
Сторінка 1 із 27

 Державний реєстр дезінфекційних засобів 2019 рік

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до

1 01.02.2019 01.02.2024

2 01.02.2019 01.02.2024

3 01.02.2019 01.02.2024

4 01.02.2019 01.02.2024

Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

Засіб дезінфікуючий "Бланідас еко-стерил 
(Blanidas eco-steril)" - діючі речовини, мас., %: 
натрій перкарбонат - 42,0, тетраацетилендіамін - 
25,0

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5 код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд.19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м.Київ, 
вул.Зрошувальна, 15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці ім. 
Ю.І.Кундієва НАМН України", 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/12522  від 
23.03.2018 

Засіб дезінфікуючий "Етасепт (Etasept)" - діючі 
речовини, мас., %: спирт етиловий - 9,5-10,5; 
хлоргексидин диглюконат - 0,252-0,475; перекис 
водню 0,285-0,315

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд.19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м.Київ, вул. 
Зрошувальна, 15 А. Код за ЄДРПОУ: 36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/23068  від 18.07.2017 

Засіб дезінфікуючий "Гуасепт (Guasept)"-діюча 
речовина,мас,%: 26,0±1,5 
полігексаметиленгуанідину гідрохлориду 
(ПГМГ)

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд.19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м.Київ, вул. 
Зрошувальна, 15 А. Код за ЄДРПОУ: 36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/6256 від 10.03.2017 

Засіб дезінфікуючий "Лізоформін плюс 
(Lysoformin plus)"-діючі речовини, мас.,%: 23,2%-
похідні алкіламіну, 8,9%-похідні гуанідину, 5,0%-
дидецилдиметиламоній хлориду

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд.19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м.Київ, вул. 
Зрошувальна, 15 А. Код за ЄДРПОУ: 36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/8197 від 23.03.2017 



Сторінка 2 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

5 01.02.2019 01.02.2024

6 01.02.2019 01.02.2024

7 01.02.2019 01.02.2024

8 01.02.2019 01.02.2024

9 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий "Хлор Ліквід (Chlorine 
Liquid)"-діюча речовина: гіпохлорит натрію (за 
активним хлором) 7,0-10,0%

ТОВ "Бланідас". Україна. 01042. 
м. Київ. пров. Новопечерський. 
буд. 19/3. корп. 1. кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас". Україна. 01042. м. Київ. пров. 
Новопечерський. буд.19/3. корп. 1. кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099. м.Київ. вул. 
Зрошувальна. 15 А. Код за ЄДРПОУ: 36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/7324 від 17.03.2017 

Засіб дезінфікуючий "Бланідас 300 (Blanidas 
300)"-діюча речовина, мас.,%: 80,5 -натрієва сіль 
дихлорізоціанурової кислоти

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд.19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд.19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м.Київ, вул. 
Зрошувальна, 15 А. Код за ЄДРПОУ: 36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці ім. 
Ю.І.Кундієва НАМН України", 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/38407 від 
07.12.2017 

Засіб дезінфекційний "АХД 2000 ультра (AHD 
2000 ultra)"-діюча речовина, мас., %: 78,0±3,5 - 
етанолу

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд.19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд.19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м.Київ, вул. 
Зрошувальна, 15 А. Код за ЄДРПОУ: 36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці ім. 
Ю.І.Кундієва НАМН України", 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/39208 від 
14.12.2017 

Засіб дезінфікуючий «Лізоформін 3000 
(Lysoformin3000)» - діючі речовини, мас., %: 9,5 - 
глутаровий альдегід; 7,5 - гліоксаль; 9,6 - 
дидецилдиметиламоній хлорид

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м. Київ, 
вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/7824  від 21.03.2017

Засіб дезінфікуючий «Милосепт (Mylosept)»- 
діюча речовина, мас,%: 5-хлор-2-(2,4-
дихлорфеноксі) фенол (триклозан) - 0,5

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м. Київ, 
вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/22634 від 12.07.2017 



Сторінка 3 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

10 01.02.2019 01.02.2024

11 01.02.2019 01.02.2024

12 01.02.2019 01.02.2024

13 01.02.2019 01.02.2024

14 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий «Перісепт (Perisept)»  діюча 
речовина, мас,%: пероксид водню -
12,0;алкілдиметилбензиламоній хлорид -3,75; 
полігексаметиленгуанідин гідрохлорид (ПГМГ) - 
2,0

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м. Київ, 
вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/22635 від 12.07.2017

Засіб дезінфікуючий «Триасепт (Triasept)»-  діюча 
речовина, мас, %: трихлорізоціанурова кислота -
55,0

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м. Київ, 
вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/24724  від 08.08.2017 

Засіб дезінфікуючий «Acrylan® premium clinic 
(Акрилан преміум клінік)» - діючі речовини, мас, 
%: 0,525 дидецилдиметиламонію хлориду; 
0,12±0,01 полігексаніду (полігекса 
метиленбігуанідін гідрохлорид)

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м. Київ, 
вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/1623 від 02.02.2017 

Засіб дезінфікуючий "Аеродизин (Aerodesin)" - 
діючі речовини, мас., %: 32,5% - 1-пропанол, 
18,0% - етанол, 0,025% - дидецилдиметиламоній 
хлорид

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м. Київ, 
вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/8274 від 23.03.2017 

Засіб для дезінфекції рук "АХД 2000 гель (AHD 
2000 gel)" діюча речовина., мас,%: 75,0 - спирт 
етиловий

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м. Київ, 
вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/8198  від 23.03.2017 



Сторінка 4 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

15 01.02.2019 01.02.2024

16 01.02.2019 01.02.2024

17 01.02.2019 01.02.2024

18 01.02.2019 01.02.2024

19 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий "АХД 2000 експрес (AHD 
2000 express)" - діюча речовина., мас,%: 40,0 
спирт пропіловий, 35,0-спирт ізопропіловий, 0,15-
алкілдиметилбензиламоніум хлорид

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м. Київ, 
вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/8199  від 23.03.2017 

Засіб дезінфікуючий "Бланідас Актив Ензим 
(Blanidas Active Enzyme)" - діючі речовини, мас., 
%: 12,0 - алкілдиметилбензиламоній хлорид; 8,0-
дидецілдиметиламоній хлорид; 2,0-
полігексаметиленгуанідин гідрохлорид

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м. Київ, 
вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці ім. 
Ю.І.Кундієва НАМН України", 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/38406 від 
07.12.2017 

Засіб дезінфікуючий "Бланідас Оксідез (Blanidas 
Oxides)" - діючі речовини, мас., %: 12,0 - пероксид 
водню; 3,75-алкілдиметилбензиламонію 
хлорид;2,0-полігексаметиленгуанідин гідрохлорид 
(ПГМГ)

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м. Київ, 
вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці ім. 
Ю.І.Кундієва НАМН України", 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/37122 від 
30.11.2017

Засіб для дезінфекції рук "Бланідас софт дез 
(Blanidas soft des)" - діюча речовина., мас,%: 0,5 - 
5-хлор-2(2,4-дихлорфенокі) фенола (триклозан)

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м. Київ, 
вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці ім. 
Ю.І.Кундієва НАМН України", 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/38404  від 
07.12.2017 

Засіб дезінфікуючий "Triacid® premium clinic 
(Триацид преміум клінік)" - діючі речовини, 
мас,%: 15,0-20,0 N-додецилпропан-1,3- 
діаміну; 10,0-15,0 2-пропанолу

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м.Київ, пров. Новопечерський, 
буд.19/3, корп.1, кімн.5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м.Київ, пров. 
Новопечерський, буд.19/3, корп.1, кімн.5. 
Адреса виробництва: 02099, м.Київ, вул. 
Зрошувальна, 15 А. Код за ЄДРПОУ: 36423868

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії 
різних підпорядкувань, аптечні заклади, 
підприємства харчопереробної промисловості, 
заклади ресторанного господарства і торгівлі, 
об'єкти  комунально-побутового призначення, 
підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, парфюмерно-
косметологічної 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 (залізничний, 
повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/1624 від 02.02.2017



Сторінка 5 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

20 01.02.2019 01.02.2024

21 01.02.2019 01.02.2024

22 01.02.2019 01.02.2024

23 01.02.2019 01.02.2024

24 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий "Skin-Des® premium clinic 
(Скін -дез преміум клінік)" - діюча 
речовина, мас, %: 70,0 спирту 
ізопропилового

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м.Київ, пров. Новопечерський, 
буд.19/3, корп.1, кімн.5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м.Київ, пров. 
Новопечерський, буд.19/3, корп.1, кімн.5. 
Адреса виробництва: 02099, м.Київ, вул. 
Зрошувальна, 15 А. Код за ЄДРПОУ: 36423868

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприємства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти  комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, парфюмерно-
косметологічної 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 (залізничний, повітряний, метрополітен, 
річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/1630 від 02.02.2017

Засіб дезінфікуючий "Synergy® premium clinic 
(Синерджи преміум клінік)" (діючі 
речовини, мас.%; спирт етиловий - 54,1%, 
спирт пропіловий - 10,0%)

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м.Київ, пров. Новопечерський, 
буд.19/3, корп.1, кімн.5, код за 
ЄДРПОУ: 36423868

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м.Київ, пров. 
Новопечерський, буд.19/3, корп.1, кімн.5. 
Адреса виробництва: 02099, м.Київ, вул. 
Зрошувальна, 15 А, код за ЄДРПОУ: 36423868

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприємства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти  комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, парфюмерно-
косметологічної 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.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 02-123-20-5/3297 
від 13.12.2016

Засіб дезінфікуючий "Descocid® premium clinic 
(Дескоцид преміум клінік)" - діючі речовини, мас,
%: 10,0-15,0 бензалконіуму хлориду; 5,0-10,0 
спирту ізопропілового; 5,0-10,0  
дидецилдиметиламоніуму хлориду

