ та
оборони, митниці і прикордонних служб, закладах зв’язку та
банківських установах, навчально-виховних та учбових
закладах, дитячих дошкільних закладах, транспорті
(залізничний, автомобільний, повітряний, метрополітен,
річковий, морський та ін.), об’єктах енергетичного комплексу
(АЕС, ТЕЦ, ГЕС тощо)

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 11.09.2020 №12.2-18-5/20909
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Засіб дезінфекційний для поверхонь під
торговою назвою «SintoGuard» (діючі
речовини: бензалконій хлорид -13,2%,
дидецилдиметіламонію хлорид - 6,0%)

ТОВ «Сінто-94», Україна,
04071, м.Київ, вул. Хорива,
буд.29-а , тел: (044)4250707; еmail: 4250707@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 21615125

ТОВ «Сінто-94», Україна,
04071, м.Київ, вул. Хорива,
буд.29-а ; адреса
виробництва: Київська обл.
Броварський р-н, с.м.т
Калінівка., вул.Ігорева,2 ., тел:
(044)4250707; е-mail:
4250707@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 21615125

Для дезінфекції поверхонь: місць загального користування,
Наказ від
приміщень установ охорони здоров’я, лабораторій різних
27.11.2020
підпорядкувань, аптечних закладів, підприємств харчової,
№2748
переробної промисловості, закладів ресторанного
господарства і торгівлі, об’єктів комунально-побутового
призначення, підприємств фармацевтичної, хімічної,
біотехнологічної. мікробіологічної, парфюмерно-косметичної
промисловості, спортивно-оздоровчих закладів, закладів
сфери відпочинку та розваг, закладів та установ соціального
захисту, об'єктів і підрозділів Міністерств внутрішніх справ та
оборони, митниці і прикордонних служб, закладів зв’язку та
банківських установ, навчально-виховних та учбових закладів,
дитячих дошкільних закладів, транспорт (залізничний,
автомобільний, повітряний, метрополітен, річковий, морський
та ін.), об’єктів енергетичного комплексу (АЕС, ТЕЦ, ГЕС
тощо), будівель і споруд різного призначення та інших об'єктів
і закладів

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 11.09.2020 №12.2-18-5/20910

1161

Дезінфікуючий-антисептичний засіб для
шкіри рук та шкірних покривів
«BACTERIACIDE HAND WASH» (діюча
речовина: алкілдиметилбензиламоній хлорид
- 1,0%)

ТОВ «КОМПАНІЯ АВІАХІМ».
03143, місто Київ, вулиця
Академіка Лебедєва,1 корпус
7, тел. +38 044 228-37-47, email: aviahim.sales@gmail.com,
https://www.aviahim.com.ua.
Код за ЄДРПОУ 41538857

McGean-Rohco (UK) Ltd.
Qualcast Road, Lower Horseley
Fields, Wolverhampton, West
Midlands WV1 2QP, United
Kingdom, Тел: + 44 (0) 1902
456563, www.mcgean.co.uk
.Велика Британія

Засіб призначений для дезінфекції та гігієнічної обробки рук Наказ від
(деконтамінації шкіри рук та шкірних покривів з метою
27.11.2020
переривання ланцюгу передачі інфекції), для персоналу та
№2748
пасажирів повітряного транспорту, аеропорту, авіакомпаній
тощо; персоналу та пасажирів рухомого складу залізничного
транспорту, метрополітену (у т.ч. вокзали, станції); персоналу
та пасажирів муніципального авто-електротранспорту;
персоналу та пасажирів рухомого складу та об’єктів
забезпечення всіх видів транспорту; персоналу і відвідувачів
комунально-побутових об’єктів; персоналу і службовців
підрозділів міністерства внутрішніх справ та оборони, у зонах
надзвичайних ситуацій тощо; персоналу підприємств харчової
промисловості, ресторанного господарства і торгівлі;
відвідування місць великого скупчення людей, населенням у
побуті

27.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 08.09.2020 №12.218-5/20667

1162

Засіб дезінфекційний (антисептичний):
«Антисептик/дезінфектант DTS professional»
(діючі речовини: етанол ≥ 65% (або 1пропанол ≥65%, 2-пропанол ≥ 65% (або
суміш цих спиртів ≥ 65%)), бензалконій
хлорид ≤0,5%)

ПВКФ «Даск Транс Сервіс»,
Україна, 49600,
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.
2, корп. 13, кім.442, код за
ЄДРПОУ: 20201002

ПВКФ «Даск Транс Сервіс»,
Україна, 49600,
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.
2, корп. 13, кім.442,
виробнича площа: м. Дніпро,
вул. Панікахи, буд. 2, корп. 13,
код за ЄДРПОУ: 20201002

Для дезінфекції рук та невеликих за розміром поверхонь: в
Наказ від
закладах та установах охорони здоров’я, лабораторіях різних 27.11.2020
підпорядкувань, аптечних закладах, підприємствах
№2748
харчопереробної промисловості, промислових та аграрних
підприємствах, закладах ресторанного господарства і торгівлі,
об’єктах комунально-побутового призначення, підприємствах
фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної,
парфумерно-косметичної промисловості, спортивнооздоровчих закладах, закладах сфери відпочинку та розваг,
закладах та установах соціального захисту, військових
частинах, закладах зв’язку та банківських установах,
навчально-виховних та учбових закладах, дитячих дошкільних
закладах, на транспорті (авто, залізничний, повітряний,
метрополітен, річковий). Реалізація – оптово-роздрібна
торгівля

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 11.09.2020 №12.2-18-5/20906

1163

Засіб інсектицидний «FlyNet Gel» (ФлайНет
Гель), гель д.р. імідаклоприд - 1%; бетацифлутрин - 0.2%

1. ТОВ "Торговий Дім
"АГРОВЕД" Україна, 02094,
м.Київ, вул.Віскозна, буд.17
тел.:+38(044)360 5672; моб.
+38(067)630 1438;
info@agroved.com.uа Код
ЄДРПОУ 42880905; 2. ТОВ
«Дабрів», Україна, 02094,
м.Київ, вул. Віскозна, б. 17,
Тел/фах: +38(063)4405088 Код
ЄДРПОУ 42941192

ТОВ "Торговий Дім
"АГРОВЕД" Україна, 02094,
м. Київ, вул. Віскозна, буд.17
тел.:+38(044)360 5672; моб.
+38(067)630 1438;
info@agroved.com.uа

Для використання у побуті. Оптова та роздрібна торгівля.
Державна реєстрація

Наказ від
27.11.2020
№2748

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
27.10.2020 № 12.2-18-5/24384

1164

Засіб інсектицидний «MasterFly»
(МастерФлай), гель д.р. тіаметоксам 0,5%,
імідаклоприд - 0.5%, ацетаміприд - 0.3%,
клотіанідін - 0.3%

1. ТОВ "Торговий Дім
"АГРОВЕД" Україна, 02094, м.
Київ, вул. Віскозна, буд.17
тел.:+38(044)360 5672; моб.
+38(067)630 1438;
info@agroved.com.uа Код
ЄДРПОУ 42880905; 2. ТОВ
«Дабрів», Україна, 02094,
м.Київ, вул. Віскозна, б. 17,
Тел/фах: +38(063)4405088 Код
ЄДРПОУ 42941192

ТОВ "Торговий Дім
"АГРОВЕД" Україна, 02094,
м. Київ, вул. Віскозна, буд.17
тел.:+38(044)360 5672; моб.
+38(067)630 1438;
info@agroved.com.uа

Для використання у побуті. Оптова та роздрібна торгівля.
Державна реєстрація

Наказ від
27.11.2020
№2748

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
27.10.2020 № 12.2-18-5/24385

1165

Засіб інсектицидний «FlyMax Gel»
(ФлайМакс Гель), гель д.р. тіаметоксам
0,5%, імідаклоприд - 0.5%, ацетаміприд 0.3%, клотіанідін - 0.3%

1. ТОВ "Торговий Дім
"АГРОВЕД" Україна, 02094, м.
Київ, вул. Віскозна, буд.17
тел.:+38(044)360 5672; моб.
+38(067)630 1438;
info@agroved.com.uа Код
ЄДРПОУ 42880905; 2. ТОВ
«Дабрів», Україна, 02094,
м.Київ, вул. Віскозна, б. 17,
Тел/фах: +38(063)4405088 Код
ЄДРПОУ 42941192

ТОВ "Торговий
Для використання у побуті. Оптова та роздрібна торгівля.
Дім"АГРОВЕД" Україна,
Державна реєстрація
02094, м.Київ, вул.Віскозна,
буд.17 тел.:+38(044)360 5672;
моб. +38(067)630 1438;
info@agroved.com.uа

Наказ від
27.11.2020
№2748

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
27.10.2020 № 12.2-18-5/24383

1166

Засіб антисептичний для дезінфекції
поверхонь «EXAlife Surface Household Spray»
(д.р. іонізована вода (99,914%) хлорид
натрію (0,06%), хлорноватиста кислота
(0,02%), гіпохлорит-іон (0,006%)

ТОВ "ІІА ДЖЕНЕРАЛ",
Україна, 65005, м. Одеса, вул.
Середня, будинок 83/2, офіс
301, +38(048) 712-02-30,
olga.mys@eia-general.com Код
за ЄДРПОУ 39926656

«EXALAB» Ltd, Болгарія, м.
Бургас, вул. Свобода 8103,
Електронна пошта:
exalab.office@gmail.com
Мобільний телефон: +359 882
51 59 27

Для ввезення. Дезинфекція рук та шкіри персоналу та
Наказ від
населення в закладах та установах охорони здоров’я, аптечних 27.11.2020
закладах, об’єктах комунально-побутового призначення,
№2748
підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної,
мікробіологічної, парфумерно-косметичної промисловості,
спортивно-оздоровчих закладах, закладах соціального
забезпечення, підприємствах ресторанного та готельного
господарства, навчально-виховних закладах, пенітенціарних
закладах, транспорті, закладах торгівлі та у побуті. Оптовороздрібна реалізація. Державна реєстрація

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
21.08.2020 № 12.2-18-5/19549

1167

Засіб антисептичний для дезінфекції рук та
шкіри «EXAcare Hand Cleanser» (д.р.
іонізована вода (99,914%) хлорид натрію
(0,06%), хлорноватиста кислота (0,02%),
гіпохлорит-іон (0,006%)

ТОВ "ІІА ДЖЕНЕРАЛ",
Україна, 65005, м. Одеса, вул.
Середня, будинок 83/2, офіс
301, +38(048) 712-02-30,
olga.mys@eia-general.com Код
за ЄДРПОУ 39926656

«EXALAB» Ltd, Болгарія, м.
Бургас, вул. Свобода 8103,
Електронна пошта:
exalab.office@gmail.com
Мобільний телефон: +359 882
51 59 27

Для ввезення. Дезинфекція рук та шкіри персоналу та
Наказ від
населення в закладах та установах охорони здоров’я, аптечних 27.11.2020
закладах, об’єктах комунально-побутового призначення,
№2748
підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної,
мікробіологічної, парфумерно-косметичної промисловості,
спортивно-оздоровчих закладах, закладах соціального
забезпечення, підприємствах харчопереробної промисловості,
підприємствах ресторанного та готельного господарства,
учбово-виховних закладах, пенітенціарних закладах,
транспорті, закладах торгівлі та у побуті. Оптово-роздрібна
реалізація. Державна реєстрація

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
20.08.2020 № 12.2-18-5/19442

1168

Засіб антисептичний для дезінфекції рук та
шкіри дітей, поверхонь дитячих іграшок та
речей «EXAkid Toy Cleanser» (д.р. іонізована
вода (99,914%) хлорид натрію (0,06%),
хлорноватиста кислота (0,02%), гіпохлоритіон (0,006%)

ТОВ "ІІА ДЖЕНЕРАЛ",
Україна, 65005, м. Одеса, вул.
Середня, будинок 83/2, офіс
301, +38(048) 712-02-30,
olga.mys@eia-general.com Код
за ЄДРПОУ 39926656

«EXALAB» Ltd, Болгарія, м.
Бургас, вул. Свобода 8103,
Електронна пошта:
exalab.office@gmail.com
Мобільний телефон: +359 882
51 59 27

Для ввезення. Дезинфекція рук та шкіри персоналу та
Наказ від
населення в закладах та установах охорони здоров’я, аптечних 27.11.2020
закладах, об’єктах комунально-побутового призначення,
№2748
підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної,
мікробіологічної, парфумерно-косметичної промисловості,
спортивно-оздоровчих закладах, закладах соціального
забезпечення, підприємствах харчопереробної промисловості,
підприємствах ресторанного та готельного господарства,
учбово-виховних закладах, пенітенціарних закладах,
транспорті, закладах торгівлі та у побуті. Оптово-роздрібна
реалізація. Державна реєстрація

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
20.08.2020 № 12.2-18-5/19441

1169

Засіб дезінфекційний TM Smile Sterill Bio
(діючі речовини,%: спирт ізопропіловий
70,0, бензалконію хлорид 0,3)

ТОВ «КПД». Україна, 52005,
Дніпропетровська область,
Дніпровський район, смт.
Слобожанське, вул. Теплична,
27, т/ф. (0562) 377-95-40. Код
за ЄДРПОУ 31911363

ТОВ «КПД». Україна, 52005,
Дніпропетровська область,
Дніпровський район, смт.
Слобожанське, вул. Теплична,
27, т/ф. (0562) 377-95-40.
Адреса виробництва: м.
Дніпро, вул. Автопаркова,1.
Код за ЄДРПОУ 31911363

Засіб призначений для гігієнічної обробки рук медичного
Наказ від
персоналу в закладах охорони здоров’я, лікувально27.11.2020
профілактичних закладах різного профілю; дезінфекції рук
№2748
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 на санітарному, залізничному, автомобільному
транспорті та метрополітену; об'єктах комунально-побутового
обслуговування; гігієнічної обробки рук персоналу аптек і
аптечних закладів, торгівлі, учбових закладів різних рівнів
акредитації; пенітенціарних служб; мікробіологічної,
фармацевтичної, парфумерно-косметичної харчової та
переробної промисловості, ресторанному господарстві; рук
персоналу і спеціалістів об’єктів ветеринарно-санітарного
нагляду, лабораторій різних підпорядкувань; екстреної
дезінфекції поверхонь та некритичних медичних інструментів;
у побуті; оптова та роздрібна торгівля, спеціалізовані магазини

27.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 15.10.2020 №12.218-5/23775

1170

Гель дезінфекційний TM Smile Sterill Bio
(діючі речовини,%: спирт ізопропіловий 70,
бензалконію хлорид 0,3)

ТОВ «КПД». Україна, 52005,
Дніпропетровська область,
Дніпровський район, смт.
Слобожанське, вул. Теплична,
27, т/ф. (0562) 377-95-40. Код
за ЄДРПОУ 31911363

ТОВ «КПД». Україна, 52005,
Дніпропетровська область,
Дніпровський район, смт.
Слобожанське, вул. Теплична,
27, т/ф. (0562) 377-95-40.
Адреса виробництва: м.
Дніпро, вул. Автопаркова,1.
Код за ЄДРПОУ 31911363