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м.Київ, пров. Новопечерський, 
буд.19/3, корп.1, кімн.5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м.Київ, пров. 
Новопечерський, буд.19/3, корп.1, кімн.5. 
Адреса виробництва: 02099, м.Київ, вул. 
Зрошувальна, 15 А. Код за ЄДРПОУ: 36423868

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприємства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти  комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, парфюмерно-
косметологічної 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.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/1626 від 02.02.2017

Засіб дезінфікуючий Antiseptica Combi Surface® 
(Антисептика комбі  сурфейс) " - діючі 
речовини, мас., %: 8,0 глутарового альдегіду; 
5,0 бензалконіуму хлориду; 3,0 
додецилдиметиламоніуму хлориду

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м.Київ, пров. Новопечерський, 
буд.19/3, корп.1, кімн.5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м.Київ, пров. 
Новопечерський, буд.19/3, корп.1, кімн.5. 
Адреса виробництва: 02099, м.Київ, вул. 
Зрошувальна, 15 А. Код за ЄДРПОУ: 36423868

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприємства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти  комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, парфюмерно-
косметологічної 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 (залізничний, повітряний, метрополітен, 
річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці   НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/1627 від 02.02.2017

Засіб дезінфікуючий "Бланідас НОК (Blanidas 
NOK)" - діючі речовини, мас.,%: 0,09-0,19,0 - 
надоцтова кислота; 2,5-3,5 - перекис водню

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м.Київ, пров. Новопечерський, 
буд.19/3, корп.1, кімн.5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м.Київ, пров. 
Новопечерський, буд.19/3, корп.1, кімн.5. 
Адреса виробництва: 02099, м.Київ, вул. 
Зрошувальна, 15 А. Код за ЄДРПОУ: 36423868

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприємства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти  комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, парфюмерно-
косметологічної 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 (залізничний, повітряний, метрополітен, 
річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці  ім.Ю.І. 
Кундієва НАМН України", 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/38405 від 
07.12.2017



Сторінка 6 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

25 01.02.2019 01.02.2024

26 01.02.2019 01.02.2024

27 01.02.2019 01.02.2024

28 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий "Бланідас-Ц ЦХ-Фоам 
(Blanidas-C CH-Foam)" - діючі речовини, мас.,%: 
натрію гідроксид - 15,0; натрію гіпохлорит ( за 
активним хлором)-5,0

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м.Київ, пров. Новопечерський, 
буд.19/3, корп.1, кімн.5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м.Київ, пров. 
Новопечерський, буд.19/3, корп.1, кімн.5. 
Адреса виробництва: 02099, м.Київ, вул. 
Зрошувальна, 15 А. Код за ЄДРПОУ: 36423868.

Підприємства харчопереробної промисловості (у тому 
числі м'ясної, птахопереробної, рибної, консервної, 
молочної, хлібобулочної, кондитерської, цукрової, 
олійно-жирової, масло-екстракційної, виноробної, 
алкогольної тапивоварної, плодоовочевої 
промисловості, виробництва дитячого харчування, 
напівфабрикатів, сипучих виробів, морепродуктів, 
дріжджів, солоду, безалкогольних напоїв, соків), 
агропромислового комплексу (в т.ч. тваринництво, 
ферми та інкубатори), ресторанного господарства і 
торгівлі, транспорт (залізничний, повітряний, 
метрополітен, річковий), об'єкти комунально-
побутового призначення і водопровідно-
каналізаційного господарства.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/10845 від 14.04.2017

Засіб дезінфікуючий "Бланідас-Ц Гіпохлорит" 
(Blanidas-C Hypochlorite)"-діюча речовина, мас.,
%:гіпохлорит натрію 10,0(за активним хлором)

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м.Київ, пров. Новопечерський, 
буд.19/3, корп.1, кімн.5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м.Київ, пров. 
Новопечерський, буд.19/3, корп.1, кімн.5. 
Адреса виробництва: 02099, м.Київ, вул. 
Зрошувальна, 15 А. Код за ЄДРПОУ: 36423868.

Підприємства харчопереробної промисловості (у тому 
числі м'ясної, птахопереробної, рибної, консервної, 
молочної, хлібобулочної, кондитерської, цукрової, 
олійно-жирової, масло-екстракційної, виноробної, 
алкогольної тапивоварної, плодоовочевої 
промисловості, виробництва дитячого харчування, 
напівфабрикатів, сипучих виробів, морепродуктів, 
дріжджів, солоду, безалкогольних напоїв, соків), 
агропромислового комплексу (в т.ч. тваринництво, 
ферми та інкубатори), ресторанного господарства і 
торгівлі, транспорт (залізничний, повітряний, 
метрополітен, річковий), об'єкти комунально-
побутового призначення і водопровідно-
каналізаційного господарства.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/10854 від 14.04.2017

Засіб дезінфікуючий "Бланідас-А Форте" 
(Blanidas-A Forte)" -діюча речовина, мас.,%: 15,0 - 
надоцтова кислота

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, 
м.Київ, пров. Новопечерський, 
буд.19/3, корп.1, кімн.5. Код за 
ЄДРПОУ: 36423868.

ТОВ "Бланідас", Україна, 01042, м.Київ, пров. 
Новопечерський, буд.19/3, корп.1, кімн.5. 
Адреса виробництва: 02099, м.Київ, вул. 
Зрошувальна, 15 А. Код за ЄДРПОУ: 36423868.

Підприємства харчопереробної промисловості (у тому 
числі м'ясної, птахопереробної, рибної, консервної, 
молочної, хлібобулочної, кондитерської, цукрової, 
олійно-жирової, масло-екстракційної, виноробної, 
алкогольної тапивоварної, плодоовочевої 
промисловості, виробництва дитячого харчування, 
напівфабрикатів, сипучих виробів, морепродуктів, 
дріжджів, солоду, безалкогольних напоїв, соків), 
агропромислового комплексу (в т.ч. тваринництво, 
ферми та інкубатори), ресторанного господарства і 
торгівлі, транспорт (залізничний, повітряний, 
метрополітен, річковий), об'єкти комунально-
побутового призначення і водопровідно-
каналізаційного господарства.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/10855 від 14.04.2017

Засіб дезінфікційний "Сума Бак конк Д10 конк 
(Suma Bac conc D10 conc)" - діючі речовини: мас.,
%: алкілдиметилбензиламоній хлорид - 4,9; 
дидецилдиметламоній хлорид - 4,9

ТОВ "Лізоформ", Україна.01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн.5, код за 
ЄДРПОУ 34937637

Компанія "Diversey", Rembrandtlaan 414.7545 ZV 
Enschede, Netherlands; 15500, Praha 5,K Hajum 
1233/2. Країни ЄС, Нідерланди.

Промислові підприємства, підприємства харчопереробної 
промисловості, готельного господарства, заклади 
ресторанного типу і торгівлі, об'єкти комунально-
побутового призначення, водопровідно-
каналізаційного господарства, підприємства 
парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної промисловості, 
агропромислового комплексу, 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 навчальні заклади, транспорт (у т.ч. 
залізничний, повітряний, метрополітен, морський), 
оптово-роздрібна торгівля.

Державна установа "Інститут 
медицини праці  ім.Ю.І. 
Кундієва Національної 
академії медичних наук 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/40749 від 28.12.2017



Сторінка 7 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

29 01.02.2019 01.02.2024

30 01.02.2019 01.02.2024

31 01.02.2019 01.02.2024

32 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфекційний "Деозан Деоген (Deosan 
Deogen)"-діючі речовини: 3,0-10,0% натрію 
гіпохлориту; 3,0-10,0%-натрію гідроксиду

ТОВ "Лізоформ", Україна, 01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн.5, код 
ЄДРПОУ: 34937637

Компанія "Diversey", Нідерланди, Rembrandtlaan 
414.7545 ZV Enschede, Netherlands.

Підприємствах харчопереробної промисловості (в т.ч. 
м'ясної, птахопереробної, рибної консервної, 
молочної, броварної, маслоекстракційної, лікеро-
горілчаної, виноробної, хлібопекарської, цукрової, 
кондитерської галузі, плодоовочевої, виробництва 
дитячого харчування, напівфабрикатів, сипучих 
виробів, морепродуктів, дріжджів, солоду, 
безалкогольних напоїв, соків тощо); ресторанного 
господарства та агропромислового комплексу; 
об'єкти комунально-побутового призначення і 
водопровідно-каналізаційного господарства.

Державна Установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 05.03.02-
03/23034 від 30.06.2016

Засіб дезінфекційний "Сума Бак Д10 (Suma Bac 
D10)" - діюча речовина: мас.,%: 
алкілдиметилбензиламоній хлорид - 7,0

ТОВ "Лізоформ", Україна.01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн.5, код за 
ЄДРПОУ 34937637

Компанія "Diversey", Rembrandtlaan 414.7545 ZV 
Enschede, Netherlands; 15500, Praha 5,K Hajum 
1233/2. Країни ЄС, Нідерланди.

Промислові підприємства, підприємства харчопереробної 
промисловості, готельного господарства, заклади 
ресторанного типу і торгівлі, об'єкти комунально-
побутового призначення, водопровідно-
каналізаційного господарства, підприємства 
парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної промисловості, 
агропромислового комплексу, 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 навчальні заклади, транспорт (у т.ч. 
залізничний, повітряний, метрополітен, морський), 
оптово-роздрібна торгівля.