Для гігієнічної дезінфекції шкіри рук; антисептичної обробки Наказ від
шкіри ніг з метою профілактики грибкових захворювань;
27.11.2020
очищення і дезінфекції невеликих за площею поверхонь в
№2748
закладах та установах охорони здоров’я, аптечних закладах,
лабораторіях різних підпорядкувань, підприємствах
харчопереробної промисловості, закладах ресторанного
господарства та торгівлі, об’єктах комунально-побутового
призначення, підприємствах фармацевтичної, хімічної,
бітехнологічної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної
промисловості, спортивно-оздоровчих закладах, закладах
сфери відпочинку та розваг, закладах та установах соціального
захисту, військових частинах, закладах зв’язку та банківських
установах, навчально-виховних та учбових закладах,
транспорті (залізничному, автомобільному транспорті та
метрополітену); оптова та роздрібна торгівля, спеціалізовані
магазини

27.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 15.10.2020 №12.218-5/23759

1171

Вологі серветки дезінфекційні TM Smile
Sterill Bio (діючі речовини,%: спирт
ізопропіловий -70,0, бензалконію хлорид 0,3)

ТОВ «КПД». Україна, 52005,
Дніпропетровська область,
Дніпровський район, смт.
Слобожанське, вул. Теплична,
27, т/ф. (0562) 377-95-40. Код
за ЄДРПОУ 31911363

ТОВ «КПД». Україна, 52005,
Дніпропетровська область,
Дніпровський район, смт.
Слобожанське, вул. Теплична,
27, т/ф. (0562) 377-95-40.
Адреса виробництва: м.
Дніпро, вул. Автопаркова,1.
Код за ЄДРПОУ 31911363

Для гігієнічної дезінфекції шкіри рук; для антисептичної
Наказ від
обробки шкіри ніг з метою профілактики грибкових
27.11.2020
захворювань; для очищення і дезінфекції поверхонь в закладах №2748
та установах охорони здоров’я, аптечних закладах,
лабораторіях різних підпорядкувань, підприємствах
харчопереробної промисловості, закладах ресторанного
господарства та торгівлі, об’єктах комунально-побутового
призначення, підприємствах фармацевтичної, хімічної,
біотехнологічної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної
промисловості, спортивно-оздоровчих закладах, закладах
сфери відпочинку та розваг, закладах та установах соціального
захисту, військових частинах, закладах зв’язку та банківських
установах, навчально-виховних та учбових закладах,
транспорті залізничному, автомобільному транспорті та
метрополітені; оптова та роздрібна торгівля, спеціалізовані
магазини

27.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 09.10.2020 №12.218-5/23310

1172

Tork спиртовий засіб для дезінфекції рук
(діюча речовина спирт етиловий >75%)

ТОВ «ЕССІТІ Україна»,
Україна, м. Київ, вул. В. Вал,
4в, (044)2200060, код за
ЄДРПОУ: 34356863

Essity Hygiene and Health AB, Ввезення, на підприємствах, в установах та організаціях
Наказ від
Швеція, AFH division SE- 405 охорони здоров'я; в дитячий дошкільних закладах, навчальних 27.11.2020
03 Göteborg, Sweden
закладах різних рівнів акредитації; на підприємствах
№2748
косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної
промисловості; на підприємствах харчової промисловості; в
закладах громадського харчування та торгівлі; в побуті;
оптово-роздрібна торгівля

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 04.11.2020 №12.2-18-5/25556

1173

Засіб інсектицидний «Спіраль від літаючих
комах» (діюча речовина: d-аллетрин 0,20,4%)

ТОВ «Юніксінвестагро»,
Україна, 51200,
Дніпропетровська обл., місто
Новомосковськ, вулиця
Північна, будинок 4 Г, код за
ЄДРПОУ: 31708547

ТОВ «Юніксінвестагро»,
Україна, 51200,
Дніпропетровська обл., місто
Новомосковськ, вулиця
Північна, будинок 4 Г, код за
ЄДРПОУ: 31708547. Адреса
місця виробництва: Україна,
51200, Дніпропетровська обл.,
місто Новомосковськ, вулиця
Північна, будинок 4 Г

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 04.11.2020 №12.2-18-5/25627

Для знищення літаючих комах (комарів, мошок, москітів, мух) Наказ від
в добре провітрюваних приміщеннях і на відкритому повітрі, в 27.11.2020
практиці медичної дезінфекції та населенням у побуті, оптово- №2748
роздрібна торгівля

1174

Засіб інсектицидний універсальний для
боротьби з комахами у аерозольному
пакуванні (д.р.: дельтаметрин - 0,023%,
тетраметрин – 0,20%)

ТОВ «БАТАТА», Україна,
09106, Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Таращанська, 197,
код за ЄДРПОУ: 37135402

ТОВ «БАТАТА», Україна,
Знищення повзаючих та літаючих комах: клопів, тарганів,
09106, Київська обл., м. Біла блох, мух, ос, комарів, гнусів, молі; за призначенням, оптовоЦерква, вул. Таращанська,
роздрібна торгівля
197, код за ЄДРПОУ:
37135402. Адреса місця
виробництва: 09106, Київська
обл., м. Біла Церква, вул.
Таращанська, 197

Наказ від
27.11.2020
№2748

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 04.11.2020 №12.2-18-5/25555

1175

Засіб інсектицидний універсальний для
боротьби з комахами у аерозольному
пакуванні (д.р.: дельтаметрин – 0,02%,
біоалетрин – 0,10%, тетраметрин – 0,10%, dцифенотрин – 0,20%)

ТОВ «БАТАТА», Україна,
09106, Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Таращанська, 197,
код за ЄДРПОУ: 37135402

ТОВ «БАТАТА», Україна,
Знищення повзаючих та літаючих комах: клопів, тарганів,
09106, Київська обл., м. Біла блох, мух, ос, комарів, гнусів, молі; за призначенням, оптовоЦерква, вул. Таращанська,
роздрібна торгівля
197, код за ЄДРПОУ:
37135402. Адреса місця
виробництва: 09106, Київська
обл., м. Біла Церква, вул.
Таращанська, 197

Наказ від
27.11.2020
№2748

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 04.11.2020 №12.2-18-5/25558

1176

Засіб інсектицидний універсальний для
боротьби з комахами у аерозольному
пакуванні (д.р.: дельтаметрин - 0,025%,
біоалетрин – 0,15%, тетраметрин – 0,20%)

ТОВ «БАТАТА», Україна,
09106, Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Таращанська, 197,
код за ЄДРПОУ: 37135402

ТОВ «БАТАТА», Україна,
Знищення повзаючих та літаючих комах: клопів, тарганів,
09106, Київська обл., м. Біла блох, мух, ос, комарів, гнусів, молі; за призначенням, оптовоЦерква, вул. Таращанська,
роздрібна торгівля
197, код за ЄДРПОУ:
37135402. Адреса місця
виробництва: 09106, Київська
обл., м. Біла Церква, вул.
Таращанська, 197

Наказ від
27.11.2020
№2748

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 04.11.2020 №12.2-18-5/25599

1177

Засіб інсектицидний універсальний для
боротьби з комахами у аерозольному
пакуванні (д.р.: тетраметрин – 0,10%,
перметрин – 0,30%)

ТОВ «БАТАТА», Україна,
09106, Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Таращанська, 197,
код за ЄДРПОУ: 37135402

ТОВ «БАТАТА», Україна,
Знищення повзаючих та літаючих комах: клопів, тарганів,
09106, Київська обл., м. Біла блох, мух, ос, комарів, гнусів, молі; за призначенням, оптовоЦерква, вул. Таращанська,
роздрібна торгівля
197, код за ЄДРПОУ:
37135402. Адреса місця
виробництва: 09106, Київська
обл., м. Біла Церква, вул.
Таращанська, 197

Наказ від
27.11.2020
№2748

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 04.11.2020 №12.2-18-5/25600

1178

Лосьйон-спрей протипедикульозний
ПрАТ «Технолог», Україна,
«ПерМін новий»; діюча речовина: перметрин 20300, Черкаська обл.,
– 1,0%
м. Умань, вул. Стара Прорізна,
8, тел./факс (04744) 4-03-02,
renskiy@technolog.ua, код за
ЄДРПОУ 14181442

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

Лосьйон-спрей протипедикульозний «ПерМін новий»
призначений для знищення головних вошей (імаго, личинки,
гниди) у дорослих і дітей. Оптова та роздрібна торгівля,
аптечна мережа

Наказ від
27.11.2020
№2748

27.11.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ» від 27.09.2018 № 602-123-205/41190

1179

Засіб дезінфекційний “PROFILAB
Профісепт” (діючі речовини: ізопропанол не менше 70,00 % об.,
алкілдиметилбензиламоній хлорид (ЧАС) –
0,13-0,30 % мас.)

ТОВ “ХАЙ ТЕК ОІЛ”, 03124,
м. Київ, вул. Радищева, буд.
12/16, код за ЄДРПОУ
41568588; адреса дислокації
виробництва: 07850, Київська
обл., Бородянський р-н, смт.
Клавдієво-Тарасове, вул.
Ворошилова, буд. 1

Заклади охорони здоров’я (у т. ч. аптечні), оздоровчі,
Наказ від
навчально-виховні заклади (у т. ч. дошкільні), спортивні
27.11.2020
об’єкти, підприємства хіміко-фармацевтичної,
№2748
мікробіологічної парфюмерно-косметичної, харчопереробної
промисловості, ресторанного 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

27.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 01.09.2020 №12.218-5/20011

ТОВ “ХАЙ ТЕК ОІЛ”, Україна,
03124, м. Київ, вул. Радищева,
буд. 12/16, код за ЄДРПОУ
41568588

1180

Засіб дезінфекційний “PROFILAB Профісепт
Експрес” (діючі речовини: ізопропанол - не
менше 70,00 % об.,
алкілдиметилбензиламоній хлорид (ЧАС) –
0,13-0,30 % мас.)

ТОВ “ХАЙ ТЕК ОІЛ”, Україна,
03124, м. Київ, вул. Радищева,
буд. 12/16, код за ЄДРПОУ
41568588

ТОВ “ХАЙ ТЕК ОІЛ”, 03124,
м. Київ, вул. Радищева, буд.
12/16, код за ЄДРПОУ
41568588; адреса дислокації
виробництва: 07850, Київська
обл., Бородянський р-н, смт.
Клавдієво-Тарасове, вул.
Ворошилова, буд. 1

Заклади охорони здоров’я (у т. ч. аптечні), оздоровчі,
Наказ від
навчально-виховні заклади (у т. ч. дошкільні), спортивні
27.11.2020
об’єкти, підприємства хіміко-фармацевтичної,
№2748
мікробіологічної парфюмерно-косметичної, харчопереробної
промисловості, ресторанного 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

27.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 01.09.2020 №12.218-5/20010
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Засіб дезінфекційний "Active Formula"
(діюча речовина: етанол 96,00%-ий - не
менше 72,20%)

ТОВ “ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХІМІЇ”, 18003,
Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. В’ячеслава Чорновола,
буд. 118, код за ЄДРПОУ
36994791

ТОВ “ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХІМІЇ”, 18003,
Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. В’ячеслава Чорновола,
буд. 118, код за ЄДРПОУ
36994791; адреса дислокації
виробництва: 18003,
Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. В’ячеслава Чорновола,
буд. 118

Заклади охорони здоров’я (у т. ч. аптечні), оздоровчі,
Наказ від
навчально-виховні заклади (у т. ч. дошкільні), спортивні
27.11.2020
об’єкти, підприємства хіміко-фармацевтичної,
№2748
мікробіологічної парфумерно-косметичної, харчопереробної
промисловості, ресторанного 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

27.11.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 01.09.2020 №12.218-5/20068
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Засіб дезінфікуючий «ACTISEPT iph»/
«Актісепт ізп», основними діючими
речовинами якого є спирт ізопропіловий у
межах 70,0-75,0 % та перекис водню у межах
0,12-0,20%

ТОВ «Владасепт», Україна,
04073, м. Київ, Московський
пр.-т, 21, тел: (044) 5927619,
vasept@i.ua, код за ЄДРПОУ:
38885305

ТОВ «Владасепт», Україна,
04073, м. Київ, Московський
пр.-т, 21; адреса виробничих
потужностей: м. Богуслав, вул.
Святогірська, 1б, тел: (044)
5927619, vasept@i.ua, код за
ЄДРПОУ: 38885305

Дезінфекція шкіри в закладах охорони здоров`я (медичних, лікувальнопрофілактичних організаціях, включаючи хірургічні, терапевтичні,
акушерсько-гінекологічні, дитячі (в т.ч. неонатологічні), офтальмологічні,
фізіотерапевтичні та інші відділення, а також стоматологічні клініки,
амбулаторії, поліклініки, клінічні, біохімічні, серологічні та інші профільні
діагностичні лабораторії різних підпорядкувань; на станціях швидкої і
невідкладної медичної допомоги, донорських пунктів та пунктах переливання
крові, аптеках та аптечних закладах); закладах та об`єктах МО та МВС; на
підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної,
хімічної, біотехнологічної, харчової і харчопереробної промисловості,
торгівлі, зв`язку, комунально-побутового обслуговування; дитячих
дошкільних та освітніх, навчально-виховних закладах усіх типів незалежно
від їх підпорядкування, форм власності і акредитації; банківських установах;
закладах ресторанного господарства, соціального захисту (у тому числі
будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричних
пансіонатах); установах пенітенціарної системи; побуті; в умовах
надзвичайних ситуацій (затоплень, воєнних дій, у тому числі учбових); місцях
тимчасового проживання та масового перебування людей; ринках; на
рухомому складі та об’єктах забезпечення всіх видів транспорту; сфері
надання послуг поштового зв’язку (у тому числі операторів поштового
зв’язку); спортивно - оздоровчих закладах; комунально - побутових об’єктах
(готелі; кемпінги; перукарні; косметологічні клініки та салони; салони краси;
манікюрні та педікюрні салони; басейни; лазні; гуртожитки; ветеринарні
клініки); дезінфекція твердих поверхонь приміщень, предметів та обладнання
(у т. ч. медичного) нечутливих до дії спиртів, а також дезінфекція виробів
медичного призначення (хірургічних та стоматологічних інструментів,
включаючи ендоскопи та інструменти до них), виготовлених із різних
матеріалів (гуми, скла, металу та пластмаси); косметологічного, манікюрного
та перукарського інструменту (у тому числі одноразового застосування); інше
згідно інструкцій з використання. Оптова та роздрібна торгівля (у тому числі
аптечна мережа)

Наказ від
27.11.2020
№2748

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 16.10.2020 №12.2-18-5/23954
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“Крисолов”, родентицидна принада (д.р.
бродифакум - 0,005 %)

ТОВ „Торговий Дім «Нертус»”,
Україна, 61010, м.Харків, вул.
Нетіченська, 25, оф.21,
nertus@list.ru, nertus.ua, тел:
+38057719- 61-42, код за
ЄДРПОУ: 38982285