Державна установа "Інститут 
медицини праці  ім.Ю.І. 
Кундієва Національної 
академії медичних наук 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/40748 від 28.12.2017

Засіб дезінфекційний "Софт Кеар Сенсісепт Н34 
(Soft Care Sensisept H34)" діючі речовини: мас.,%: 
хлоргексидину диглюконат - 2,9; 2-феноксіетанол 
- 1,5

ТОВ "Лізоформ", Україна.01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн.5, код за 
ЄДРПОУ 4937637.

Компанія "Diversey", Rembrandtlaan 414.7545 ZV 
Enschede, Netherlands; 15500, Praha 5,K Hajum 
1233/2. Країни ЄС, Нідерланди.

Промислові підприємства, підприємства харчопереробної 
промисловості, готельного господарства, заклади 
ресторанного типу і торгівлі, об'єкти комунально-
побутового призначення, водопровідно-
каналізаційного господарства, підприємства 
парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної промисловості, 
агропромислового комплексу, 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 навчальні заклади, транспорт (у т.ч. 
залізничний, повітряний, метрополітен, морський), 
оптово-роздрібна торгівля.

 Державна установа "Інститут 
медицини праці  ім.Ю.І. 
Кундієва Національної 
академії медичних наук 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/39653 від 20.12.2017

Засіб дезінфекційний "Софт Кеар Мед Н5 (Soft 
Care Med H5)" - діючі речовини: мас,%: 1-
пропанол- 2,9; 2-пропанол - 69,3

ТОВ "Лізоформ", Україна.01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн.5, код за 
ЄДРПОУ 4937637.

Компанія "Diversey", Rembrandtlaan 414.7545 ZV 
Enschede, Netherlands; 15500, Praha 5,K Hajum 
1233/2. Країни ЄС, Нідерланди.

Промислові підприємства, підприємства харчопереробної 
промисловості, готельного господарства, заклади 
ресторанного типу і торгівлі, об'єкти комунально-
побутового призначення, водопровідно-
каналізаційного господарства, підприємства 
парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної промисловості, 
агропромислового комплексу, 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 навчальні заклади, транспорт (у т.ч. 
залізничний, повітряний, метрополітен, морський), 
оптово-роздрібна торгівля.

Державна установа "Інститут 
медицини праці  ім.Ю.І. 
Кундієва Національної 
академії медичних наук 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/39654 від 20.12.2017



Сторінка 8 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

33 01.02.2019 01.02.2024

34 01.02.2019 01.02.2024

35 01.02.2019 01.02.2024

36 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий для рук "Стерізол" з 
етанолом (Sterisol Hand Disinfectant Ethanol) - 
діючі речовини, мас.,%: спирт етиловий - 70,0; 
спирт ізопропіловий - 10,0; спирт н-бутиловий - 
1,0

ТОВ "Лізоформ Медікал". 
Україна, 01133, м. Київ, вулиця 
Євгена Коновальця, будинок 31, 
офіс 314, код за ЄДРПОУ 
36257034.

"Sterisol AB", Юридична адреса: Швеція, м. 
Вадстена, SE 592 23, а/с 149.Адреса 
виробництва: Швеція, м. Вадстена, SE 592 23, а/
с 149.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприємства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти  комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, парфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці  ім.Ю.І. 
Кундієва НАМН України", 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/12521 від 
22.03.2018

Засіб дезінфікуючий «Manorapid® premium clinic 
(Манорапід преміум клінік)» -  діюча речовина, 
мас, %: 70,0 пропанол-2 (ізопропанол)

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

ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м. Київ, 
вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприемства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, порфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/1625 від 02.02.2017

Засіб дезінфекційний "Сума Таб Д4 таб (Suma Tab 
D4 tab)"- діюча речовина: мас., %: 
дихлорізоціанурат натрію - 99,5

ТОВ «Лізоформ», Україна.01042, 
м. Київ, пров. Новопечерський, 
буд. 19/3, корп. 1, кімн.5, код за 
ЄДРПОУ: 4937637.

Компанія «Diversey», Rembrandtlaan 414.7545 
ZV Enschede, Netherlands; 15500, Praha 5,K 
Hajum 1233/2. Країни ЄС, Нідерланди.

Промислові підприємства, підприємства харчопереробної 
промисловості, готельного господарства, заклади 
ресторанного типу і торгівлі, об'єкти комунально-
побутового призначення, водопровідно-каналізаційного 
господарства, підприємства парфумерно-косметичної, 
фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, 
мікробіологічної промисловості, агропромислового 
комплексу, 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 (у т. ч. залізничний, 
повітряний, метрополітен, морський), оптово-роздрібна 
торгівля.

Державна установа "Інститут 
медицини праці ім. 
Ю.І.Кундієва Національної 
академії медичних наук 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/39840 від 20.12.2017 

Засіб дезінфікуючий "Дівозан Форте" (Divosan 
Forte)" - діюча речовина, мас.,%: 15,0 - надоцтова 
кислота

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

ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м. Київ, 
вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Підприємства  харчопереробної промисловості (у тому 
числі  м'ясної, птахопереробної, рибної, консервної, 
молочної, хлібобулочної, кондитерської, 
цукрової ,олійно-жирової, масло-екстракційної, 
виноробної, алкогольної та пивоварної, плодоовочевої 
промисловості, виробництва дитячого харчування, 
напівфабрикатів, сипучих виробів, морепродуктів, 
дріжджів, солоду, безалкогольних напоїв, соків), 
агропромислового комплексу (в т.ч. тваринництво, 
ферми та інкубатори), ресторанного господарства і 
торгівлі, транспорт (залізничний, повітряний, 
метрополітен, річковий), об'єкти комунально-побутового 
призначення і водопровідно-каналізаційного 
господарства.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/10856  від 14.04.2017 



Сторінка 9 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

37 01.02.2019 01.02.2024

38 01.02.2019 01.02.2024

39 01.02.2019 01.02.2024

40 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий "Дівозан Гіпохлорит" 
(Divosan Hypochlorite)" - діюча речовина, мас.,%: 
гіпохлорит натрію 10,0 ( за активним хлором)

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

ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м. Київ, 
вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Підприємства  харчопереробної промисловості (у тому 
числі  м'ясної, птахопереробної, рибної, консервної, 
молочної, хлібобулочної, кондитерської, 
цукрової ,олійно-жирової, масло-екстракційної, 
виноробної, алкогольної та пивоварної, плодоовочевої 
промисловості, виробництва дитячого харчування, 
напівфабрикатів, сипучих виробів, морепродуктів, 
дріжджів, солоду, безалкогольних напоїв, соків), 
агропромислового комплексу (в т.ч. тваринництво, 
ферми та інкубатори), ресторанного господарства і 
торгівлі, транспорт (залізничний, повітряний, 
метрополітен, річковий), об'єкти комунально-побутового 
призначення і водопровідно-каналізаційного 
господарства.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/10857 від 14.04.2017 

Засіб дезінфікуючий "Гіпофоам" (Hypofoam)" - 
діючі речовини, мас.,%: натрію гідроксид - 15,0; 
натрію гіпохлорит ( за активним хлором)- 5,0

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

ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн. 5. 
Адреса виробництва: 02099, м. Київ, 
вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 
36423868.

Підприємства  харчопереробної промисловості (у тому 
числі  м'ясної, птахопереробної, рибної, консервної, 
молочної, хлібобулочної, кондитерської, 
цукрової ,олійно-жирової, масло-екстракційної, 
виноробної, алкогольної та пивоварної, плодоовочевої 
промисловості, виробництва дитячого харчування, 
напівфабрикатів, сипучих виробів, морепродуктів, 
дріжджів, солоду, безалкогольних напоїв, соків), 
агропромислового комплексу (в т.ч. тваринництво, 
ферми та інкубатори), ресторанного господарства і 
торгівлі, транспорт (залізничний, повітряний, 
метрополітен, річковий), об'єкти комунально-побутового 
призначення і водопровідно-каналізаційного 
господарства.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/10858 від 14.04.2017 

Засіб дезінфекційний «Діводез ФГ» (Divodes FG) - 
діючі речовини, %: 50,0-55,0 пропан-1-ол»; 15,0-
20,0 пропан-2-ол

ТОВ «Лізоформ», 01042, м. Київ, 
пров. Новопечерський, буд. 19/3, 
корп. 1, кімн.5, код за ЄДРПОУ: 
34937637.

Компанія «Diversey», Rembrandtlaan 414.7545 
ZV Enschede, Netherlands; 15500, Praha 5,K 
Hajum 1233/2. Країни ЄС, Нідерланди.

Підприємства  харчопереробної промисловості (в т. ч.  
м'ясної, птахопереробної, рибної, консервної, молочної, 
броварної, маслоекстракційної, лікеро-горілчаної, 
виноробної, хлібопекарської, цукрової,кондитерської 
галузі, плодоовочевої, виробництва дитячого харчування, 
напівфабрикатів, сипучих виробів, морепродуктів, 
дріжджів, солоду, безалкогольних напоїв, соків тощо); 
ресторанного господарства та агропромислового 
комплексу; об'єкти комунально-побутового призначення 
і водопровідно-каналізаційного господарства.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 02-123-20-3/2939 
від 09.12.2016 

Засіб дезінфекційний "Лізоформ-Десмат 
(Lysoform-Desmat)" - діючі речовини, мас., %: 
гліоксаль – 6,0; глутаровий альдегід – 3,5

ТОВ «Лізоформ Медікал». 
Україна, 01133, м. Київ, вул. 
Євгена Коновальця, 31, каб. 314. 
Код за ЄДРПОУ: 36257034.

Німеччнина. «Lysoform Dr. Hans Rosemann 
GmbH». Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247, Berlin.

Заклади та установи охорони здоров’я, лабораторії 
різних підпорядкувань, аптечні заклади, підприємства 
харчопереробної промисловості, заклади ресторанного 
господарства і торгівлі, об’єкти комунально-побутового 
призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, парфумерно-
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 
(залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Державна установа "Інститут 
медицини праці  ім.Ю.І. 
Кундієва Національної 
академії медичних наук 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/39115 від 14.12.2017



Сторінка 10 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

41 01.02.2019 01.02.2024

42 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий - шкірний антисептик 
"БіоЛонг" (діючі речовини: 1,0-1,8% - 
бензалконію хлориду; 0,1 - 0,4% - н-
октодецилдиметил (3-триметоксиселіл)пропіл 
амонію хлорид; 1,1-2,0% - ізопропілового спирту)

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

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

Засіб застосовують для дезінфекції рук хірургів, 
акушерів та мед персоналу, які зайняті у проведенні 
операції та прийнятті пологів в закладах охорони 
здоров`я; дезінфекції рук медичного персоналу; для 
обробки шкіри пацієнтів перед інвазійними втручаннями, 
ліктьових згинів донорів; дезінфекції рук працівників 
учбово-виховних закладів, аптечних закладів, лабораторії 
різного підпорядкування, об`єктів комунальних служб,  в 
т.ч. косметичних салонів, перукарень, закладів 
соцзабезпечення (будинки старих, інвалідів тощо), 
банківських установ, на всіх видах транспорту;  
дезінфекції рук працівників підприємств харчової, 
фармацевтичної біотехнологічної, косметичної 
промисловості, санітарно-курортних закладів, 
підприємств ресторанного господарства та 
агропромислового комплексу, ветеринарного нагляду; 
дезінфекції рук та шкіртих покривів персоналу інших 
об`єктів, діяльність яких вимагає додерження гігієнічних 
норм та правил у зонах надзвичайних ситуацій; 
дезінфекції рук та шкірних покривів населення у побуті

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20- 
5/5072 від 16.12.2016

Засіб дезінфікуючий з мийною властивістю 
"БіоЛонг" (діючі речовини, %: 10,0-18,0 - 
бензалконію хлориду; 1,0 - 4,0 - н-
октодецилдиметил (3-триметоксиселіл)пропіл 
амонію хлорид; 11,0-20,0 - ізопропілового спирту)

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

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

Застосовуєтьсяпри проведенні поточної, заключної 
дезінфекції, а також для проведення генеральних 
прибирань в закладах охорони здоров`я; дезінфекції 
поверхонь та повітря в приміщенні, жорстких меблів, 
санітарного транспорту, білизни, посуду, предметів 
догляду за хворими, виробів медичного призначення, 
перукарських і косметичних інструментів, в тому числі 
одноразового застосування; для профілактичної 
дезінфекції у закладах охорони здоров`я різних профілів, 
станціях швидкої та невідкладної медичної допомоги, 
донорських пунктах та пунктах переливання крові, 
медико-санітарних частинах; оздоровчих закладах; 
дитячих дошкільних закладах та учбових закладах; 
підприємствах та об`єктах ресторанного господарства і 
торгівлі; на рухомому складі та об`єктах забезпечення 
всіх видів транспорту (в тому числі санітарному 
транспорті, залізничному, метрополітені тощо); 
спортивно-оздоровчих закладах; військових частинах; 
підрозділах міністерства внутрішніх справ; 
пенітенціартих закладах; закладах соціального захисту; 
дезінфекції, в тому числі сумісної з 
передстерилізаційним очищенням виробів медичного 
призначення (включаючи жорсткі та гнучкі ендоскопи; 
попереднього і передстерилізаційного очищення 
ендоскопів і інструментів до них; заключного очищення 
ендоскопів перед дезінфекцією виокого рівня (ДВР); 
стерилізації виробів медичного призначення 
виготовлених з металів, гуми на основі натурального та 
силіконового каучуку, скла, пластмас, включаючи 
стоматологічні інструменти і матеріали, жорсткі і гнучкі 
ендоскопи, інструменти до них у лікувально-
профілактичних закладах.  

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20- 
5/1685 від 22.11.2016



Сторінка 11 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

43 01.02.2019 01.02.2024

44 Для знезараження стічних вод. 01.02.2019 01.02.2024

45 01.02.2019 01.02.2024

46 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфекційний "БіоЛонг"                     (діючі 
речовини: 11,0-18,0%  - ізопропілового спирту; 
2,0-7,0% н- пропілового спирту; 10,0-16,0% - 
бензалконію хлориду; 3,0-8,0% - 
дидецилдиметиламонію хлориду)

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

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

Засіб застосовується при проведенні поточної заключної 
дезінфекції, а також для проведення 
генеральнихприбирань в закладах охорони здоров`я 
дезінфекції поверхонь та повітря в приміщеннях, 
жорстких меблів, санітарного транспорту, білизни, 
посуду, предметів догляду за хворими, виробів 
медичного призначення, іграшок, санітарно-технічного 
обладнання, гумових килимків, прибирального 
інвентарю, перукарських і косметичних інструментів, в 
тому числі одноразового використання; для 
профілактичної дезінфекції у закладах охорони здоров`я 
(хірургічного, терапевтичного, акушерського, 
кардіологічного, неврологічного, фізіотерапевтичного, 
гінекологічного, онкологічного, патологоанатомічного, 
неонатологічного та інших профілів), станціях швидкої 
та невідкладної медичної допомоги, донорських пунктах 
та пунктах переливання крові, медико-санітартих 
частинах; оздоровчих закладах; дитячих дошкільних 
закладахта учбових закладах; підприємствах та об`єктах 
ресторанного господарства і торгівлі; для дезінфекції 
об`єктів підприємств та організацій держрезерву 
продовольчої групи;на рухомому  складі та об`єктах 
забезпечення всіх видів транспорту (в тому числі 
санітарному транспорті, каретах швидкої медичної 
допомоги, громадському, залізничному, морському, 
річковому, автомобільному, повітряному транспорті), 
вокзалах, аеропортах, автостанціях, метрополітені тощо; 
спортивно-оздоровчих закладах (спорткомплекси, 
басейни тощо); комунально-побутових об`єктах); 
військових частинах; підрозділах міністерства 
внутрішніх справ; пенітенціарних закладах; закладах 
соціального захисту; в побуті; дезінфекції в тому числі 
сумісної з передстерилізаційним очищенням, виробів 
медичного призначення (включаючи хірургічні і 
стоматологічні інструменти); стерилізації виробів 
медичного призначення, виготовлених із металів, гуми на 
основі натурального і силіконового каучуку, скла, 
пластмас, включаючи стоматологічні інструменти і 
матеріали, жорсткі і гнучкі ендоскопи, інструменти до 
них, у лікувально-профілактичних установах.

Державна установа "Інститут 
медицини праці НАМН 
України", висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 05.03.02-
04/21865 від 30.06.2016

Дезінфекційний засіб - гіпохлорит натрію 
технічний (діюча речовина - активний хлор ≥ 120 
г/куб.дм)

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", Україна, 
51909, Дніпропетровська обл., м. 
Дніпродзержинськ, вул. Горобця, 
1

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", Україна, 51909, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
вул. Горобця, 1

ДУ "Інститут громадського 
здоров`я ім. О.М. Марзєєва 
НАМНУ"                 висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/3012 від 
09.12.2016

Гіпохлорит натрію марки А, виготовлений за 
ГОСТ 11086-76 "Гіпохлорит натрію. Технічні 
умови"        (діюча речовина - активний хлор ≥ 190 
г/куб.дм)

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", Україна, 
51909, Дніпропетровська обл., м. 
Дніпродзержинськ, вул. Горобця, 
1

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", Україна, 51909, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
вул. Горобця, 1

Для знезараження води в системах централізованого 
питного водопостачання та стічних вод, дезінфекції 
артезіанських свердловин, водопровідних мереж та 
споруд.

ДУ "Інститут громадського 
здоров`я ім. О.М. Марзєєва 
НАМНУ"                 висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
05.03.02-04/21420 від 
24.06.2016

Дезінфекційний засіб - рідкий хлор, виготовлений 
за ГОСТ 6718-93 "хлор рідкий. Технічні умови" 
(діюча речовина - активнийхлор ≥ 99,8%)

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", Україна, 
51909, Дніпропетровська обл., м. 
Дніпродзержинськ, вул. Горобця, 
1

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", Україна, 51909, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
вул. Горобця, 1

Для знезараження води в системах централізованого 
питного водопостачання та стічних вод.

ДУ "Інститут громадського 
здоров`я ім. О.М. Марзєєва 
НАМНУ"                 висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
05.03.02-04/21421 від 
24.06.2016



Сторінка 12 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

47 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий "Септомакс-НП" 
виготовлений у відповідності із технічними 
умовами ТУ У 20.2-38120926-006:2017 "Засоби 
дезінфікуючі що містять хлор. Технічні умови"

ТОВ "БІОНІК", Україна, 49021, 
м. Дніпро, вул. Берегова, 133-Л

ТОВ "БІОНІК", Україна, 49021, м. Дніпро, вул. 
Берегова, 133-Л

Для проведення поточної та заключної дезінфекції у 
лікувально-профілактичних установах і в осередках 
кишкової і крапельної інфекцій бактеріальної 
(включаючи туберкульоз, внутрішньолікарняні інфекції), 
вірусної (включаючи віруси Коксакі, ЕСНО, 
поліомієліту, гепатитів А, В, С, інші, ВІЛ-інфекції, 
грипу, парагрипу, в т.ч. грипу А Н5N1, Н1N1, герпесу, 
SARS ("атипової пневмонії"), аденовірусної, 
ентеровірусної, коронавірусної, ротавірусної та 
респіраторно-синтиціальної інфекції) та грибкової 
(включаючи дерматофіти, гриби роду Candida, цвілеві 
гриби) етіології; для проведення профілактичної 
дезінфекції в лікувально-профілактичних установах 
(включаючи хірургічні, терапевтичні, акушерські, 
гінекологічні, дитячі, фізіотерапевтичні, 
патологоанатомічні та інші відділення, стоматологічні 
клініки, поліклініки, амбулаторії, станції швидкої 
медичної допомоги, донорські пункти та пункти 
переливання крові, медико-санітарні частини, 
фельдшерсько-акушерські та медичні пункти, інші); в 
лабораторіях різного підпорядкування (включаючи 
клінічні, біохімічні, бактеріологічні, серологічні та інші 
діагностичні лабораторії); в аптеках і аптечних кіосках; у 
дитячих дошкільних і навчальних закладах; в оздоровчих 
та спортивно-оздоровчих закладах, включаючи басени; в 
закладах громадського харчування і торгівлі, включаючи 
ринки продовольчих і промислових товарів; на 
комунально-будівельних об`єктах (готелі, кемпінги, 
гуртожитки, перукарні, косметологічні клініки та салони, 
пральні, лазні та сауни, інші); в культурно-розважальних 
закладах; на об`єктах транспорту та підприємствах 
косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної, харчової 
промисловості; для дезінфекції на інших епідеміологічно 
значущих об`єктах, діяльність яких вимагає дотримання 
санітарних норм і правил; для дезінфекції та суміщення 
процесів дезінфекції та передстерилізаційного очищення 
засобів медичного призначення з металу, скла, гуми та 
полімерних матеріалів (за винятком ендоскопів та 
інструментів до них); державна реєстрація.