"Петерс енд Бург КФТ",
Угорщина, Н-1037,
вул. Сепвелді, 147,
м. Будапешт,
info@peterschem.com,
peterschem.com, тел:
+3614300434

Ввезення. Готова принада використовується для
знешкодження мишовидних гризунів на різних об'єктах
забудованих та незабудованих територій населених пунктів,
включаючи житлові приміщення. Державна реєстрація.
Оптово-роздрібна реалізація

Наказ від
27.11.2020
№2748

27.11.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 №12.2-18-5/22674
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Концентрований дезінфекційний засіб
“SVOD” Dis-1 (діючі речовини засобу
“SVOD” Dis-1: 70% (об’єм.) етиловий спирт
денатурований, 0,2 % (мас.) перекис водню)

ТОВ Науково-дослідний і
проектний інститут
“Водоочисні технології”,
93404, Луганська обл., м.
Сєвєродонецьк, вул. Гоголя,
буд. 16, тел./факс: (06452) 4-3014, e-mail: IVT@NIPIVT.com.ua, www.IVT.ua, код за
ЄДРПОУ 30421760

ТОВ Науково-дослідний і
проектний інститут
“Водоочисні технології”,
93404, Луганська обл., м.
Сєвєродонецьк, вул. Гоголя,
буд. 16, тел./факс: (06452) 430-14, e-mail: IVT@NIPIVT.com.ua, www.IVT.ua, код
за ЄДРПОУ 30421760

Обробка з метою дезінфекції (антисептичної обробки) шкіри
людей, швидкої дезінфекції невеликих за площею поверхонь,
інструментів, інвентарю та інших предметів; Заклади та
установи охорони здоров’я; комунально-побутового
обслуговування; готелі; лабораторії різних підпорядкувань та
аптеки; об’єкти закладів громадського харчування,
ресторанного господарства і торгівлі та харчопереробної
промисловості; підприємства і заклади агропромислового
комплексу; вищі навчальні, навчально-виховні та учбові,
дитячі дошкільні та заклади соціального захисту; військові та
пожежно-рятувальні частини, поліцейські ділянки; заклади
зв’язку та банківські установи; торговельні, розважальні
центри, спортивно-оздоровчі заклади; офіси; транспорт

Наказ від
09.12.2020
№2836

09.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 04.11.2020 №12.218-5/25696
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Концентрований дезінфекційний засіб
“SVOD” Dis-Cl (діюча речовина засобу
“SVOD” Dis-Cl: гіпохлорит натрію 8 %
(мас.))

ТОВ Науково-дослідний і
проектний інститут
“Водоочисні технології”,
93404, Луганська обл., м.
Сєвєродонецьк, вул. Гоголя,
буд. 16, тел./факс: (06452) 4-3014, e-mail: IVT@NIPIVT.com.ua, www.IVT.ua, код за
ЄДРПОУ 30421760

ТОВ Науково-дослідний і
проектний інститут
“Водоочисні технології”,
93404, Луганська обл., м.
Сєвєродонецьк, вул. Гоголя,
буд. 16, тел./факс: (06452) 430-14, e-mail: IVT@NIPIVT.com.ua, www.IVT.ua, код
за ЄДРПОУ 30421760

Обробка з метою дезінфекції поверхонь, предметів,
Наказ від
інструментів, обладнання; а також для відбілювання тканин;
09.12.2020
Заклади та установи охорони здоров’я; комунально№2836
побутового обслуговування; готелі; лабораторії різних
підпорядкувань та аптеки; об’єкти закладів громадського
харчування, ресторанного господарства і торгівлі та об’єкти
харчопереробної промисловості; підприємства і заклади
агропромислового комплексу; вищі навчальні, навчальновиховні та учбові, дитячі дошкільні та заклади соціального
захисту; військові та пожежно-рятувальні частини, поліцейські
ділянки; заклади зв’язку та банківські установи; торговельні,
розважальні центри, спортивно-оздоровчі заклади; офіси;
транспорт

09.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 04.11.2020 №12.218-5/25737
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Засіб дезінфекційний для рук «UNIDEZ sept» ТОВ “Торговий дім
(діючі речовини: спирт ізопропиловий (або н- “УНІМАКС”, Україна, 03049,
пропанол ≥65% або суміш будь-яких цих
м. Київ, вул. Тополєва, буд. 4/8,
спиртів-≥65%)- 65,0 — 75,0%,
літера А, офіс 2, код за
алкілдиметилбензалконій хлорид- 0,05ЄДРПОУ: 39309624
0,15%)

ТОВ “Торговий дім
“УНІМАКС”, Україна, 03049,
м. Київ, вул. Тополєва, буд.
4/8, літера А, офіс 2 за
договором на виробничій
площі ФОП Кошель Л.М.,
ТОВ «НТІ-ПРЕСТИЖ», 08304
Київська обл., м. Бориспіль,
вул. Запорізька, 28.
5424212t@gmail.com

Для дезінфекції рук: медичного персоналу в закладах охорони Наказ від
здоров’я, лікувально-профілактичних закладах різного
09.12.2020
профілю; для гігієнічної обробки шкіри пацієнта; персоналу на №2836
санітарному, залізничному, автомобільному транспорті та
метрополітену; об’єктах комунально-побутового
обслуговування; аптек і аптечних закладах, торгівлі, учбових
закладів різних рівнів акредитації; пенітенціарних служб;
мікробіологічної, фармацевтичної, парфумерно-косметичної,
харчової та переробної промисловості, ресторанному
господарстві; персоналу і спеціалістів об’єктів ветеринарносанітарного нагляду, лабораторій різних підпорядкувань; у
побуті; для просочування серветок одноразового
використання. Екстреної дезінфекції невеликих за розміром
поверхонь

09.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 11.09.2020 №12.2-18-5/20911
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ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ «FESTA
disinfection», діючими речовинами якого є
бензалконій хлорид у межах 0,05- 0,10% та
спирт ізопропіловий у межах 68,00 - 70,00%

Українсько-болгарське ТОВ
"Пірана" , Україна, 60180,
Харківська обл., м. Харків,
Естакадний в-д, 3А, тел: тел.
(057)-755-04-50, e-mail:
sales@pirana.com.ua,
www.pirana.com.ua, код за
ЄДРПОУ: 22699101

Українсько-болгарське ТОВ
"Пірана" , Україна, 60180,
Україна, Харківська обл., м.
Харків, Естакадний в-д, 3А;
адреса виробничих
потужностей: 60180, Україна,
Харківська обл., м. Харків,
Естакадний в-д, 3А, тел: тел.
(057)-755-04-50, e-mail:
sales@pirana.com.ua,
www.pirana.com.ua, код за
ЄДРПОУ: 22699101

Дезінфекція шкіри на підприємствах фармацевтичної,
Наказ від
мікробіологічної, парфумерно-косметичної, харчової і
09.12.2020
переробної промисловості, ресторанного господарства,
№2836
торгівлі, транспорту; закладів охорони здоров’я, санаторнокурортних, спортивно-оздоровчих, освітніх, навчальновиховних закладів усіх типів, незалежно від їх
підпорядкування, форм власності і акредитації; закладів
комунально-побутового обслуговування, соціального захисту,
пенітенціарної системи; населення у побуті; у вогнищах
інфекційних хвороб; в умовах надзвичайних ситуацій; місцях
тимчасового проживання та масового перебування людей, а
також дезінфекція виробів медичного призначення,
перукарського та манікюрного приладдя; малих поверхонь
приміщень, обладнання та устаткування; інше згідно
інструкції з використання. Оптова та роздрібна торгівля (у
тому числі аптечна мережа). Хімічна промисловість.
Використання в якості нормативного документа

09.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 04.09.2020 №12.2-18-5/20183
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ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ «Modern Family»
(гель), діючими речовинами якого є
бензалконій хлорид у межах 0,05 - 0,10 % та
спирт ізопропіловий у межах 68,00- 70,00%

Українсько-болгарське ТОВ
"Пірана", Україна, 60180,
Харківська обл. м. Харків,
Естакадний в-д, 3А, тел: (057)755-04-50, e-mail:
sales@pirana.com.ua,
www.pirana.com.ua, код за
ЄДРПОУ: 22699101

Українсько-болгарське ТОВ
"Пірана", Україна, 60180,
Харківська обл. м. Харків,
Естакадний в-д, 3А; адреса
виробничих потужностей:
60180, Харківська обл. м.
Харків, Естакадний в-д, 3А,
тел: (057)-755-04-50, e-mail:
sales@pirana.com.ua,
www.pirana.com.ua, код за
ЄДРПОУ: 22699101

Дезінфекція шкіри на підприємствах фармацевтичної,
Наказ від
мікробіологічної, парфумерно-косметичної, харчової і
09.12.2020
переробної промисловості, ресторанного господарства,
№2836
торгівлі, транспорту; закладів охорони здоров’я, санаторнокурортних, спортивно-оздоровчих, освітніх, навчальновиховних закладів усіх типів, незалежно від їх
підпорядкування, форм власності і акредитації; закладів
комунально-побутового обслуговування, соціального захисту,
пенітенціарної системи; населення у побуті; у вогнищах
інфекційних хвороб; в умовах надзвичайних ситуацій; місцях
тимчасового проживання та масового перебування людей, а
також дезінфекція малих поверхонь приміщень, обладнання та
устаткування; інше згідно інструкції з використання. Оптова
та роздрібна торгівля (у тому числі аптечна мережа)

09.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 04.09.2020 №12.2-18-5/20184
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Дезінфікуючий засіб "Дезінфікуючий засіб "I
MED 2000", діючі речовини:
додецилбіспропілентриамін – 15,0 - 20,0%
алкілдиметилбензиламоній хлорид – 15,0 20,0%, спирт ізопропіловий; допоміжні
речовини: поверхнево активні речовини,
інгібітори корозії, вода очищена

ТОВ “ГРЕНЛАНДІЯ”, Україна,
03058, м. Київ, вул. Західна,
буд. 11, кв. 34, тел. 044 501 36
57, код за ЄДРПОУ 36196836

ТОВ “ГРЕНЛАНДІЯ”, 03022,
м. Київ, вул. Амурська, буд. 8,
тел. 044 501 36 57, код за
ЄДРПОУ 36196836

Дезінфекція, стерилізація та очищення твердих поверхонь
Наказ від
приміщень, обладнання, виробів медичного призначення та
09.12.2020
інвентарю при інфекціях бактеріальної, вірусної, грибкової
№2836
етіології в осередках інфекційних хвороб, предметів догляду
хворих, в ЛПЗ (включаючи біохімічні, бактеріологічні і
вірусологічні лабораторії, донорські пункти переливання
крові), інструментарію в закладах охорони здоров’я,
косметологічних клініках і салонах, лабораторіях різного
підпорядкування; будинках відпочинку і пансіонатах,
кінотеатрах, лазнях, саунах, басейнах, громадських туалетах, в
місцях проведення спортивних змагань та тренувань;
аптечних, дитячих, навчальних закладах; підприємствах
харчової та переробної промисловості; торгівлі;
підприємствах ресторанного і комунального господарства;
підприємствах фармацевтичної та парфумерно-косметичної
промисловості; установах соціального захисту; готелях;
гуртожитках; транспортних засобах (внутрішніх поверхонь
транспортних засобів) та їх об’єкти інфраструктури (зали
очікування, інші приміщення та об’єкти); установах
пенітенціарної служби; інших епідемічно-значимих об’єктах,
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт; в
побуті, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, аптечну
мережу

09.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 17.08.2020 №12.218-5/19108
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Дезінфікуючий засіб "Засіб для експрес
дезінфекції "I MED 3000", діючі речовини: N
пропанол 40,0 %; спирт ізопропіловий
35,0%; бензалконіум хлорид – 0,15%;
допоміжні речовини: комплекс догляду за
шкірою, молочна кислота, ароматичні
речовини, вода підготовлена до 100 %

ТОВ “ГРЕНЛАНДІЯ”, Україна,
03058, м. Київ, вул. Західна,
буд. 11, кв. 34, тел. 044 501 36
57, код за ЄДРПОУ 36196836

ТОВ “ГРЕНЛАНДІЯ”, 03022,
м. Київ, вул. Амурська, буд. 8,
тел. 044 501 36 57, код за
ЄДРПОУ 36196836

Дезінфекція, стерилізація та очищення твердих поверхонь
Наказ від
приміщень, обладнання, виробів медичного призначення та
09.12.2020
інвентарю при інфекціях бактеріальної, вірусної, грибкової
№2836
етіології в осередках інфекційних хвороб, предметів догляду
хворих, в ЛПЗ (включаючи біохімічні, бактеріологічні і
вірусологічні лабораторії, донорські пункти переливання
крові), інструментарію в закладах охорони здоров’я,
косметологічних клініках і салонах, лабораторіях різного
підпорядкування; будинках відпочинку і пансіонатах,
кінотеатрах, лазнях, саунах, басейнах, громадських туалетах, в
місцях проведення спортивних змагань та тренувань;
аптечних, дитячих, навчальних закладах; підприємствах
харчової та переробної промисловості; торгівлі;
підприємствах ресторанного і комунального господарства;
підприємствах фармацевтичної та парфумерно-косметичної
промисловості; установах соціального захисту; готелях;
гуртожитках; транспортних засобах (внутрішніх поверхонь
транспортних засобів) та їх об’єкти інфраструктури (зали
очікування, інші приміщення та об’єкти); установах
пенітенціарної служби; інших епідемічно-значимих об’єктах,
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт; в
побуті, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, аптечну
мережу

09.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 17.08.2020 №12.218-5/19109
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Засіб дезінфекційний ProCLEAN Elite, марка ТОВ “ЕКО ТРІУМФ”, 02078,
А (діюча речовина: етанол – 83%)
Україна, м. Київ, проспект
Бажана, буд. 10-А, код за
ЄДРПОУ 40947130

ТОВ “ЕКО ТРІУМФ”, 02078,
Україна, м. Київ, проспект
Бажана, буд. 10-А, код за
ЄДРПОУ 40947130 (адреса
дислокації виробництва:
02099, Україна, м. Київ, вул.
Зрошувальна, буд. 5)

Заклади охорони здоров’я (у т. ч. аптечні), оздоровчі,
Наказ від
навчально-виховні заклади (у т. ч. дошкільні), спортивні
09.12.2020
об’єкти, підприємства хіміко-фармацевтичної,
№2836
мікробіологічної парфумерно-косметичної, харчопереробної
промисловості, ресторанного 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), оптова та
роздрібна торгівля

09.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 19.10.2020 №12.218-5/24074

1192

Засіб для дезінфекції «П3-оксонет 25» («P3oxonet 25») (діючі речовини: діоксид хлору14% (генерований методом електролізу
хлорит натрію- 25-30 %))

ТОВ «Еколаб ТзОВ», Україна,
08601, Київська обл 30, м.
Васильків, вул. КвіткиОснов’яненка, 24 в, тел:
(+38044) 494-31-20, e-mail:
UA.office@ecolab.com;
www.ecolab.com, код за
ЄДРПОУ: 30209776