ДУ "Інститут медицини праці 
імені Ю.І. Кундієва 
Національної академії 
медичних наук України" 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/2822 від 
01.02.2018



Сторінка 13 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

48 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий "Септомакс-КП" 
виготовлений у відповідності із технічними 
умовами ТУ У 20.2-38120926-006:2017 "Засоби 
дезінфікуючі що містять хлор. Технічні умови"

ТОВ "БІОНІК", Україна, 49021, 
м. Дніпро, вул. Берегова, 133-Л

ТОВ "БІОНІК", Україна, 49021, м. Дніпро, вул. 
Берегова, 133-Л

Для проведення поточної та заключної дезінфекції у 
лікувально-профілактичних установах і в осередках 
кишкової і крапельної інфекцій бактеріальної 
(включаючи туберкульоз, внутрішньолікарняні інфекції), 
вірусної (включаючи віруси Коксакі, ЕСНО, 
поліомієліту, гепатитів А, В, С, інші, ВІЛ-інфекції, 
грипу, парагрипу, в т.ч. грипу А Н5N1, Н1N1, герпесу, 
SARS ("атипової пневмонії"), аденовірусної, 
ентеровірусної, коронавірусної, ротавірусної та 
респіраторно-синтиціальної інфекції) та грибкової 
(включаючи дерматофіти, гриби роду Candida, цвілеві 
гриби) етіології; для проведення профілактичної 
дезінфекції в лікувально-профілактичних установах 
(включаючи хірургічні, терапевтичні, акушерські, 
гінекологічні, дитячі, фізіотерапевтичні, 
патологоанатомічні та інші відділення, стоматологічні 
клініки, поліклініки, амбулаторії, станції швидкої 
медичної допомоги, донорські пункти та пункти 
переливання крові, медико-санітарні частини, 
фельдшерсько-акушерські та медичні пункти, інші); в 
лабораторіях різного підпорядкування (включаючи 
клінічні, біохімічні, бактеріологічні, серологічні та інші 
діагностичні лабораторії); в аптеках і аптечних кіосках; у 
дитячих дошкільних і навчальних закладах; в оздоровчих 
та спортивно-оздоровчих закладах, включаючи басени; в 
закладах громадського харчування і торгівлі, включаючи 
ринки продовольчих і промислових товарів; на 
комунально-будівельних об`єктах (готелі, кемпінги, 
гуртожитки, перукарні, косметологічні клініки та салони, 
пральні, лазні та сауни, інші); в культурно-розважальних 
закладах; на об`єктах транспорту та підприємствах 
косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної, харчової 
промисловості; для дезінфекції на інших епідеміологічно 
значущих об`єктах, діяльність яких вимагає дотримання 
санітарних норм і правил; для дезінфекції та суміщення 
процесів дезінфекції та передстерилізаційного очищення 
засобів медичного призначення з металу, скла, гуми та 
полімерних матеріалів (за винятком ендоскопів та 
інструментів до них); державна реєстрація.

ДУ "Інститут медицини праці 
імені Ю.І. Кундієва 
Національної академії 
медичних наук України" 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/2820 від 
01.02.2018



Сторінка 14 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

49 01.02.2019 01.02.2024

50 01.02.2019 01.02.2024

51 01.02.2019 01.02.2024

52 01.02.2019 01.02.2024

53 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий "Септомакс-КТ" 
виготовлений у відповідності із технічними 
умовами ТУ У 20.2-38120926-006:2017 "Засоби 
дезінфікуючі що містять хлор. Технічні умови"

ТОВ "БІОНІК", Україна, 49021, 
м. Дніпро, вул. Берегова, 133-Л

ТОВ "БІОНІК", Україна, 49021, м. Дніпро, вул. 
Берегова, 133-Л

Для проведення поточної та заключної дезінфекції у 
лікувально-профілактичних установах і в осередках 
кишкової і крапельної інфекцій бактеріальної 
(включаючи туберкульоз, внутрішньолікарняні інфекції), 
вірусної (включаючи віруси Коксакі, ЕСНО, 
поліомієліту, гепатитів А, В, С, інші, ВІЛ-інфекції, 
грипу, парагрипу, в т.ч. грипу А Н5N1, Н1N1, герпесу, 
SARS ("атипової пневмонії"), аденовірусної, 
ентеровірусної, коронавірусної, ротавірусної та 
респіраторно-синтиціальної інфекції) та грибкової 
(включаючи дерматофіти, гриби роду Candida, цвілеві 
гриби) етіології; для проведення профілактичної 
дезінфекції в лікувально-профілактичних установах 
(включаючи хірургічні, терапевтичні, акушерські, 
гінекологічні, дитячі, фізіотерапевтичні, 
патологоанатомічні та інші відділення, стоматологічні 
клініки, поліклініки, амбулаторії, станції швидкої 
медичної допомоги, донорські пункти та пункти 
переливання крові, медико-санітарні частини, 
фельдшерсько-акушерські та медичні пункти, інші); в 
лабораторіях різного підпорядкування (включаючи 
клінічні, біохімічні, бактеріологічні, серологічні та інші 
діагностичні лабораторії); в аптеках і аптечних кіосках; у 
дитячих дошкільних і навчальних закладах; в оздоровчих 
та спортивно-оздоровчих закладах, включаючи басени; в 
закладах громадського харчування і торгівлі, включаючи 
ринки продовольчих і промислових товарів; на 
комунально-будівельних об`єктах (готелі, кемпінги, 
гуртожитки, перукарні, косметологічні клініки та салони, 
пральні, лазні та сауни, інші); в культурно-розважальних 
закладах; на об`єктах транспорту та підприємствах 
косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної, харчової 
промисловості; для дезінфекції на інших епідеміологічно 
значущих об`єктах, діяльність яких вимагає дотримання 
санітарних норм і правил; для дезінфекції та суміщення 
процесів дезінфекції та передстерилізаційного очищення 
засобів медичного призначення з металу, скла, гуми та 
полімерних матеріалів (за винятком ендоскопів та 
інструментів до них); державна реєстрація.

ДУ "Інститут медицини праці 
імені Ю.І. Кундієва 
Національної академії 
медичних наук України" 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/2821 від 
01.02.2018

Розчин дезінфікуючий (шкірний антисептик) 
Софта-Ман ISO/Softa-Man-ISO (д.р.: пропанол 2 - 
45%, 1-пропанол - 30%)

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

B. Braun Melsungen AG, Німеччина; Carl-Braun-
Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany

Гігієнічна та хірургічна антисептика шкіри рук; для 
реалізації у аптечих мережах, спеціалізованих магазинах, 
спеціалізованих відділах торговельних мереж. Державна 
реєстрація

ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України"   висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/32232 від 
10.10.2017

Засіб дезінфікуючий швидкодіючий 
Стабімед/Stabimed (д.р.: лаурилпропілендіамін - 
20%)

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

B. Braun Melsungen AG, Німеччина; Carl-Braun-
Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany

Дезінфекція виробів медичного призначення; для 
реалізації у аптечих мережах, спеціалізованих магазинах, 
спеціалізованих відділах торговельних мереж. Державна 
реєстрація

ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України"   висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/32494 від 
17.10.2017

Засіб дезінфікуючий Софта-Ман/Softa-Man  (д.р.: 
етанол 96% - 47,9%, 1-пропанол - 18,06%

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

B. Braun Melsungen AG, Німеччина; Carl-Braun-
Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany

Гігієнічна та хірургічна антисептика шкіри рук; для 
реалізації у аптечих мережах, спеціалізованих магазинах, 
спеціалізованих відділах торговельних мереж. Державна 
реєстрація

ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України"   висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/32228 від 
10.10.2017

Лосьйон протипедикульозний "ПерМін"; (діюча 
речовина: перметрин - 1,0%)

ПрАТ "Технолог", Україна, 
20390, Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Стара Прорізна, 8

ПрАТ "Технолог", Україна, 20390, Черкаська 
обл., м. Умань, вул. Стара Прорізна, 8

Для знищення головних вошей (імаго, личинки, гниди) у 
дорослих і дітей. Оптова та роздрібна торгівля, аптечна 
мережа.

ДУ "Інститут громадського 
здоров`я ім. О.М. Марзєєва 
НАМНУ" висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/31003 від 03.10.2017



Сторінка 15 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

54 01.02.2019 01.02.2024

55 01.02.2019 01.02.2024

56 01.02.2019 01.02.2024

57 01.02.2019 01.02.2024

58 01.02.2019 01.02.2024

59 01.02.2019 01.02.2024

60 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфекційний "Санікон" (діючі речовини, 
мас.%: комплекс четвертинних амонієвих сполук - 
5,5 (алкілдиметилбензиламоній хлорид - 2,2; 
октилдецидиметиламоній хлорид - 1,65; 
дидецилдиметиламоній хлорид - 0,825; 
діоктилдиметиламоній хлорид-0,825)

ТОВ "Інтердез",  Україна, 01011, 
м. Київ, Печерський узвіз 15.

ТОВ "Інтердез",  Україна, 01011, м. Київ, 
Печерський узвіз 15.

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; всі 
види транспорту, громадські будівлі, побут тощо.

ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України"   висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
02-123-20-1/5248 від 20.12.2016

Засіб дезінфекційний "Саніфект" (діючі речовини, 
мас.%: n-алкілдиметилбензиламоній хлорид - 4,5; 
n-алкілдиметилетилбензиламоній хлорид - 4,5).

ТОВ "Інтердез",  Україна, 01011, 
м. Київ, Печерський узвіз 15.

ТОВ "Інтердез",  Україна, 01011, м. Київ, 
Печерський узвіз 15.

Заклади охорони здоров`я, навчальні заклади, 
промислові підприємства у т.ч. фармацевтичної, 
мікробіологічної, парфумерно-косметичної, 
харчопереробної промисловості; заклади ресоранного 
господарства і торгівлі; спортивно-оздоровчі заклади; 
заклади комунально-побутового обслуговування; всі 
види транспорту, громадські будівлі, побут тощо.

ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України"   висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
02-123-20-1/5250 від 20.12.2016

Засіб дезінфекційний "Санімакс" (діючі речовини, 
мас.%: комплекс четвертинних амонієвих сполук - 
50,0 (октилдецидиметиламоній хлорид - 15,0; 
алкілдиметилбензиламоній хлорид - 20,0;  
дидецилдиметиламоній хлорид - 7,5; 
діоктилдиметиламоній хлорид - 7,5)

ТОВ "Інтердез",  Україна, 01011, 
м. Київ, Печерський узвіз 15.

ТОВ "Інтердез",  Україна, 01011, м. Київ, 
Печерський узвіз 15.

Заклади охорони здоров`я, учбово-виховні, комунально-
побутові, підприємства харчопереробної,  
фармацевтичної, парфумерно-косметичної, 
промисловості; заклади ресторанного господарства і 
торгівлі; житлові, громадські, культурно-освітні, 
видовищні, спортивно-оздоровчі споруди, всі види 
транспрту, побут тощо. 

ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України"   висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/2314  від 
10.02.2017

Засіб дезінфекційний  "Неостерил еко" відповідно 
до технічних умов ТУ У 20.2-37-403360-006:2016 
"Засоби дезінфекційні марки "Неостерил". 
Технічні умови" (д.р.: спирт етиловий  - 65%; 
спирт ізопропиловий - 4,7%; бензалконію хлорид - 
0,123%; полігексаметилбіагуанідіну гідрохлорид - 
0,1%)

ТОВ "Інтердез",  Україна, 01011, 
м. Київ, Печерський узвіз 15.

ТОВ "Інтердез",  Україна, 01011, м. Київ, 
Печерський узвіз 15.

Заклади охорони здоров`я, інфекційні вогнища, дитячі 
заклади, промислові підприємства, у т.ч. 
фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-
косметичної, харчопереробної промисловості, теплиці, 
заклади ресторанного господарства і торгівлі, спортивно-
оздоровчі та комунально-побутового обслуговування, 
транспорт, громадські будівлі, в умовах надзвичайних 
ситуацій, побут тощо.

ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України"   висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
05.03.02-04/23176 від 
30.06.2016

Засіб дезінфекційний  "Неостерил" відповідно до 
технічних умов ТУ У 20.2-37-403360-006:2016 
"Засоби дезінфекційні марки "Неостерил". 
Технічні умови" (д.р.: спирт етиловий  - 65%; 
спирт ізопропиловий - 4,7%; бензалконію хлорид - 
0,123%; полігексаметилбіагуанідіну гідрохлорид - 
0,1%)

ТОВ "Інтердез",  Україна, 01011, 
м. Київ, Печерський узвіз 15.

ТОВ "Інтердез",  Україна, 01011, м. Київ, 
Печерський узвіз 15.

Заклади охорони здоров`я, інфекційні вогнища, дитячі 
заклади, промислові підприємства, у т.ч. 
фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-
косметичної, харчопереробної промисловості, теплиці, 
заклади ресторанного господарства і торгівлі, спортивно-
оздоровчі та комунально-побутового обслуговування, 
транспорт, громадські будівлі, в умовах надзвичайних 
ситуацій, побут тощо.

ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України"   висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
05.03.02-04/23189 від 
30.06.2016

Засіб дезінфекційний "Дезеконом" (діючі 
речовини, мас.%: дидецилдиметиламоніум хлорид 
- нк менше 9,0%; 
амінопропілдодецилпропандіамін - не менше 
5,0%, полігексаметиленбігуанід гідрохлорид - не 
менше 0,98%)

ТОВ "Інтердез",  Україна, 01011, 
м. Київ, Печерський узвіз 15.

ТОВ "Інтердез",  Україна, 01011, м. Київ, 
Печерський узвіз 15.

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.

ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України"   висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
05.03.02-04/23026 від 
30.06.2016

Засіб дезінфекційний
«Гігасепт® Інстру АФ (Gigasept® Instru AF)» 
(діючі речовини, мас.,%; 
кокоспропілендіамінгуанідинацетат - 14,0; 
феноксипропаноли - 35,0; бензалконіум хлорид - 
2,5)

ФОП Сєкунова Софія 
Олександрівна. Україна, 03110, 
м.Київ, вул. Пирогівського, буд. 
19, корпус 6

Німеччина. «Schulke & Mayr GmbH». Robert-
Koch-Str.2 D-22851, Norderstedt

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, 
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 та інше

ДУ "Інститут медицини праці 
імені Ю.І. Кундієва 
Національної академії 
медичних наук України" 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/39464 від 
20.12.2017



Сторінка 16 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

61 01.02.2019 01.02.2024

62 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфекційний
«Гігасепт®  АФ форте (Gigasept®  AF forte)» 
(діючі речовини, мас.,%; 10 - 
диметилдиоктиламонію хлорид, 15,0 - 
феноксипропанол, 9,5 - лаурилпропілендіамін, 
15,6 - алкілгуанінацетат) 

ФОП Сєкунова Софія 
Олександрівна. Україна, 03110, 
м.Київ, вул. Пирогівського, буд. 
19, корпус 6

Німеччина. «Schulke & Mayr GmbH». Robert-
Koch-Str.2 D-22851, Norderstedt

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, 
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 та інше

ДУ "Інститут медицини праці 
імені Ю.І. Кундієва 
Національної академії 
медичних наук України" 
висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/39463 від 
20.12.2017

Засіб дезінфікуючий «VASEPT forte» (діючі 
речовини: спирт ізопропиловий у межах 70,0-
80,0%, комплекс четвертинних амонійних сполук 
0,16±0,02% (алкілдиметилбензиламоній хлорид -
0,07%, октилдецилдиметиламоній хлорид-0,044%, 
дидецилдиметиламоній хлорид-0,028%, 
диоктилдиметиламоній хлорид-0,018%

ТОВ «Владасепт», Україна, 
04073, м. Київ, Московський пр-
т, 21

ТОВ «Владасепт», Україна, 04073, м. Київ, 
Московський пр-т, 21

Дезінфекція та очищення поверхонь приміщень, 
предметів та обладнання на підприємствах 
фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-
косметичної, хімічної, біотехнологічної, харчової і 
харчопереробної промисловості; закладах охорони 
здоров`я (у тому числі виробів медичного призначення - 
хірургічних та стоматологічних інструментів включаючи 
ендоскопи та інструменти до них, виготовлених із різних 
матеріалів (гуми,скла, металу та пластмаси), не чутливих 
до дії спиртів, у тому числі  одноразового застосування); 
закладах і об`'єктах МО та МВС; дезінфекції шкіри рук в 
закладах охорони здоров`я (медичних, лікувально-
профілактичних організаціях, включаючи хірургічні, 
терапевтичні, офтальмологічні, фізіотерапевтичні та інші 
відділення, а також стоматологічні клініки, амбулаторії, 
поліклініки, лабораторії різних підпорядкувань і 
призначень; на станціях швидкої та невідкладної 
медичної допомоги, аптечнихзакладах); а також 
дезінфекція шкіри працівників та військовослужбовців 
Збройних Сил України, іншихвійськових формувань та 
Державної служби спеціального зв`язку та захисту 
інформації, осіб рядового, начальницького складу 
органів і підрозділів цивільного захисту (МО України, 
СЗР України, МВС України, Національна поліція 
України, Державна служба з надзвичайних ситуацій 
України, Державна пенітенціарна служба України, СБУ); 
на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, 
парфумерно-косметичної, хімічної, біотехнологічної, 
харчової і харчопереробної промисловості; закладах 
ресторанного господарства, соціального захисту; побуті; 
вогнищах інфекційних хвороб; в умовах надзвичайних 
ситуацій (у тому числі в польових умовах, умовах 
бойових дій і надзвичайних ситуацій населенням); місцях 
тимчасового проживання та масового перебування 
людей; інше згідно методичних вказівок та інструкцій. 
Оптова та роздрібна торгівля.