Концерн Ecolab, Бельгія,
Франція, Нідерланди, Італія,
Польща, Словенія, Німеччина,
Швейцарія, Данія, Австрія,
Іспанія, Румунія, Бельгія
(Tessenderlo); Франція
(Chalons-en-Champagne,
Sanighin); Нідерланди
(Nieuwegein); Італія (Rozano,
Milano, Verona); Польща
(Raciborz, Zgierz); Словенія
(Maribor); Німеччина
(Dusseldorf); Швейцарія
(Wallisellen); Данія (Valby);
Австрія (Wien); Іспанія
(Barcelona); Румунія (Iasi) www.ecolab.com

Ввезення. Для професійного використання за призначенням- Наказ від
для цілей дезінфекції та знезараження питної та технологічної 09.12.2020
води на локальних установках систем водозабезпечення;
№2836
робочих поверхонь, технологічного обладнання, тари, які
контактують з харчовими продуктами, поверхонь виробничих
та побутових приміщень, на підприємствах харчової та
харчопереробної промисловості у т.ч. на підприємствах
дитячого харчування, молочної, м’ясопереробної,
птахопереробної, пиво-безалкогольної, рибопереробної,
виробництва напоїв, ресторанного господарства, роздрібної
торгівлі харчовими продуктами, в громадських закладах, на
підприємствах сільського господарства та агропромислового
комплексу, в закладах громадського харчування, в закладах
охорони здоров’я та медичного призначення, установах
соціального захисту, об’єктах комунально-побутового
призначення (готелі, кемпінги, гуртожитки, пральні,
хімчистки), транспорт та ін. Реалізація – оптова торгівля

09.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 04.11.2020 №12.2-18-5/25668
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Засіб дезінфікуючий для рук та поверхонь
«Стериліті» (діючі речовини: спирт етиловий
– 60,0 % ; спирт ізопропіловий – 5,0 %, спирт
пропіловий – 5,0 %)

ФОП Буравицький Олег
Віталійович, Україна, 53030,
Дніпропетровська обл.,
Криворізький р-н, с.
Чкаловка, вул. Чкалова, буд.
25В, тел. +380988342888, ел.
адреса:
buravytskyy@gmail.com;
реєстраційний номер облікової
картки платника податків
3490512736

ФОП Буравицький Олег
Віталійович, Україна, 53030,
Дніпропетровська обл.,
Криворізький р-н, с.
Чкаловка, вул. Чкалова, буд.
25В, тел. +380988342888, ел.
адреса:
buravytskyy@gmail.com;
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків 3490512736

Засіб призначений для хірургічної та гігієнічної дезінфекції
Наказ від
рук медичного та обслуговуючого персоналу в закладах
09.12.2020
охорони здоров’я усіх профілів; гігієнічної дезінфекції рук у №2836
лабораторіях різних підпорядкувань; гігієнічної дезінфекції
рук на об’єктах комунально-побутового обслуговування,
гігієнічної дезінфекції рук на підприємствах фармацевтичної,
парфумерно-косметичної, мікробіологічної, біотехнологічної,
харчової та харчопереробної промисловості;
агропромислового комплексу; об'єктах громадського
харчування та торгівлі; всіх видів та об’єктів транспорту,
швидкої дезінфекції поверхонь, виробів медичного
призначення

09.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ» від 05.11.2020 № 12.2-18-5/26129
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Засіб дезінфекційний антисептичний
“ЙОДОПЛЮС” (діючі речовини: 23,0% спирт денатурований етиловий, 4,95% калію йодид, 2,80% - йод)

ТОВ “ЛЕКОПРО”, 49055, м.
Дніпро, пр. Олександра Поля,
б.№129Д, код за ЄДРПОУ
38528428

ТОВ “ЛЕКОПРО”, 49055, м.
Дніпро, пр. Олександра Поля,
б.№129Д, код за ЄДРПОУ
38528428 (адреса потужності:
49089, м. Дніпро, вул. І.
Клюєва, 24)

Засіб призначений для гігієнічної обробки шкіри рук
Наказ від
персоналу в закладах охорони здоров’я, лікувально09.12.2020
профілактичних закладах різного профілю; дезінфекції рук
№2836
персоналу на санітарному, залізничному, автомобільному
транспорті та метрополітену; об'єктах комунально-побутового
обслуговування; гігієнічної обробки рук персоналу аптек і
аптечних закладів, громадського харчування та торгівлі;
пенітенціарних служб; мікробіологічної, фармацевтичної,
парфумерно-косметичної харчової та переробної
промисловості, ресторанному господарстві; банківських
установ; у побуті; рук персоналу і спеціалістів об’єктів
ветеринарно-санітарного нагляду, лабораторій різних
підпорядкувань

09.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 27.10.2020 №12.218-5/24472

1195

Засіб дезінфекційний антисептичний
ТОВ “ЛЕКОПРО”, 49055, м.
“ДІАЗЕЛ” (діюча речовина: не менше 52,0% - Дніпро, пр. Олександра Поля,
спирт денатурований етиловий)
б.№129Д, код за ЄДРПОУ
38528428

ТОВ “ЛЕКОПРО”, 49055, м.
Дніпро, пр. Олександра Поля,
б.№129Д, код за ЄДРПОУ
38528428 (адреса потужності:
49089, м. Дніпро, вул. І.
Клюєва, 24)

Засіб призначений для гігієнічної обробки шкіри рук
Наказ від
персоналу в закладах охорони здоров’я, лікувально09.12.2020
профілактичних закладах різного профілю; дезінфекції рук
№2836
персоналу на санітарному, залізничному, автомобільному
транспорті та метрополітену; об'єктах комунально-побутового
обслуговування; гігієнічної обробки рук персоналу аптек і
аптечних закладів, громадського харчування та торгівлі;
пенітенціарних служб; мікробіологічної, фармацевтичної,
парфумерно-косметичної харчової та переробної
промисловості, ресторанному господарстві; банківських
установ; у побуті; рук персоналу і спеціалістів об’єктів
ветеринарно-санітарного нагляду, лабораторій різних
підпорядкувань

09.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 27.10.2020 №12.218-5/24468

1196

Засіб дезінфекційний “Квіксепт” (діючі
речовини: спирт етиловий – 72,0% (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, e-mail:
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; мікробіологічної, фармацевтичної,
парфумерно-косметичної, біотехнологічної, хімічної, харчової та 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 ветеринарно-санітарного
нагляду, лабораторій різних підпорядкувань; екстреної дезінфекції поверхонь
та некритичних медичних інструментів; спортивно-оздоровчих закладів,
санаторно-курортних 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

Наказ від
09.12.2020
№2836

09.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 04.11.2020 №12.218-5/25699

1197

Антисептик "Герматолоджи™ АФ"
("Germatology™ AF"): діюча речовина –
бензалконіум хлорид – 0,2 %

Естонія, компанія "Baltiachemi
OU". Maagi 5. Maardu. 74114.
Estonia, тел./факс.: +372-6214694, E-mail:
info@baltiachemi.ee

Естонія, компанія "Baltiachemi
OU". Maagi 5. Maardu. 74114.
Estonia, тел./факс.: +372-6214694, E-mail:
info@baltiachemi.ee

Ввезення. Заклади охорони здоров’я, комунально-побутового
обслуговування населення (у т.ч. косметологічні клініки і
салони, перукарні, лазні, сауни, солярії та ін.), соціального
захисту, підрозділи міністерства внутрішніх справ і оборони,
спортивно-оздоровчі (у т.ч. тренажерні зали, басейни,
аквапарки, фітнес-центри та ін.), у побуті тощо. Оптова та
роздрібна торгівля

Наказ від
09.12.2020
№2836

09.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ» від 11.09.2020 №12.2-18-5/20940

1198

Антисептик для дезинфекції рук та шкіри
«EezzeE Aquazee» (д.р. кислота гіпохлориста
0,01-0,02%, натрій хлорид 0,2-0,4 %, натрій
хлорат – 0,002 %)

ТОВ "ПАЗІРІК", Україна,
Great Britain. EezzeE Ltd,
08131, Київська область, Києво- Edgware, HA8 9UX, England;
Святошинський район, село
+44 (0) 20895 85344;
Софіївська Борщагівка, вулиця www.eezzeeuk.com.co
Лесі Українки, буд. 37,
+38(067) 3747580,
pazirikua@ukr.net. Код
ЄДРПОУ 38810397

Для ввезення. Для дезинфекції рук та шкіри персоналу та
Наказ від
населення в закладах та установах охорони здоров’я, аптечних 09.12.2020
закладах,об’єктах комунально-побутового призначення,
№2836
підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної,
мікробіологічної, парфумерно-косметичної промисловості,
спортивно-оздоровчих закладах, закладах соціального
забезпечення та обслуговування, підприємствах
харчопереробної промисловості, підприємствах ресоранного
та готельного господарства, учбово-виховних закладах всіх
ступенів, пенітенціарних закладах, на транспорті та
пасажирскій транспортній інфраструктурі, закладах торгівлі,
офісних приміщеннях та у побуті. Гуртова та роздрібна
реалізація. Державна реєстрація

09.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
27.10.2020 № 12.2-18-5/24387

1199

Засіб дезінфікуючий “Септомакс-Н”
(торгівельна назва “Дезмакс” порошок)
(діюча речовина: дихлорізоціанурат натрію
26-28%; вміст активного хлору не менше
14%)

ТОВ “Біонік”, 49021,
м. Дніпро, вул. Берегова,
буд.133Л, тел.+380988211049,
tov.bionik@gmail.com, код за
ЄДРПОУ 38120926

Згідно Методичних вказівок/ Інструкції по застосуванню: для дезінфекції
поверхонь в приміщеннях (підлога, стіни, двері, включаючи поліровані та
дерев'яні меблі); дезінфекції санітарно-технічних виробів (душові
приміщення, ванни, раковини, унітази, басейни); дезінфекції предметів з
м'яких і твердих поверхонь (зокрема дивани та іграшки), в закладах охорони
здоров'я, лікувально-профілактичних установах і вогнищах інфекційних
захворювань: лікарнях, поліклініках, стоматологічних клініках, госпіталях,
амбулаторіях, ветеринарних клініках, диспансерах, санаторіях,
профілакторіях, реабілітаційних центрах, денних стаціонарах,
медсанчастинах, медпунктах, закладах соціального захисту населення,
фельдшерських і фельдшерсько-акушерських пунктах, пологових стаціонарах,
центрах з трансплантації органів, медичних профільних центрах, на станціях
швидкої допомоги, в тому числі в клінічних, діагностичних, біохімічних,
імунологічних, бактеріологічних, вірусологічних та серологічних
лабораторіях (центрах), донорських пунктах і у відділеннях переливання
крові, у каретах швидкої допомоги, хірургічних, терапевтичних, акушерських,
гінекологічних, дитячих, фізіотерапевтичних, патологоанатомічних
відділеннях при інфекціях бактеріальної етіології, інфекціях вірусної
етіології, інфекціях грибкової етіології (кандидози, дерматомікози тощо), в
аптеках і аптечних закладах, навчальних закладах різних рівнів акредитації,
дитячих школах та дошкільних закладах; в закладах громадського харчування
і торгівлі, харчової промисловості, всіх видах транспорту, на вокзалах, на
підприємствах косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної
промисловості; в спортивно-оздоровчих установах, басейнах; на комунальних
об’єктах (готелі, кемпінги, перукарні, косметологічні клініки та салони,
солярії, пральні, лазні та сауни, гуртожитки); у закладах соціального захисту;
для знезараження води при нецентралізованому водопостачанні, дезінфекції
ємностей для зберігання води, дезінфекції води у колодязях, знезараження
води з централізованих джерел водопостачання, на підприємствах
тваринництва та інших галузей промисловості

09.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 06.10.2020 №12.218-5/22890

ТОВ “Біонік”, 49021,
м. Дніпро, вул. Берегова,
буд.133Л, тел.+380988211049,
tov.bionik@gmail.com, код за
ЄДРПОУ 38120926

Наказ від
09.12.2020
№2836

1200

Засіб дезінфікуючий “Септомакс-Н”
(торгівельна назва “Дезмакс плюс” таблетки)
(діюча речовина: дихлорізоціанурат натрію
80-84%; вміст активного хлору не менше
44%)

ТОВ “Біонік”, 49021, м.
Дніпро, вул. Берегова,
буд.133Л, тел.+380988211049,
tov.bionik@gmail.com, код за
ЄДРПОУ 38120926

ТОВ “Біонік”, 49021, м.
Дніпро, вул. Берегова,
буд.133Л, тел.+380988211049,
tov.bionik@gmail.com, код за
ЄДРПОУ 38120926

Згідно Методичних вказівок/ Інструкції по застосуванню: для дезінфекції
поверхонь в приміщеннях (підлога, стіни, двері, включаючи поліровані та
дерев'яні меблі); дезінфекції санітарно-технічних виробів (душові
приміщення, ванни, раковини, унітази, басейни); дезінфекції предметів з
м'яких і твердих поверхонь (зокрема дивани та іграшки), в закладах охорони
здоров'я, лікувально-профілактичних установах і вогнищах інфекційних
захворювань: лікарнях, поліклініках, стоматологічних клініках, госпіталях,
амбулаторіях, ветеринарних клініках, диспансерах, санаторіях,
профілакторіях, реабілітаційних центрах, денних стаціонарах,
медсанчастинах, медпунктах, закладах соціального захисту населення,
фельдшерських і фельдшерсько-акушерських пунктах, пологових стаціонарах,
центрах з трансплантації органів, медичних профільних центрах, на станціях
швидкої допомоги, в тому числі в клінічних, діагностичних, біохімічних,
імунологічних, бактеріологічних, вірусологічних та серологічних
лабораторіях (центрах), донорських пунктах і у відділеннях переливання
крові, у каретах швидкої допомоги, хірургічних, терапевтичних, акушерських,
гінекологічних, дитячих, фізіотерапевтичних, патологоанатомічних
відділеннях при інфекціях бактеріальної етіології, інфекціях вірусної
етіології, інфекціях грибкової етіології (кандидози, дерматомікози тощо), в
аптеках і аптечних закладах, навчальних закладах різних рівнів акредитації,
дитячих школах та дошкільних закладах; в закладах громадського харчування
і торгівлі, харчової промисловості, всіх видах транспорту, на вокзалах, на
підприємствах косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної
промисловості; в спортивно-оздоровчих установах, басейнах; на комунальних
об’єктах (готелі, кемпінги, перукарні, косметологічні клініки та салони,
солярії, пральні, лазні та сауни, гуртожитки); у закладах соціального захисту;
для знезараження води при нецентралізованому водопостачанні, дезінфекції
ємностей для зберігання води, дезінфекції води у колодязях, знезараження
води з централізованих джерел водопостачання, на підприємствах
тваринництва та інших галузей промисловості

Наказ від
09.12.2020
№2836

09.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 05.10.2020 №12.218-5/22870

1201

Засіб дезінфікуючий “Септомакс-Н”
(торгівельна назва “Дезмакс” таблетки)
(діюча речовина: дихлорізоціанурат натрію
99-99,5%, вміст активного хлору не менше
53%)

ТОВ “Біонік”, 49021, м.
Дніпро, вул. Берегова,
буд.133Л, тел.+380988211049,
tov.bionik@gmail.com, код за
ЄДРПОУ 38120926

ТОВ “Біонік”, 49021, м.
Дніпро, вул. Берегова,
буд.133Л, тел.+380988211049,
tov.bionik@gmail.com, код за
ЄДРПОУ 38120926

Згідно Методичних вказівок/ Інструкції по застосуванню: для дезінфекції
поверхонь в приміщеннях (підлога, стіни, двері, включаючи поліровані та
дерев'яні меблі); дезінфекції санітарно-технічних виробів (душові
приміщення, ванни, раковини, унітази, басейни); дезінфекції предметів з
м'яких і твердих поверхонь (зокрема дивани та іграшки), в закладах охорони
здоров'я, лікувально-профілактичних установах і вогнищах інфекційних
захворювань: лікарнях, поліклініках, стоматологічних клініках, госпіталях,
амбулаторіях, ветеринарних клініках, диспансерах, санаторіях,
профілакторіях, реабілітаційних центрах, денних стаціонарах,
медсанчастинах, медпунктах, закладах соціального захисту населення,
фельдшерських і фельдшерсько-акушерських пунктах, пологових стаціонарах,
центрах з трансплантації органів, медичних профільних центрах, на станціях
швидкої допомоги, в тому числі в клінічних, діагностичних, біохімічних,
імунологічних, бактеріологічних, вірусологічних та серологічних
лабораторіях (центрах), донорських пунктах і у відділеннях переливання
крові, у каретах швидкої допомоги, хірургічних, терапевтичних, акушерських,
гінекологічних, дитячих, фізіотерапевтичних, патологоанатомічних
відділеннях при інфекціях бактеріальної етіології, інфекціях вірусної
етіології, інфекціях грибкової етіології (кандидози, дерматомікози тощо), в
аптеках і аптечних закладах, навчальних закладах різних рівнів акредитації,
дитячих школах та дошкільних закладах; в закладах громадського харчування
і торгівлі, харчової промисловості, всіх видах транспорту, на вокзалах, на
підприємствах косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної
промисловості; в спортивно-оздоровчих установах, басейнах; на комунальних
об’єктах (готелі, кемпінги, перукарні, косметологічні клініки та салони,
солярії, пральні, лазні та сауни, гуртожитки); у закладах соціального захисту;
для знезараження води при нецентралізованому водопостачанні, дезінфекції
ємностей для зберігання води, дезінфекції води у колодязях, знезараження
води з централізованих джерел водопостачання, на підприємствах
тваринництва та інших галузей промисловості

Наказ від
09.12.2020
№2836

09.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 05.10.2020 №12.218-5/22869

ТОВ “Біонік”, 49021, м.
Дніпро, вул. Берегова,
буд.133Л, тел.+380988211049,
tov.bionik@gmail.com, код за
ЄДРПОУ 38120926

Згідно Методичних вказівок/ Інструкції по застосуванню: для дезінфекції
поверхонь в приміщеннях (підлога, стіни, двері, включаючи поліровані та
дерев'яні меблі); дезінфекції санітарно-технічних виробів (душові
приміщення, ванни, раковини, унітази, басейни); дезінфекції предметів з
м'яких і твердих поверхонь (зокрема дивани та іграшки), в закладах охорони
здоров'я, лікувально-профілактичних установах і вогнищах інфекційних
захворювань: лікарнях, поліклініках, стоматологічних клініках, госпіталях,
амбулаторіях, ветеринарних клініках, диспансерах, санаторіях,
профілакторіях, реабілітаційних центрах, денних стаціонарах,
медсанчастинах, медпунктах, закладах соціального захисту населення,
фельдшерських і фельдшерсько-акушерських пунктах, пологових стаціонарах,
центрах з трансплантації органів, медичних профільних центрах, на станціях
швидкої допомоги, в тому числі в клінічних, діагностичних, біохімічних,
імунологічних, бактеріологічних, вірусологічних та серологічних
лабораторіях (центрах), донорських пунктах і у відділеннях переливання
крові, у каретах швидкої допомоги, хірургічних, терапевтичних, акушерських,
гінекологічних, дитячих, фізіотерапевтичних, патологоанатомічних
відділеннях при інфекціях бактеріальної етіології, інфекціях вірусної
етіології, інфекціях грибкової етіології (кандидози, дерматомікози тощо), в
аптеках і аптечних закладах, навчальних закладах різних рівнів акредитації,
дитячих школах та дошкільних закладах; в закладах громадського харчування
і торгівлі, харчової промисловості, всіх видах транспорту, на вокзалах, на
підприємствах косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної
промисловості; в спортивно-оздоровчих установах, басейнах; на комунальних
об’єктах (готелі, кемпінги, перукарні, косметологічні клініки та салони,
солярії, пральні, лазні та сауни, гуртожитки); у закладах соціального захисту;
для знезараження води при нецентралізованому водопостачанні, дезінфекції
ємностей для зберігання води, дезінфекції води у колодязях, знезараження
води з централізованих джерел водопостачання, на підприємствах
тваринництва та інших галузей промисловості

Наказ від
09.12.2020
№2836

09.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 05.10.2020 №12.218-5/22871

Засіб антисептичний (д.р.,%: Суміш спиртів- ТОВ «КЛІН ТІМ», Україна,
70, перекис водню-4,5)
Чернівецька обл., м.Чернівці,
вул.Каштанова 125 буд.Б, код
за ЄДРПОУ: 38535919

ТОВ «КЛІН ТІМ», Україна,
Чернівецька обл., м.Чернівці,
вул.Каштанова 125 буд.Б (
виробничі площі), код за
ЄДРПОУ: 38535919

Для дезінфекції рук та шкірних покривів (медичні заклади,
дитячі дошкільні заклади різних стпенів акредитації,
комунальні об'єкти, виробництво, харчопереробна
промисловість, транспорт, побут, тощо)

Наказ від
09.12.2020
№2836

09.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 №12.2-18-5/22106

Засіб дезінфікуючий для рук марки А (діюча ТОВ «ОРГАНІК-ДНІПРО»,
речовина: спирт етиловий 70 – 75%)
Україна, 51938,
Дніпропетровська обл.,
м. Кам'янське, вул. Матросова,
53 кв.19, код за ЄДРПОУ:
40337361

ТОВ «ОРГАНІК-ДНІПРО»,
Україна, 51938,
Дніпропетровська обл.,
м. Кам'янське, вул. Матросова,
53 кв.19, код за ЄДРПОУ:
40337361. Адреса місця
виробництва: 51938,
Дніпропетровська обл., м.
Кам'янське, вул. Західний
проїзд, 2

Для обробки рук медичного персоналу закладів охорони
Наказ від
здоров’я; для дезінфекції рук персоналу оздоровчих закладів, 09.12.2020
дитячих дошкільних закладів, працівників підприємств
№2836
парфумерно-косметичної промисловості, працівників
комунальних об'єктів; для деконтамінації шкіри рук персоналу
підприємств харчової промисловості, агропромислового
комплексу, закладів ресторанного господарства і торгівлі, всіх
видів транспорту, касирів, працівників підприємств, що
надають поштові послуги, працівників музеїв, для гігієнічної
обробки рук населення у побуті, в т.ч. при догляді за
немовлятами і людьми похилого віку; для дезінфекції дрібних
ушкоджень шкіри; для дезінфекції шкірних покривів, в т.ч.
шкіри стоп для профілактики грибкових та інших інфекцій;
для комплектації особистих аптечок; для просочування
серветок одноразового використання, що застосовуються для
очищення і антисептичної обробки шкіри рук та тіла,
застосування у побуті методом розпилення, оптовороздрібна торгівля

09.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 19.11.2020 №12.2-18-5/26246

1202

Засіб дезінфікуючий “Септомакс-Н”
(торгівельна назва “Дезмакс” гранули)
(діюча речовина: дихлорізоціанурат натрію
99-99,5%; вміст активного хлору не менше
53%)

1203

1204

ТОВ “Біонік”, 49021, м.
Дніпро, вул. Берегова,
буд.133Л, тел.+380988211049,
tov.bionik@gmail.com, код за
ЄДРПОУ 38120926

1205

Засіб дезінфекційний «САНІКА Стоп
мікроб» для шкіри та рук (діючі речовини:
хлорнуватиста кислота, високоактивні
кисневі сполуки хлору, вільні радикали
хлору, кисню: HClО; ClO2; ClO-; O3; H3O+2;
H3O+;O2; Cl0 ; NaCl; масова концентрація
активного хлору- 0,02%)

ТОВ «Саніка -Аноліт».
Україна, 03061, м. Київ, вул.
Пост-Волинська, 5, код за
ЄДРПОУ 43585977

ТОВ «Саніка -Аноліт».
Україна, 03061, м. Київ, вул.
Пост-Волинська, 5, код за
ЄДРПОУ 43585977

Для гігієнічної обробки рук медичного персоналу в закладах Наказ від
охорони здоров’я, лікувально-профілактичних закладах
09.12.2020
різного профілю; дезінфекції рук хірургів, операційних
№2836
медсестер; антисептичної обробки шкіри пацієнтів при малих
хірургічних втручаннях; для обробки дрібних ушкоджень
шкіри; антисептичної обробки ліктьових згинів донорів та
пацієнтів; дезінфекції рук персоналу на санітарному,
залізничному, автомобільному транспорті та метрополітену;
об'єктах комунально-побутового обслуговування; гігієнічної
обробки рук персоналу аптек і аптечних закладів, торгівлі,
учбових закладів різних рівнів акредитації; пенітенціарних
служб; мікробіологічної, фармацевтичної, парфумернокосметичної, харчової та переробної промисловості,
ресторанному господарстві; рук персоналу і спеціалістів
об’єктів ветеринарно-санітарного нагляду, лабораторій різних
підпорядкувань; у побуті; промисловості, загальному
використанні; для просочування серветок одноразового
використання

09.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 04.11.2020 №12.218-5/25679

1206

Дезінфікуючий засіб "КЛІН СТРІМ (CLEAN
STREAM)" "DUO": діючі речовини - етанол –
55.0 %, 2-пропанол – 20.0 %,
дидецилдиметиламоній хлорид – 0,025 %,
бензалконій хлорид – 0.020-0.030 %

Україна, ПП "СОЛЯРІС-СД",
10009, м. Житомир, вул.
Вітрука, 47/40, тел./факс:
(0412) 51-90-37,
www.cleanstream.com.ua. Код
за ЄДРПОУ 30672981

Україна, ПП "СОЛЯРІС-СД",
10009, м. Житомир, вул.
Вітрука, 47/40, тел./факс:
(0412) 51-90-37,
www.cleanstream.com.ua. Код
за ЄДРПОУ 30672981

Швидка у часі дезінфекція невеликих за площею та важкодоступних поверхонь
приміщень, предметів умеблювання, предметів догляду хворих, особистої гігієни,
спортивного інвентарю, медичних приладів, вузлів обладнання у ЛПЗ різного
профілю, лабораторіях; на санітарному транспорті (у т.ч. в машинах швидкої
допомоги); на підприємствах комунально-побутового обслуговування населення; у
торговельно-розважальних центрах, установах пенітенціарної системи, військових
частинах, аптечних закладах на підприємствах косметичної, фармацевтичної,
мікробіологічної, харчової та харчопереробної промисловості, підприємствах
агропромислового комплексу; на підприємствах ресторанного господарства і торгівлі,
у закладах освіти, культури, відпочинку, у санаторно-курортних закладах, в офісах,
кінотеатрах, музеях; на всіх видах наземного та підземного громадського транспорту,
об’єктах вокзальної інфраструктури; у закладах соціального захисту тощо.
Дезінфекція виробів медичного призначення нескладної конфігурації в ургентних
ситуаціях, медичного устаткування, стоматологічних інструментів, манікюрних і
педікюрних інструментів. Швидка у часі дезінфекція невеликих за площею та
важкодоступних поверхонь приміщень, предметів умеблювання, предметів догляду
хворих, особистої гігієни, спортивного інвентарю, медичних приладів, вузлів
обладнання у ЛПЗ різного профілю, лабораторіях; на санітарному транспорті (у т.ч. в
машинах швидкої допомоги); на підприємствах комунально-побутового
обслуговування населення; у торговельно-розважальних центрах, установах
пенітенціарної системи, військових частинах, аптечних закладах на підприємствах
косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної, харчової та харчопереробної
промисловості, підприємствах агропромислового комплексу; на підприємствах
ресторанного господарства і торгівлі, у закладах освіти, культури, відпочинку, у
санаторно-курортних закладах, в офісах, кінотеатрах, музеях; на всіх видах наземного
та підземного громадського транспорту, об’єктах вокзальної інфраструктури; у
закладах соціального захисту тощо. Дезінфекція виробів медичного призначення
нескладної конфігурації в ургентних ситуаціях, медичного устаткування,
стоматологічних інструментів, манікюрних і педікюрних інструментів

09.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ» від 13.07.2020 № 12.2-18-5/15461

Наказ від
09.12.2020
№2836

1207

Ддезінфікуючий засіб "КЛІН СТРІМ
(CLEAN STREAM)": діючі речовини - етанол
– 75.0 %, 2-пропанол – 2.0 %, бензалконій
хлорид – 0.020-0.030 %

Україна, ПП "СОЛЯРІС-СД",
10009, м. Житомир, вул.
Вітрука, 47/40, тел./факс:
(0412) 51-90-37,
www.cleanstream.com.ua. Код
за ЄДРПОУ 30672981

Україна, ПП "СОЛЯРІС-СД",
10009, м. Житомир, вул.
Вітрука, 47/40, тел./факс:
(0412) 51-90-37,
www.cleanstream.com.ua. Код
за ЄДРПОУ 30672981

Швидка у часі дезінфекція невеликих за площею та важкодоступних поверхонь
приміщень, предметів умеблювання, предметів догляду хворих, особистої гігієни,
спортивного інвентарю, медичних приладів, вузлів обладнання у ЛПЗ різного
профілю, лабораторіях; на санітарному транспорті (у т.ч. в машинах швидкої
допомоги); на підприємствах комунально-побутового обслуговування населення; у
торговельно-розважальних центрах, установах пенітенціарної системи, військових
частинах, аптечних закладах на підприємствах косметичної, фармацевтичної,
мікробіологічної, харчової та харчопереробної промисловості, підприємствах
агропромислового комплексу; на підприємствах ресторанного господарства і торгівлі,
у закладах освіти, культури, відпочинку, у санаторно-курортних закладах, в офісах,
кінотеатрах, музеях; на всіх видах наземного та підземного громадського транспорту,
об’єктах вокзальної інфраструктури; у закладах соціального захисту тощо.
Дезінфекція виробів медичного призначення нескладної конфігурації в ургентних
ситуаціях, медичного устаткування, стоматологічних інструментів, манікюрних і
педікюрних інструментів. Швидка у часі дезінфекція невеликих за площею та
важкодоступних поверхонь приміщень, предметів умеблювання, предметів догляду
хворих, особистої гігієни, спортивного інвентарю, медичних приладів, вузлів
обладнання у ЛПЗ різного профілю, лабораторіях; на санітарному транспорті (у т.ч. в
машинах швидкої допомоги); на підприємствах комунально-побутового
обслуговування населення; у торговельно-розважальних центрах, установах
пенітенціарної системи, військових частинах, аптечних закладах на підприємствах
косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної, харчової та харчопереробної
промисловості, підприємствах агропромислового комплексу; на підприємствах
ресторанного господарства і торгівлі, у закладах освіти, культури, відпочинку, у
санаторно-курортних закладах, в офісах, кінотеатрах, музеях; на всіх видах наземного
та підземного громадського транспорту, об’єктах вокзальної інфраструктури; у
закладах соціального захисту тощо. Дезінфекція виробів медичного призначення
нескладної конфігурації в ургентних ситуаціях, медичного устаткування,
стоматологічних інструментів, манікюрних і педікюрних інструментів