Науковий центр превентивної 
токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені 
академіка Л.І. Медведя 
Міністерства охорони здоров`я 
України висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/10538 від 15.03.2018



Сторінка 17 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

63 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий «VASEPT ultra» (діючі 
речовини: (алкілдиметилбензиламоній хлорид -
9,5-10,5%, октилдецилдиметиламоній хлорид-7,1-
7,9%, дидецилдиметиламоній хлорид-3,6-3,9%, 
диоктилдиметиламоній хлорид-3,6-3,9%)

ТОВ «Владасепт», Україна, 
04073, м. Київ, Московський пр-
т, 21

ТОВ «Владасепт», Україна, 04073, м. Київ, 
Московський пр-т, 21

Проведення пототочної та заключної дезінфекції, 
генеральних прибирань; передстерилізаційного 
очищення; дезінфекції суміщеної з передстерилізаційним 
очищенням, стерилізації виробів медичного призначення 
з різних матеріалів одноразового та багаторазового 
застосування, включаючи хірургічні, гінекологічні та 
стоматологічні інструменти; дезінфекції високого рівня 
(ДВР) жорстких та гнучких ендоскопів в лікувально-
профілактичнх установах дезінфекції. стерилізації та 
суміщення процесів дезінфекції та передстерилізаційного 
очищення перукарського, манікюрного, педикюрного та 
косметичного приладдя; передстерилізаційного 
очищення, несуміщеного з дезінфекцією, виробів 
медичного призначення, включаючи хірургічні, 
гінекологічні та стоматологічні інструменти, гнучкі та 
жорсткі ендоскопи; дезінфекції та одночасного миття 
медичних приладів (у тому числі приладів для 
стерилізації ендоскопів згідно інструкції до приладів); 
технологічного обладнання;на підприємствах 
фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-
косметичної, хімічної, біотехнологічної, харчової і 
харчопереробної промисловості, торгівлі, зв`язку, 
комунально-побутового обслуговування, освітніх, 
навчально-виховних закладів усіх типів, незалежно від їх 
підпорядкування, форм власності і акредитації; побуті; 
транспорті; вогнищах інфекційних хвороб; в умовах 
надзвичайних ситуацій (у тому числі в польових умовах, 
умовах бойових дій і надзвичайних ситуацій 
населенням); місцях тимчасового проживання та 
масового перебування людей; інше згідно методичних 
вказівок та інструкцій. Оптова та роздрібна торгівля.

Науковий центр превентивної 
токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені 
академіка Л.І. Медведя 
Міністерства охорони здоров`я 
України висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/33489 від 26.10.2017



Сторінка 18 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

64 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий  "CHLORHEXIDIN profi" 
(серветки) (діючи речовини просочюючого 
засобу: хлоргексидиндиглюконат-0,45-0,55%, 
спирт етиловий-70,0-80,0%)

ТОВ «Владасепт», Україна, 
04073, м. Київ, Московський пр-
т, 21

ТОВ «Владасепт», Україна, 04073, м. Київ, 
Московський пр-т, 21

Дезінфекція та очищення поверхонь приміщень, 
предметів та обладнання на підприємствах 
фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-
косметичної, хімічної, біотехнологічної, харчової і 
харчопереробної промисловості; закладах охорони 
здоров`я (у тому числі виробів медичного призначення - 
хірургічних та стоматологічних інструментів включаючи 
ендоскопи та інструменти до них, виготовлених із різних 
матеріалів (гуми,скла, металу та пластмаси), не чутливих 
до дії спиртів, у тому числі  одноразового застосування); 
закладах і об`'єктах МО та МВС; дезінфекції шкіри рук в 
закладах охорони здоров`я (медичних, лікувально-
профілактичних організаціях, включаючи хірургічні, 
терапевтичні, офтальмологічні, фізіотерапевтичні та інші 
відділення, а також стоматологічні клініки, амбулаторії, 
поліклініки, лабораторії різних підпорядкувань і 
призначень; на станціях швидкої та невідкладної 
медичної допомоги, аптечнихзакладах); а також 
дезінфекція шкіри працівників та військовослужбовців 
Збройних Сил України, іншихвійськових формувань та 
Державної служби спеціального зв`язку та захисту 
інформації, осіб рядового, начальницького складу 
органів і підрозділів цивільного захисту (МО України, 
СЗР України, МВС України, Національна поліція 
України, Державна служба з надзвичайних ситуацій 
України, Державна пенітенціарна служба України, СБУ); 
на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, 
парфумерно-косметичної, хімічної, біотехнологічної, 
харчової і харчопереробної промисловості; закладах 
ресторанного господарства, соціального захисту; побуті; 
вогнищах інфекційних хвороб; в умовах надзвичайних 
ситуацій (у тому числі в польових умовах, умовах 
бойових дій і надзвичайних ситуацій населенням); місцях 
тимчасового проживання та масового перебування 
людей; інше згідно методичних вказівок та інструкцій. 
Оптова та роздрібна торгівля.

Науковий центр превентивної 
токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені 
академіка Л.І. Медведя 
Міністерства охорони здоров`я 
України висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/33115 від 20.10.2017



Сторінка 19 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

65 01.02.2019 01.02.2024
Засіб дезінфікуючий  "CHLORHEXIDIN profi" 
(діючи речовини: хлоргексидиндиглюконат-0,45-
0,55%, спирт етиловий-70,0-80,0%)

ТОВ «Владасепт», Україна, 
04073, м. Київ, Московський пр-
т, 21

ТОВ «Владасепт», Україна, 04073, м. Київ, 
Московський пр-т, 21

Дезінфекція та очищення поверхонь приміщень, 
предметів та обладнання на підприємствах 
фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-
косметичної, хімічної, біотехнологічної, харчової і 
харчопереробної промисловості; закладах охорони 
здоров`я (у тому числі виробів медичного призначення - 
хірургічних та стоматологічних інструментів включаючи 
ендоскопи та інструменти до них, виготовлених із різних 
матеріалів (гуми,скла, металу та пластмаси), не чутливих 
до дії спиртів, у тому числі  одноразового застосування); 
закладах і об`'єктах МО та МВС; дезінфекції шкіри рук в 
закладах охорони здоров`я (медичних, лікувально-
профілактичних організаціях, включаючи хірургічні, 
терапевтичні, офтальмологічні, фізіотерапевтичні та інші 
відділення, а також стоматологічні клініки, амбулаторії, 
поліклініки, лабораторії різних підпорядкувань і 
призначень; на станціях швидкої та невідкладної 
медичної допомоги, аптечнихзакладах); а також 
дезінфекція шкіри працівників та військовослужбовців 
Збройних Сил України, іншихвійськових формувань та 
Державної служби спеціального зв`язку та захисту 
інформації, осіб рядового, начальницького складу 
органів і підрозділів цивільного захисту (МО України, 
СЗР України, МВС України, Національна поліція 
України, Державна служба з надзвичайних ситуацій 
України, Державна пенітенціарна служба України, СБУ); 
на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, 
парфумерно-косметичної, хімічної, біотехнологічної, 
харчової і харчопереробної промисловості; закладах 
ресторанного господарства, соціального захисту; побуті; 
вогнищах інфекційних хвороб; в умовах надзвичайних 
ситуацій (у тому числі в польових умовах, умовах 
бойових дій і надзвичайних ситуацій населенням); місцях 
тимчасового проживання та масового перебування 
людей; інше згідно методичних вказівок та інструкцій. 
Оптова та роздрібна торгівля.

Науковий центр превентивної 
токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені 
академіка Л.І. Медведя 
Міністерства охорони здоров`я 
України висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/25922 від 15.08.2017



Сторінка 20 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

66 01.02.2019 01.02.2024

67 01.02.2019 01.02.2024

68 01.02.2019 01.02.2024

69 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий «VASEPT forte» (серветки), 
(діючі речовини: спирт ізопропиловий у межах 
70,0-80,0%, комплекс четвертинних амонійних 
сполук 0,16±0,02% (алкілдиметилбензиламоній 
хлорид -0,07%, октилдецилдиметиламоній 
хлорид-0,044%, дидецилдиметиламоній хлорид-
0,028%, диоктилдиметиламоній хлорид-0,018%

ТОВ «Владасепт», Україна, 
04073, м. Київ, Московський пр-
т, 21

ТОВ «Владасепт», Україна, 04073, м. Київ, 
Московський пр-т, 21

Дезінфекція та очищення поверхонь приміщень, 
предметів та обладнання на підприємствах 
фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-
косметичної, хімічної, біотехнологічної, харчової і 
харчопереробної промисловості; закладах охорони 
здоров`я (у тому числі виробів медичного призначення - 
хірургічних та стоматологічних інструментів включаючи 
ендоскопи та інструменти до них, виготовлених із різних 
матеріалів (гуми,скла, металу та пластмаси), не чутливих 
до дії спиртів, у тому числі  одноразового застосування); 
закладах і об`'єктах МО та МВС; дезінфекції шкіри рук в 
закладах охорони здоров`я (медичних, лікувально-
профілактичних організаціях, включаючи хірургічні, 
терапевтичні, офтальмологічні, фізіотерапевтичні та інші 
відділення, а також стоматологічні клініки, амбулаторії, 
поліклініки, лабораторії різних підпорядкувань і 
призначень; на станціях швидкої та невідкладної 
медичної допомоги, аптечнихзакладах); а також 
дезінфекція шкіри працівників та військовослужбовців 
Збройних Сил України, іншихвійськових формувань та 
Державної служби спеціального зв`язку та захисту 
інформації, осіб рядового, начальницького складу 
органів і підрозділів цивільного захисту (МО України, 
СЗР України, МВС України, Національна поліція 
України, Державна служба з надзвичайних ситуацій 
України, Державна пенітенціарна служба України, СБУ); 
на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, 
парфумерно-косметичної, хімічної, біотехнологічної, 
харчової і харчопереробної промисловості; закладах 
ресторанного господарства, соціального захисту; побуті; 
вогнищах інфекційних хвороб; в умовах надзвичайних 
ситуацій (у тому числі в польових умовах, умовах 
бойових дій і надзвичайних ситуацій населенням); місцях 
тимчасового проживання та масового перебування 
людей; інше згідно методичних вказівок та інструкцій. 
Оптова та роздрібна торгівля.