Наказ від
09.12.2020
№2836

09.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ» від 13.07.2020 № 12.2-18-5/15462
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Дезінфекційний засіб "Антисептична рідина
для рук та шкірних покривів "КЛІН СТРІМ
(СLEAN STREAM)". діючі речовини - етанол
70,0 %. ізопропіловий спирт - 2.0 %

ТОВ "КЛІН СТРІМ", Україна,
10019, м. Житомир, вул.
Слобідська, 27, ЄДРПОУ
39353694

ТОВ "КЛІН СТРІМ", Україна,
10019, м. Житомир, вул.
Слобідська, 27, ЄДРПОУ
39353694

Дезінфекція шкіри рук хірургів та медичного персоналу, який бере
Наказ від
участь у проведенні оперативних втручань, у закладах охорони
09.12.2020
здоров’я; гігієнічна дезінфекція шкіри рук медичного персоналу
№2836
лікувально-профілактичних закладів, машин швидкої медичної
допомоги; гігієнічна обробка шкіри рук медичних працівників
дитячих дошкільних та навчальних закладах різних рівнів
акредитації, санаторно-курортних закладів, закладів соціального
забезпечення та пенітенціарної системи, у вогнищах інфекційних
хвороб; гігієнічна дезінфекція шкіри рук працівників підприємств
косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної, харчової
промисловості, закладів ресторанного господарства і торгівлі,
банківських установ, об'єктів комунальних служб, всіх видів
транспорту та всіх інших об’єктів, діяльність яких вимагає
дотримання гігієнічних вимог і правил; дезінфекція шкірних покривів
пацієнтів перед інвазивними втручаннями; гігієнічна дезінфекція
шкіри рук в умовах надзвичайних ситуацій; дезінфекція шкіри
клієнтів перед манікюром і педикюром у перукарнях; швидка
дезінфекція поверхонь, виробів медичного призначення нескладної
конфігурації, гумових та поліпропіленових рукавичок на руках
медичного персоналу під час роботи з потенційно інфікованим
матеріалом; гігієнічна дезінфекція шкіри рук населенням у побуті, при
догляді за хворими, новонародженими, людьми похилого віку; при
перебуванні у громадському транспорті; у місцях загального
користування; у подорожах тощо; комплектація особистих аптечок
працівників МНС, МВС, митниці; дезінфекція шкіри рук та шкірних
покривів в інших випадках, коли необхідно дотримуватись гігієнічних
вимог та правил

09.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ» від 18.04.2017 № 602-123-205/11520
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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
Наказ від
закладах для дезінфекції поверхонь та рук, транспорті, побуті, 22.12.2020
навчальних закладах, косметичних салонах, харчовій
№2974
промисловості, спортивних закладах, важкій промисловості
для персоналу. Оптово роздрібна торгівля. Реалізація через
аптечну мережу як супутній товар

22.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 27.10.2020 №12.2-18-5/24742
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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, e-mail:
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; 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 ветеринарно-санітарного нагляду,
лабораторій різних підпорядкувань; екстреної дезінфекції поверхонь та
некритичних медичних інструментів; спортивно-оздоровчих закладів,
санаторно-курортних 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

22.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 27.11.2020 №12.218-5/26556

Наказ від
22.12.2020
№2974
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Засіб дезінфекційний “DOLONI-GEL” (діюча ТОВ “ТІ ЕНД АЙ
речовина: спирт етиловий – 70,0 % (об’ємна ПАРТНЕРИ”, Україна, 01135,
частка))
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, e-mail:
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; 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 ветеринарно-санітарного нагляду,
лабораторій різних підпорядкувань; екстреної дезінфекції поверхонь та
некритичних медичних інструментів; спортивно-оздоровчих закладів,
санаторно-курортних 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

Наказ від
22.12.2020
№2974

22.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 27.11.2020 №12.218-5/26555
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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

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

Наказ від
22.12.2020
№2974

22.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 21.10.2020 №12.218-5/24339
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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

Ввезення. Для дезінфекції поверхонь приміщень, твердих
Наказ від
меблів, медичних приладів, апаратів, устаткування із
22.12.2020
лакофарбовим, полімерним і гальванічним покриттям,
№2974
санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю
при інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз),
вірусної та грибкової етіології у закладах охорони здоров'я, на
підприємствах фармацевтичної, парфюмерно-косметичної,
харчової промисловості; комунальних підприємствах,
транспорті, в побуті. Реалізація-оптово-роздрібна торгівля

22.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 №12.2-18-5/22333

1214

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

Ввезення. Для дезінфекції поверхонь приміщень, твердих
Наказ від
меблів, медичних приладів, апаратів, устаткування із
22.12.2020
лакофарбовим, полімерним і гальванічним покриттям,
№2974
санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю
при інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз),
вірусної та грибкової етіології у закладах охорони здоров'я, на
підприємствах фармацевтичної, парфюмерно-косметичної,
харчової промисловості; комунальних підприємствах,
транспорті, в побуті. Реалізація-оптово-роздрібна торгівля

22.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 №12.2-18-5/22340

1215

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

1216

1217

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

Ввезення. Для дезінфекції поверхонь і підлоги туалетів
зливних отворів та стоків. Реалізація-оптово-роздрібна
торгівля

Наказ від
22.12.2020
№2974

22.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 №12.2-18-5/22342

Засіб дезінфекційний для обробки поверхонь ТОВ «ЕКООРГАНІК», Україна,
«Sep Top (S)» (д.р.: водно- спиртовий розчин 01133, м. Київ, бульвар Лесі
на основі етанолу денатурованого 80%)
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 санітарно-технічного 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, пиво-безалкогольні, виноробні та лікеро-горілчані
виробництва); в закладах сфери відпочинку; ресторанного господарства і
торгівлі; на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумернокосметичної промисловості, на комунальних об'єктах (перукарні,
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

Наказ від
22.12.2020
№2974

22.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 04.12.2020 №12.2-18-5/26915

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. Адреса
місця виробництва:
Первомайський р-н, с.
Червоне Знамено, вул.
Польова, 21

Для дезінфекції поверхонь в приміщеннях, санітарноНаказ від
технічного обладнання, посуду, білизни, прибирального
22.12.2020
інвентарю та матеріалів, предметів догляду за хворими,
№2974
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
лікувально-профілактичних 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

22.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 27.10.2020 №12.2-18-5/24734

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

1218

Засіб дезінфекційний «БактеріоДез квік»
(діючі речовини: спирт етиловий – 70-80%,
алкілдиметилбензиламоній хлорид – 0,10,3%, дидецилдиметиламоній хлорид – 0,10,3%)

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

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ», Україна,
03035, м. Київ, Солом’янська
пл., 2, тел./факс: (044) 223-9331, 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),
Наказ від
пенітенціарної системи, заклади оздоровлення та відпочинку, 22.12.2020
соціального захисту, спортивні об’єкти, лабораторії різних
№2974
підпорядкувань, навчально-виховні, 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

22.12.2025

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

1219

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

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

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ», Україна,
03035, м. Київ, Солом’янська
пл., 2, тел./факс: (044) 223-9331, 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),
Наказ від
пенітенціарної системи, заклади оздоровлення та відпочинку, 22.12.2020
соціального захисту, спортивні об’єкти, лабораторії різних
№2974
підпорядкувань, навчально-виховні, 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

22.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 02.12.2020 №12.2-18-5/26668

1220

Засіб дезінфекційний «БактеріоДез пур
ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ», Україна,
(діючі речовини: мас.%: (2-пропанол – 75,0- 03035, м. Київ, Солом’янська
80,0%)
пл., 2, тел./факс: (044) 223-9331, e-mail: dezplanet@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 42100324

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ», Україна,
03035, м. Київ, Солом’янська
пл., 2, тел./факс: (044) 223-9331, 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),
Наказ від
пенітенціарної системи, заклади оздоровлення та відпочинку, 22.12.2020
соціального захисту, спортивні об’єкти, лабораторії різних
№2974
підпорядкувань, навчально-виховні, 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

22.12.2025

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

1221

Засіб дезінфекційний «КвікДес» (діючі
речовини: етанол – 43,0%; 1-пропанол –
8,0%, амоній,дидецилдиметил –, хлорид0,08%)

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

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ», Україна,
03035, м. Київ, Солом’янська
пл., 2, Тел./факс: (044) 223-9331, 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),
Наказ від
пенітенціарної системи, заклади оздоровлення та відпочинку, 22.12.2020
соціального захисту, спортивні об’єкти, лабораторії різних
№2974
підпорядкувань, навчально-виховні, 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

22.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 02.12.2020 №12.2-18-5/26671

1222

Засіб дезінфекційний «КвікДес» (серветки)
(діючі речовини: етанол – 43,0%; n-пропанол
– 8,0%, амоній,дидецилдиметил –, хлорид0,08%)

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

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ», Україна,
03035, м. Київ, Солом’янська
пл., 2, Тел./факс: (044) 223-9331, 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),
Наказ від
пенітенціарної системи, заклади оздоровлення та відпочинку, 22.12.2020
соціального захисту, спортивні об’єкти, лабораторії різних
№2974
підпорядкувань, навчально-виховні, 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

22.12.2025

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

1223

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) 223-9331, e-mail: dezplanet@ukr.net,
код за ЄДРПОУ: 42100324

ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ», Україна,
03035, м. Київ, Солом’янська
пл., 2, тел./факс: (044) 223-9331, 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),
Наказ від
пенітенціарної системи, заклади оздоровлення та відпочинку, 22.12.2020
соціального захисту, спортивні об’єкти, лабораторії різних
№2974
підпорядкувань, навчально-виховні, 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

22.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 01.12.2020 №12.2-18-5/26658

1224

Засіб дезінфекційний «СефДез квік»
(серветки) - серветки, просочені
дезінфекційним розчином (діючі речовини,
мас.%: спирт етиловий 70-75%, алкіл(С12С16) 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)
223-93-31, е-mail:
dezplanet@ukr.net, код за
ЄДРПОУ: 42100324

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

Заклади охорони здоров’я (у т.ч. фармацевтичні, аптечні),
Наказ від
пенітенціарної системи, заклади оздоровлення та відпочинку, 22.12.2020
соціального захисту, спортивні об’єкти, лабораторії різних
№2974
підпорядкувань, навчально-виховні, 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

22.12.2025

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

Заклади охорони здоров’я (у т.ч. аптечні), оздоровчі,
Наказ від
навчально-виховні заклади (у т.ч. дошкільні), спортивні
22.12.2020
об’єкти, підприємства хіміко-фармацевтичної,
№2974
мікробіологічної парфумерно-косметичної, харчопереробної
промисловості, ресторанного 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)

22.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 14.09.2020 №12.218-5/21077
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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

Для дезінфекційної обробки, стерилізації, миття та чищення в Наказ від
усіх сферах та галузях народного господарства та об’єктах
22.12.2020
інфраструктури, у тому числі на підприємствах харчової та
№2974
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, зерно- та
овочесховищах тощо), в комунальних службах та
комунальному господарстві (в тому 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

22.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 №12.2-18-5/19149
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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

Гігієнічна та антисептична обробка поверхонь та інструментів. Наказ від
Призначений для дезінфекції невеликих за розмірами
22.12.2020
поверхонь і об'єктів в установах охорони здоров'я, в осередках №2974
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 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 спортивнооздоровчих 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

22.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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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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

Гігієнічна та хірургічна антисептична обробка рук та шкіри.
Призначений для гігієнічної обробки рук: медичного
персоналу та пацієнтів в лікувально-профілактичних
установах будь-якого профілю, в машинах швидкої медичної
допомоги, в зонах надзвичайних ситуацій, працівників
лабораторій, аптечних закладів; працівників
високотехнологічних галузей, парфюмерно-косметичних,
хіміко-фармацевтичних, біотехнологічних та
мікробіологічних підприємств, підприємств харчової
промисловості, громадського харчування, промислових
ринків, торгівлі, на підприємствах і об'єктах комунальнопобутового призначення (косметичних і СПА-салонів,
перукарень, готелів), установ культури і спорту, санаторнокурортних 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)

Наказ від
22.12.2020
№2974

22.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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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Гіпохлорит натрію марки А

АТ «ДНІПРОАЗОТ», Україна,
51909, Дніпропетровська обл.,
м. Кам'янське,
вул. С.Х.Горобця, 1, код за
ЄДРПОУ: 05761620

АТ «ДНІПРОАЗОТ», Україна, В хімічній промисловості для знезараження питної води і води Наказ від
51909, Дніпропетровська
плавальних басейнів, для дезінфекції і відбілювання.
28.12.2020
обл., м. Кам'янське,
Реалізація- оптова торгівля
№3038
вул. С.Х.Горобця, 1
(виробнича площа) (0569) 5515-38; (097) 450-31-19;
shchelkunova@azot.com.ua,
chaika@azot.com.ua

28.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної 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 26.06.2020 №12.2-18-1/14546

1230

Дезінфікуючий засіб N-SEPT (діюча
речовина: гіпохлорит натрію 0,55%;
допоміжні речовини: натрію хлорид – 0,5%;
натрію гідрокарбонат – 1,5%; натрію
гідроксид – 0,5%; вода очищена – до 100 %)

ТОВ «ЮРІЯ ФАРМ», Україна,
03680, м. Київ, вул. Миколи
Амосова, будинок 10, e-mail:
uf@uf.ua, тел.: (044) 246-83-83,
код за ЄДРПОУ: 30109129

ТОВ «ЮРІЯ ФАРМ», Україна,
03680, м. Київ, вул. Миколи
Амосова, будинок 10, e-mail:
uf@uf.ua, тел.: (044) 246-8383, код за ЄДРПОУ:
30109129. Адреса
виробництва: Україна,
Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. Кобзарська, буд.108

Оптово-роздрібна торгівля, дезінфекції приміщень в
Наказ від
лікувально-профілактичних закладах, шкіри рук медичного
28.12.2020
персоналу, шкіри операційного поля, санітарно-технічного
№3038
обладнання, посуду, білизни, виробів медичного призначення,
предметів догляду за хворими, прибирального інвентарю тощо
при інфекціях бактеріальної, грибкової (кандидози,
дерматомікози) і вірусної (включаючи гепатити,
короновірусна інфекція, СНІД та ін.) етіології;
передстерилізаційної обробки виробів медичного призначення
в лікувально-профілактичних закладах; проведення поточної
та заключної дезінфекції в осередках інфекційних хвороб,
квартирах, дитячих закладах тощо; дезінфекції повітря
приміщень; дезінфекції та санітарній обробці приміщень,
інвентарю, обладнання у харчовій і переробній
промисловостях (м’ясопереробній, молочній, пивобезалкогольній, кондитерській галузях); сільському
господарстві; на підприємствах громадського харчування та
торгівлі; на комунальних об’єктах (спортивно-оздоровчі
комплекси, аптеки, перукарні, косметичні салони, вокзали,
готелі, кінотеатри, сауни, туалети і ін.); на різних
транспортних засобах

28.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Державної
установи “Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних наук
України” від 01.12.2020 №12.2-18-5/26647

1231

Засіб родентицидний «RATTUS (РАТТУС),
тістоподібні брикети» (діюча речовина:
бромадіолон – 0,005 %)

Приватне підприємство
“Тиква”, Україна, 33024, м.
Рівне, вул. Млинівська, 18,
тел./факс 0362610687, E-mail:
regist.nestor.agro@gmail.com,
код за ЄДРПОУ 38247819

Приватне підприємство
Гуртова і роздрібна торгівля. Знищення сірих і чорних
“Тиква”, Україна, 33024, м.
пацюків та хатніх мишей у приміщеннях різного типу та
Рівне, вул. Млинівська, 18,
навколо них
тел./факс 0362610687, E-mail:
regist.nestor.agro@gmail.com,
код за ЄДРПОУ 38247819

Наказ від
28.12.2020
№3038

28.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 26.11.2020 №12.2-18-5/26407

1232

Засіб родентицидний «RATTUS (РАТТУС), Приватне підприємство
зернова маса» (діюча речовина: бромадіолон “Тиква”, Україна, 33024, м.
– 0,005 %)
Рівне, вул. Млинівська, 18,
тел./факс 0362610687, E-mail:
regist.nestor.agro@gmail.com,
код за ЄДРПОУ 38247819

Приватне підприємство
Гуртова і роздрібна торгівля. Знищення сірих і чорних
“Тиква”, Україна, 33024, м.
пацюків та хатніх мишей у приміщеннях різного типу та
Рівне, вул. Млинівська, 18,
навколо них
тел./факс 0362610687, E-mail:
regist.nestor.agro@gmail.com,
код за ЄДРПОУ 38247819

Наказ від
28.12.2020
№3038

28.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 30.11.2020 №12.2-18-5/26623

1233

Засіб антисептичний "Аntiseptix", діюча
речовина: спирт етиловий – 70,0 %

Приватне підприємство
“Тиква”, 33024 , Україна, м.
Рівне, вул Млинівська, 18,
тел/факс 036262610687, код
ЄДРПОУ38247819,
regist.nestor.agro@gmail.com

Приватне підприємство
“Тиква”, 33024 , Україна, м.
Рівне, вул Млинівська, 18,
тел/факс 036262610687, код
ЄДРПОУ38247819,
regist.nestor.agro@gmail.com

Засіб антисептичний "Аntiseptix" рекомендується
використовувати для дезінфекції не чутливих до дії спирту
робочих поверхонь, антисептичної обробки рук в побуті і на
виробництві. Оптова та роздрібна торгівля

Наказ від
28.12.2020
№3038

28.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 19.11.2020 №12.2-18-5/26214

1234

Засіб родентицидний «RATTUS (РАТТУС),
воскові брикети» (діюча речовина:
бромадіолон – 0,005 %)

Приватне підприємство
“Тиква”, 33024 , Україна, м.
Рівне, вул Млинівська, 18,
тел/факс 036262610687, код
ЄДРПОУ38247819,
regist.nestor.agro@gmail.com

Приватне підприємство
“Тиква”, 33024 , Україна, м.
Рівне, вул Млинівська, 18,
тел/факс 036262610687, код
ЄДРПОУ38247819,
regist.nestor.agro@gmail.com

Гуртова і роздрібна торгівля. Знищення сірих і чорних
пацюків та хатніх мишей у приміщеннях різного типу та
навколо них

Наказ від
28.12.2020
№3038

28.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 26.11.2020 №12.2-18-5/26541

1235

Засіб інсектицидний «Стоп вредитель» (Стоп Товариство з Обмеженою
шкідник) (д.р.: тіаметоксам – 25%), гранули Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська, б.73/75,
кв.40 Код ЄДРПОУ 32673704

Shanghai MIO. Chemical CO.,
Ltd та Nanjing Essence FineChemical Co., Ltd, Room 1603
Building 2 Jiefang Mansion,
No.4855, Dushi Road,201100
Shanghai, China та 9th Floor,
No. 58, Nanhu Road, Nanjing,
Jiangsu, China, Китай; ТОВ
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська,
б.73/75, кв.40 Код ЄДРПОУ
32673704

Державна реєстрація, в якості інсектицидного засобу для
Наказ від
знищення синатропних літаючих та повзуючих комах у
28.12.2020
середовищі життєдіяльності людини – біля сміттєзвалищ, у
№3038
середині та поблизу приміщень для утримання тварин, на
підприємствах по переробці харчових продуктів, у середині та
поблизу житлових та виробничих приміщень, оптовороздрібна торгівля

28.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
26.11.2020 № 12.2-18-5/26424

1236

Засіб інсектицидний «Домовик» (д.р.:
ацетаміприд – 200г/кг), порошок

Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська, б.73/75,
кв.40 Код ЄДРПОУ 32673704

Shanghai MIO. Chemical CO.,
Ltd та Nanjing Essence FineChemical Co., Ltd, Room 1603
Building 2 Jiefang Mansion,
No.4855, Dushi Road,201100
Shanghai, China та 9th Floor,
No. 58, Nanhu Road, Nanjing,
Jiangsu, China, Китай; ТОВ
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська,
б.73/75, кв.40 Код ЄДРПОУ
32673704

Державна реєстрація, в якості інсектицидного засобу для
Наказ від
знищення синатропних літаючих та повзуючих комах у
28.12.2020
середовищі життєдіяльності людини – біля сміттєзвалищ, у
№3038
середині та поблизу приміщень для утримання тварин, на
підприємствах по переробці харчових продуктів, у середині та
поблизу житлових та виробничих приміщень, оптовороздрібна торгівля

28.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
26.11.2020 № 12.2-18-5/26426

1237

Засіб родентицидний Бромадіалон 0,25 %
(д.р.: бромадіалон 0,25 %), рідина

Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«АгроМаксі», Україна, 61002,
м.Харків, вул.Сумська, б.73/75,
кв.40 Код ЄДРПОУ 32673704

Shanghai MIO. Chemical CO.,
Ltd та Nanjing Essence FineChemical Co., Ltd, Room 1603
Building 2 Jiefang Mansion,
No.4855, Dushi Road,201100
Shanghai, China та 9th Floor,
No. 58, Nanhu Road, Nanjing,
Jiangsu, China, Китай

Для ввезення. Для приготування принад для знищення
домашніх та польових мишей, сірих і чорних щурів в
житлових, побутових, офісних складських (у т.ч. харчових),
підсобних приміщеннях навчально-виховних, лікувальнопрофілактичних закладах та закладах ресторанного
господарства і торгівлі, спортивно-оздоровчих закладах,
підприємствах харчопереробної промисловості, на
промислових підприємствах, агропідприємствах,
підприємствах та об’єктах забезпечення автомобільного,
залізничного, водного, повітряного транспорту,
пенітенціарних закладах (включаючи вологі місця
перебування гризунів – підвали, каналізація, тощо). Для
використання фахівцями з дератизації, у тому числі за
програмами ПЕСТ контролю, оптово-роздрібна торгівля.
Державна реєстрація

Наказ від
28.12.2020
№3038

28.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
26.11.2020 № 12.2-18-5/26425

1238

Засіб дезінфекційний ТМ “ТИМ’ЯН” (марок ТОВ “ЛЄХЛЄР ФАРМ”,
1-10) (діючі речовини: денатурований етанол Україна, 04107, м. Київ, вул.
96% – 65,00%, ізопропіловий спирт – 5,00%) Отто Шмідта, буд. 2/2,
приміщення 45

ТОВ “ЛЄХЛЄР ФАРМ”,
Україна, 04107, м. Київ, вул.
Отто Шмідта, буд. 2/2,
приміщення 45 (адреса
дислокації виробництва:
04107, м. Київ, вул. Шмідта
Отто, буд. 2/2/45)

Заклади охорони здоров’я (у т. ч. аптечні), оздоровчі,
Наказ від
навчально-виховні заклади (у т. ч. дошкільні), спортивні
28.12.2020
об’єкти, підприємства хіміко-фармацевтичної,
№3038
мікробіологічної парфумерно-косметичної, харчопереробної
промисловості, ресторанного 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

28.12.2025

Державна установа “Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України” від 16.10.2020 №12.218-5/23878

1239

Засіб дезінфекційний «Антибактерин» д.р. та
доп.р.: хлорноватиста кислота, хлор окиснені
та гідропероксидні з’єднання, атомарний
кисень: HClO; ClO2; ClO-; O3; H3O2+;
H3O+; O2; NaCl

ТОВ «ПОРТ ФОРМАТ»,
Україна, м. Київ, проспект
Степана Бандери, будинок 24Є; код за ЄДРПОУ 35678506

ТОВ «ПОРТ ФОРМАТ»,
Україна, 08130, Київської
обл., с. Петропавлівська
Борщагівка, КиєвоСвятошинського р-ну, вул.
Петропавлівська, буд. 24
корпус №3; поштова адреса,
м. Київ, проспект Степана
Бандери, будинок 24-Є

Для дезінфекції, передстерилізаційного очищення та
Наказ від
стерилізації виробів медичного призначення зі скла,
28.12.2020
пластмаси, гуми, металів (сплави титану) в лікувально№3038
профілактичних та дитячих закладах; проведення поточної та
заключної дезінфекції в осередках інфекційних хвороб;
дезінфекції медичного устаткування у т.ч, барокамер,
стоматологічних інструментів та матеріалів); дезінфекції і
миття поверхонь в приміщеннях при проведенні
профілактичної дезінфекції на підприємствах фармацевтичної,
мікробіологічної і біотехнологічної промисловості;
дезінфекції води плавальних басейнів; знезараження стічних
вод; дезінфекції повітря та систем вентиляції; дезінфекції та
санітарній обробці приміщень, інвентарю, обладнання у
харчовій і переробній промисловостях (м’ясопереробній,
рибній, молочній, пиво-безалкогольній, кондитерській галузях
та інших); сільському господарстві; на підприємствах
громадського харчування та торгівлі, для обробки продуктів
харчової промисловості з метою подовження строків
придатності методом дезінфекції, на комунальних об’єктах
(спортивно-оздоровчі комплекси, аптеки, перукарні,
косметичні салони; вокзали, готелі, кінотеатри, сауни, ринки,
офіси, фітнес клуби, санпропускники, туалети та ін.); на
транспорті (санітарному, автомобільному, залізничному,
авіаційному, метрополітені та ін.); оптова та роздрібна
торгівля

28.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
21.01.2019 № 602-123-20-5/686

1240

Дезінфікуючий засіб "ДІ-ХЛОР": діюча
речовина – дихлорізоціанурат натрію – 84,0
%

БНВ ТОВ «Ельта-ЛТД»,
Україна, 03067, м. Київ, вул.
Гарматна, 31. Код ЄДРПОУ:
01047989; тел. (044) 456-13-70,
456-14-52, 453-20-82. E-mail:
elta2006@ukr.net

БНВ ТОВ «Ельта-ЛТД»,
Україна, 03067, м. Київ, вул.
Гарматна, 31. Код ЄДРПОУ:
01047989; тел. (044) 456-1370, 456-14-52, 453-20-82. Email: elta2006@ukr.net або
ІТОВ «Валбрента Кемікалс»,
Республіка Білорусь, 246015,
м. Гомель, вул.
Лепешинського, буд. 7Н на
замовлення БНВ ТОВ «ЕльтаЛтд».

Дезінфекційний засіб "ДІ-ХЛОР" призначений для дезінфекції поверхонь приміщень,
медичних приладів та обладнання, санітарно-технічного обладнання, посуду, білизни,
предметів догляду хворих, іграшок, взуття, прибирального інвентарю, гумових
килимків при проведенні поточної та заключної дезінфекції у закладах охорони
здоров’я та у вогнищах інфекцій бактеріальної, (включаючи туберкульоз), вірусної,
(включаючи поліомієліт, гепатити А, В і С, ВІЛ-інфекцію тощо), та грибкової
(кандидози, дерматомікози) етіології; дезінфекції зазначених об’єктів при проведенні
профілактичної дезінфекції у лікувально-профілактичних установах; дезінфекції
виробів медичного призначення; медичних відходів; санітарного транспорту,
транспорту для перевезення харчових продуктів; залізничного, повітряного, водного,
громадського транспорту та об’єктів його забезпечення; заключної дезінфекції у
дитячих закладах; проведення генеральних прибирань у лікувально-профілактичних
та дитячих закладах, на комунальних об’єктах, у закладах соціального захисту;
знезараження об’єктів, уражених пліснявими грибами; дезінфекції поверхонь
приміщень при проведенні профілактичної дезінфекції на комунальних об'єктах, у
закладах ресторанного господарства і торгівлі, у спортивно-оздоровчих комплексах, у
закладах соціального захисту і пенітенціарної системи, у закладах освіти, культури,
відпочинку, спорту, в офісах, на заводах, фабриках, складах і сховищах, у
громадських туалетах; у місцях проведення ритуальних заходів; знезараження
поверхонь при проведенні дезінфекції на підприємствах мікробіологічної,
біотехнологічної, харчової промисловості, в аптечних закладах; дезінфекції поверхонь
і обладнання на ринках, птахофабриках, на підприємствах птахопереробної
промисловості; дезінфекції спецодягу, білизни та відходів на об’єктах комунальнопобутового обслуговування населення; дезінфекції сміттєзбирального обладнання,
сміттєвозів; знезараження вмісту накопичувальних баків автономних туалетів, що не
мають відводу у каналізацію, поверхонь автономних туалетів і біотуалетів;
дезінфекції при проведенні протиепідемічних заходів ЦО та в умовах надзвичайних
ситуацій; дезінфекції інших епідеміологічно значимих об'єктів, діяльність яких
вимагає проведення дезінфекційних заходів відповідно до діючих санітарногігієнічних та протиепідемічних норм і правил. Ввезення. Оптова та роздрібна
торгівля

28.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 11.06.2019 №12.2-18-5/13158

Наказ від
28.12.2020
№3038
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Засіб інсектоакарицидний «ЦИПЕРТРИН»;
діюча речовина циперметрин–25,0%

БНВ ТОВ «Ельта-ЛТД»,
Україна, 03067, м. Київ, вул.
Гарматна, 31. Код ЄДРПОУ:
01047989; тел. (044) 456-13-70,
456-14-52, 453-20-82. E-mail:
elta2006@ukr.net

БНВ ТОВ «Ельта-ЛТД»,
Україна, 03067, м. Київ, вул.
Гарматна, 31. Код ЄДРПОУ:
01047989; тел. (044) 456-1370, 456-14-52, 453-20-82. Email: elta2006@ukr.net або
ІТОВ «Валбрента Кемікалс»,
Республіка Білорусь, 246015,
м. Гомель, вул.
Лепешинського, буд. 7Н на
замовлення БНВ ТОВ «ЕльтаЛтд»

Інсектоакарицидний засіб у формі концентрату емульсії
Наказ від
призначено для знищення синантропних комах (таргани, мухи, 28.12.2020
блохи, постільні блощиці, мурашки, комарі) у виробничих і
№3038
житлових приміщеннях, дитячих установах (крім спалень та
ігрових кімнат); лікувально-профілактичних закладах (за
винятком палат для хворих) і на підприємствах торгівлі,
ресторанного господарства; для знищення імаго комарів та їх
личинок у закритих водоймах (підвальні приміщення
житлових будинків, стічні води, протипожежні місткості
тощо), у будівлях і спорудах, а також для боротьби з комарами
при обробці відкритих непроточних природних і штучних
водойм постійного чи тимчасового існування, які не мають
санітарно-побутового або рибогосподарчого значення у
місцях масового відпочинку та рекреаційних зонах; для
знищення іксодових кліщів – переносників збудників
кліщового енцефаліту, іксодових кліщових бореліозів (ІКБ,
хвороба Лайма) та інших захворювань людей у місцях
масового відпочинку та рекреаційних зонах; для захисту
людей від іксодових кліщів і бліх (переносників збудників
небезпечних захворювань людини) при обробці верхнього
одягу. Ввезення. Оптова та роздрібна торгівля

28.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 05.06.2019 №12.2-18-5/12235
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Засоби для дератизації «Норат Екстра» зернова суміш (д.р. бродіфакум-0,005);
«Норат Екстра» - гранули (д.р. бродіфакум0,005); «Родефакум» - МБ (д.р. бродіфакум0,005); «Родефакум» - ТБ (д.р. бродіфакум0,005)

Багатопрофільне наукововиробниче товариство з
обмеженою відповідальністю
«Ельта-ЛТД» Україна, 03067,
м. Київ, вул. Гарматна, 31. Код
ЄДРПОУ - 01047989; e-mail:
elta2006@ukr.net

Багатопрофільне наукововиробниче товариство з
обмеженою відповідальністю
«Ельта-ЛТД» Україна, 03067,
м. Київ, вул. Гарматна, 31.
Код ЄДРПОУ - 01047989; email: elta2006@ukr.net; ІТОВ
«Валбрента Кемікалс»,
246015, Республіка Білорусь,
м.Гомель, вул.
Лепешинського 7Н, на
замовлення БНВ ТОВ «ЕльтаЛТД» Україна

Знищення сірих і чорних щурів та мишей в житлових,
Наказ від
побутових, офісних, складських (у т.ч. харчових), підсобних
28.12.2020
приміщеннях дитячих і навчально-виховних, лікувально№3038
профілактичних закладах та закладах ресторанного
господарства і торгівлі, спортивно-оздоровчих закладах,
підприємствах харчопереробної промисловості, на
промислових підприємствах, агропідприємствах,
підприємствах та об’єктах забезпечення автомобільного,
залізничного (у т.ч. метрополітенів), водного, повітряного
транспорту, пенітенціарних закладах (включаючи вологі місця
перебування гризунів - підвали, каналізація тощо).
Використовування фахівцями з дератизації, у тому числі за
програмами ПЕСТ контролю, а також населенням у побуті
(згідно з інструкції для побуту). Оптово-роздрібна реалізація

28.12.2025

Комісія з державної санітарноепідеміологічної експертизи Інституту гігієни
та екології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця від
24.10.2017 №602-123-20-5/33359
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Засіб інсектицидний «ТЕТРАЦИН»; діючі
речовини : циперметрин (10,0%),
тетраметрин (1,5%), піперонілбутоксид
(10,0%)

БНВ ТОВ «Ельта-ЛТД»,
Україна, 03067, м. Київ, вул.
Гарматна, 31. Код ЄДРПОУ:
01047989; тел. (044) 456-13-70,
456-14-52, 453-20-82. E-mail:
elta2006@ukr.net

БНВ ТОВ «Ельта-ЛТД»,
Україна, 03067, м. Київ, вул.
Гарматна, 31. Код ЄДРПОУ:
01047989; тел. (044) 456-1370, 456-14-52, 453-20-82. Email: elta2006@ukr.net або
ІТОВ «Валбрента Кемікалс»,
Республіка Білорусь, 246015,
м. Гомель, вул.
Лепешинського, буд. 7Н на
замовлення БНВ ТОВ «ЕльтаЛтд»

Засіб інсектицидний «ТЕТРАЦИН» призначений для знищення Наказ від
синантропних комах (таргани, мухи, блохи, постільні блощиці, 28.12.2020
мурашки (робочі особини), у виробничих і житлових
№3038
приміщеннях за відсутності людей, дитячих установах (крім
спалень та ігрових кімнат), лікувально-профілактичних
закладах (за винятком палат для хворих) і на підприємствах
торгівлі, громадського харчування; а також для знищення
імаго комарів при обробці місць їх знаходження у приміщенні
та личинок у закритих водоймах підвальних приміщень
житлових та інших споруд. Засіб застосовується у вигляді
робочих водних емульсій. Ввезення. Оптова та роздрібна
торгівля

28.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 05.06.2019 №12.2-18-5/12234
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Засіб дезінфікуючий "SANITIZER CDD", "С- ТОВ "Т.В.К. ГРУП", Україна,
65" серветки: діюча речовина - спирт
04071, м. Київ, вул.
ізопропіловий– 65,0 %
Межигірська, 39/20; оф. 22,
тел. +38 044 247 06 82, +38 044
501 22 36. Код за ЄДРПОУ
30264643. E-mail:
infotvk2014@gmail.com;
info@doctor-pirogov.com;
www.doctor-pirogov.com

ТОВ "Т.В.К. ГРУП", Україна,
04071, м. Київ, вул.
Межигірська, 39/20; оф. 22,
тел. +38 044 247 06 82, +38
044 501 22 36. Код за
ЄДРПОУ 30264643. E-mail:
infotvk2014@gmail.com;
info@doctor-pirogov.com;
www.doctor-pirogov.com

Дезінфекція шкіри рук медичного персоналу, невеликих за
Наказ від
розмірами поверхонь, виробів медичного призначення в
28.12.2020
ургентних ситуаціях у різних підрозділах закладів охорони
№3038
здоров’я, включаючи дитячі відділення, діагностичні і клінічні
лабораторії тощо, у дитячих дошкільних і учбово-виховних,
спортивно-оздоровчих закладах; дезінфекція шкіри рук
персоналу і невеликих за розмірами поверхонь у комунальнопобутових закладах, на підприємствах харчопереробної,
фармацевтичної, парфумерно-косметичної промисловості, у
закладах ресторанного господарства і харчової торгівлі, у
житлово-комунальних, громадських, культурно-освітніх,
видовищних закладах, на всіх видах пасажирського і
вантажного транспорту, а також в інших місцях в умовах
підвищених вимог до гігієни персоналу, пацієнтів, клієнтів та
відвідувачів; у побуті тощо

28.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 06.08.2020 №12.2-18-5/18005
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Засіб дезінфікуючий "SANITIZER CDD",
рідина: діючі речовини - спирт
ізопропіловий– 75,0 %, перекис водню – 4,0
%

ТОВ "Т.В.К. ГРУП", Україна,
04071, м. Київ, вул.
Межигірська, 39/20; оф. 22,
тел. +38 044 247 06 82, +38 044
501 22 36. Код за ЄДРПОУ
30264643. E-mail:
infotvk2014@gmail.com;
info@doctor-pirogov.com;
www.doctor-pirogov.com

ТОВ "Т.В.К. ГРУП", Україна,
04071, м. Київ, вул.
Межигірська, 39/20; оф. 22,
тел. +38 044 247 06 82, +38
044 501 22 36. Код за
ЄДРПОУ 30264643. E-mail:
infotvk2014@gmail.com;
info@doctor-pirogov.com;
www.doctor-pirogov.com

Дезінфекція шкіри рук медичного персоналу, невеликих за
Наказ від
розмірами поверхонь, виробів медичного призначення в
28.12.2020
ургентних ситуаціях у різних підрозділах закладів охорони
№3038
здоров’я, включаючи дитячі відділення, діагностичні і клінічні
лабораторії тощо, у дитячих дошкільних і учбово-виховних,
спортивно-оздоровчих закладах; дезінфекція шкіри рук
персоналу і невеликих за розмірами поверхонь у комунальнопобутових закладах, на підприємствах харчопереробної,
фармацевтичної, парфумерно-косметичної промисловості, у
закладах ресторанного господарства і харчової торгівлі, у
житлово-комунальних, громадських, культурно-освітніх,
видовищних закладах, на всіх видах пасажирського і
вантажного транспорту, а також в інших місцях в умовах
підвищених вимог до гігієни персоналу, пацієнтів, клієнтів та
відвідувачів; у побуті тощо

28.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 06.08.2020 №12.2-18-5/18008
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Засіб дезінфікуючий "SANITIZER CDD", "С- ТОВ "Т.В.К. ГРУП", Україна,
75" рідина: діюча речовина - спирт
04071, м. Київ, вул.
ізопропіловий– 75,0 %
Межигірська, 39/20; оф. 22,
тел. +38 044 247 06 82, +38 044
501 22 36. Код за ЄДРПОУ
30264643. E-mail:
infotvk2014@gmail.com;
info@doctor-pirogov.com;
www.doctor-pirogov.com

ТОВ "Т.В.К. ГРУП", Україна,
04071, м. Київ, вул.
Межигірська, 39/20; оф. 22,
тел. +38 044 247 06 82, +38
044 501 22 36. Код за
ЄДРПОУ 30264643. E-mail:
infotvk2014@gmail.com;
info@doctor-pirogov.com;
www.doctor-pirogov.com

Дезінфекція шкіри рук медичного персоналу, невеликих за
Наказ від
розмірами поверхонь, виробів медичного призначення в
28.12.2020
ургентних ситуаціях у різних підрозділах закладів охорони
№3038
здоров’я, включаючи дитячі відділення, діагностичні і клінічні
лабораторії тощо, у дитячих дошкільних і учбово-виховних,
спортивно-оздоровчих закладах; дезінфекція шкіри рук
персоналу і невеликих за розмірами поверхонь у комунальнопобутових закладах, на підприємствах харчопереробної,
фармацевтичної, парфумерно-косметичної промисловості, у
закладах ресторанного господарства і харчової торгівлі, у
житлово-комунальних, громадських, культурно-освітніх,
видовищних закладах, на всіх видах пасажирського і
вантажного транспорту, а також в інших місцях в умовах
підвищених вимог до гігієни персоналу, пацієнтів, клієнтів та
відвідувачів; у побуті тощо

28.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 17.08.2020 №12.2-18-5/19121
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Засіб дезінфікуючий "SANITIZER CDD",
серветки: діючі речовини - спирт
ізопропіловий– 75,0 %, перекис водню – 4,0
%

ТОВ "Т.В.К. ГРУП", Україна,
04071, м. Київ, вул.
Межигірська, 39/20; оф. 22,
тел. +38 044 247 06 82, +38 044
501 22 36. Код за ЄДРПОУ
30264643. E-mail:
infotvk2014@gmail.com;
info@doctor-pirogov.com;
www.doctor-pirogov.com

ТОВ "Т.В.К. ГРУП", Україна,
04071, м. Київ, вул.
Межигірська, 39/20; оф. 22,
тел. +38 044 247 06 82, +38
044 501 22 36. Код за
ЄДРПОУ 30264643. E-mail:
infotvk2014@gmail.com;
info@doctor-pirogov.com;
www.doctor-pirogov.com

Дезінфекція шкіри рук медичного персоналу, невеликих за
Наказ від
розмірами поверхонь, виробів медичного призначення в
28.12.2020
ургентних ситуаціях у різних підрозділах закладів охорони
№3038
здоров’я, включаючи дитячі відділення, діагностичні і клінічні
лабораторії тощо, у дитячих дошкільних і учбово-виховних,
спортивно-оздоровчих закладах; дезінфекція шкіри рук
персоналу і невеликих за розмірами поверхонь у комунальнопобутових закладах, на підприємствах харчопереробної,
фармацевтичної, парфумерно-косметичної промисловості, у
закладах ресторанного господарства і харчової торгівлі, у
житлово-комунальних, громадських, культурно-освітніх,
видовищних закладах, на всіх видах пасажирського і
вантажного транспорту, а також в інших місцях в умовах
підвищених вимог до гігієни персоналу, пацієнтів, клієнтів та
відвідувачів; у побуті тощо

28.12.2025

Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 11.09.2020 №12.2-18-5/20942
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Засіб дезінфікуючий "SANITIZER CDD",
ТОВ "Т.В.К. ГРУП", Україна,
гель: діючі речовини - спирт ізопропіловий– 04071, м. Київ, вул.
75,0 %, перекис водню – 4,0 %
Межигірська, 39/20; оф. 22,
тел. +38 044 247 06 82, +38 044
501 22 36. Код за ЄДРПОУ
30264643. E-mail:
infotvk2014@gmail.com;
info@doctor-pirogov.com;
www.doctor-pirogov.com

ТОВ "Т.В.К. ГРУП", Україна,
04071, м. Київ, вул.
Межигірська, 39/20; оф. 22,
тел. +38 044 247 06 82, +38
044 501 22 36. Код за
ЄДРПОУ 30264643. E-mail:
infotvk2014@gmail.com;
info@doctor-pirogov.com;
www.doctor-pirogov.com

Дезінфекція шкіри рук медичного персоналу у різних
Наказ від
підрозділах закладів охорони здоров’я, включаючи дитячі
28.12.2020
відділення, діагностичні і клінічні лабораторії тощо, у дитячих №3038
дошкільних і учбово-виховних, спортивно-оздоровчих
закладах; дезінфекція шкіри рук персоналу у комунальнопобутових закладах, на підприємствах харчопереробної,
фармацевтичної, парфумерно-косметичної промисловості, у
закладах ресторанного господарства і харчової торгівлі, у
житлово-комунальних, громадських, культурно-освітніх,
видовищних закладах, на всіх видах пасажирського і
вантажного транспорту, а також в інших місцях в умовах
підвищених вимог до гігієни персоналу, пацієнтів, клієнтів та
відвідувачів; у побуті тощо
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Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи ДУ “Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ” від 06.08.2020 №12.2-18-5/18007

* Примітка: Графа 6 "Номер свідоцтва про державну реєстрацію дезінфекційного засобу і дата видачі" мається на увазі дата та номер наказу про внесення дезінфекційного засобу в реєстр.