Науковий центр превентивної 
токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені 
академіка Л.І. Медведя 
Міністерства охорони здоров`я 
України висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-
5/11004 від 19.03.2018

Засіб дезінфекційний БАЦИЛЛОЛ® АФ 
(BACILLOL®AF) діючі речовини: 1-пропанол - 
45,0%, 2 - пропанол - 25,0%, етанол - 4,7%

"BODE  Chemie GmbH", 
Німеччина, Melanchthonstr, 27    
22525 Hamburg

"BODE  Chemie GmbH", Німеччина, 
Melanchthonstr, 27    22525 Hamburg

Заклади охорони здоров′я,   спортивно-оздоровчі, 
навчально-виховні, соціального захисту населення, 
пенітенціарної системи, банківські установи; 
підприємства фармацевтичної, мікробіологічної,  
біотехнологічної, хімічної, парфумерно-косметичної, 
харчової промисловості, ресторанного господарства і 
торгівлі; об′єкти  громадського харчування,комунально-
побутового призначення; транспорт, побут тощо

Науковий центр превентивної   
харчової та хімічної безпеки 
ім. академіка Л.І.Медведя МОЗ 
України, висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  №602-123-20-
5/1917 від 25.01.18 р.

Засіб дезінфекційний СУРФА′СЕЙФ (SURFA 
′SAFE) (діючі речовини: N,N - дидецил-N,N-
диметиламонію хлорид - 0,119 - 0,161%; 
полігексаметиленбігуанід гідрохлорид - 0,0816 - 
0,1104%).

Laboratories ANIOS", Франція, 
Pave du Moulin, 59260, Lille - 
Hellemmes

Laboratories ANIOS", Франція, Pave du Moulin, 
59260, Lille - Hellemmes

Заклади охорони здоров′я,   спортивно-оздоровчі, 
навчально-виховні, соціального захисту населення, 
пенітенціарної системи, банківські установи; 
підприємства фармацевтичної, мікробіологічної,  
біотехнологічної, хімічної, парфумерно-косметичної, 
харчової промисловості, ресторанного господарства і 
торгівлі; об′єкти  громадського харчування,комунально-
побутового призначення; транспорт, побут тощо

Науковий центр превентивної   
харчової та хімічної безпеки 
ім. академіка Л.І.Медведя МОЗ 
України, висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  №602-123-20-
3/20589 від 26.06.17 р.

Серветки дезінфікуючі ВІП′АНІОС ПРЕМІУМ 
(WIP′ANIOS PREMIUM) просочені засобом  
СУРФА′СЕЙФ (SURFA ′SAFE) (діючі речовини: 
N,N - дидецил-N,N-диметиламонію хлорид - 0,119 
- 0,161%; полігексаметиленбігуанід гідрохлорид - 
0,0816 - 0,1104%).

Laboratories ANIOS", Франція, 
Pave du Moulin, 59260, Lille - 
Hellemmes

Laboratories ANIOS", Франція, Pave du Moulin, 
59260, Lille - Hellemmes

Заклади охорони здоров′я,   спортивно-оздоровчі, 
навчально-виховні, соціального захисту населення, 
пенітенціарної системи, банківські установи; 
підприємства фармацевтичної, мікробіологічної,  
біотехнологічної, хімічної, парфумерно-косметичної, 
харчової промисловості, ресторанного господарства і 
торгівлі; об′єкти  громадського харчування, комунально-
побутового призначення; транспорт, побут тощо

Науковий центр превентивної   
харчової та хімічної безпеки 
ім. академіка Л.І.Медведя МОЗ 
України, висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
3/20590 від 26.06.17 р.



Сторінка 21 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

70 01.02.2019 01.02.2024

71 01.02.2019 01.02.2024

72 01.02.2019 01.02.2024

73 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфекційний " АНІОСПРЕЙ КВІК UA" 
(діючі речовини: етанол - 53,6 - 56,4%, N,N- 
дидецил-N-метил-полі(оксиетил)амоній пропіонат 
- 0,089-0,120%)

ТОВ "ДЕЗАНТ", Україна, 01133, 
м. Київ, бул. Л. Українки, 24, 
кв.192

ТОВ "ДЕЗАНТ", Україна, 01133, м. Київ, бул. Л. 
Українки, 24, кв.192

Заклади охорони здоров′я,   спортивно-оздоровчі, 
навчально-виховні, соціального захисту населення, 
пенітенціарної системи, банківські установи; 
підприємства фармацевтичної, мікробіологічної,  
біотехнологічної, хімічної, парфумерно-косметичної, 
харчової промисловості, ресторанного господарства і 
торгівлі; об′єкти  громадського харчування, комунально-
побутового призначення; транспорт, побут тощо

Науковий центр превентивної   
харчової та хімічної безпеки 
ім. академіка Л.І.Медведя МОЗ 
України, висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/6870 від 15.03.17 р.

Засіб дезінфекційний " АНІОСЕПТ АКТИВ UA" 
(діючі речовини: перкарбонат натрію - 42,3-51,7%, 
тетраацетилетилендіамін - 22,5 - 27,5%, 
четвертинні амонієві сполуки (ЧАС) - 2,1 - 2,6%)

ТОВ "ДЕЗАНТ", Україна, 01133, 
м. Київ, бул. Л. Українки, 24, 
кв.192

ТОВ "ДЕЗАНТ", Україна, 01133, м. Київ, бул. Л. 
Українки, 24, кв.192

Заклади охорони здоров′я,   спортивно-оздоровчі, 
навчально-виховні, соціального захисту населення, 
пенітенціарної системи, банківські установи; 
підприємства фармацевтичної, мікробіологічної,  
біотехнологічної, хімічної, парфумерно-косметичної, 
харчової промисловості, ресторанного господарства і 
торгівлі; об′єкти  громадського харчування, комунально-
побутового призначення; транспорт, побут тощо

Науковий центр превентивної   
харчової та хімічної безпеки 
ім. академіка Л.І.Медведя МОЗ 
України, висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/8433 від 24.03.17

Засіб дезінфекційний "АНІОСУРФ ПРЕМІУМ 
НПК UA"  (діючі речовини:   
дидецилдиметиламоній хлорид - 7,8 - 8,6%; 1,1 
гексаметиленбіс(5-(4-хлорфеніл) 
бігуанід)диглюконат - 0,475-0,525% ; 
полігексаметилен бігуанід гідрохлорид - 0,023-
0,025%).

ТОВ "ДЕЗАНТ", Україна, 01133, 
м. Київ, бул. Л. Українки, 24, 
кв.192

ТОВ "ДЕЗАНТ", Україна, 01133, м. Київ, бул. Л. 
Українки, 24, кв.192

Заклади охорони здоров′я,   спортивно-оздоровчі, 
навчально-виховні, соціального захисту населення, 
пенітенціарної системи, банківські установи; 
підприємства фармацевтичної, мікробіологічної,  
біотехнологічної, хімічної, парфумерно-косметичної, 
харчової промисловості, ресторанного господарства і 
торгівлі; об′єкти  громадського харчування, комунально-
побутового призначення; транспорт, побут тощо

Науковий центр превентивної   
харчової та хімічної безпеки 
ім. академіка Л.І.Медведя МОЗ 
України, висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи  № 602-123-20-
5/27245 від 23.08.17 р.

Засіб дезінфікуючий - шкірний антисептик 
"БіоЛонг-А"  (діючі речовини: 1,1- 1,8% - 
ізопропілового спирту; 0,2-0,7% н-пропілового 
спирту; 1,0 - 1,6% бензолконіюхлориду; 0,3-0,8% 
дидецилдиметиламонію хлориду).  

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

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

Засіб застосовують для дезінфекції рук хірургів, 
акушерів та медперсоналу, які зайняті у проведенні 
операцій та прийнятті пологів в закладах охорони здоров
′я; дезінфекції рук медичного персоналу; для обробки 
шкіри пацієнтів перед інвазивними втручаннями, 
ліктьовим згинів донорів; дезінфекції рук працівників 
учбово-виховних закладів, аптечних закладів, 
лабораторій різного підпорядкування, об′єктів 
комунальних служб, в т.ч. сометичних салонів, 
перукарень, закладів соцзабезпечення (будинки старих, 
інвалідів тощо), банківських установ, на всіх видах 
транспорту; дезінфекції рук робітників підприємств 
харчової, фармацевтичної, біотехнологічної, косметичної 
промисловості, санітарно-курортних закладів, 
підприємств ресторанного господарства та 
агропромислового комплексу, ветеринарного нагляду;   
дезінфекції рук та шкірних покривів персоналу інших об
′єктів, діяльність якмх вимагає додержання гігієнічних 
норм та правил у зонах надзвичайних ситуацій; 
дезінфекції рук та шкірних покривів населенням у 
побуті.

ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України", висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи  
№ 05.0.3.02-04/21757  від 
30.06.16 р.



Сторінка 22 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

74 01.02.2019 01.02.2024

75 01.02.2019 01.02.2024

76 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий "Нью Дез актив" (діюча 
речовина: Алкілдиметилбензиламоній хлорид - 
10,5-15,0%; N-(3-амінопропіл) -  Nодеципропан - 
1,3-діамін, (Біс(3-
амінопропіл)додециламін( (триамін)-15,0 -20,0%).

ТОВ "ВІОЛА МЕДТЕХНІКА",      
    36000, м. Полтава, вул. Героїв 
Чорнобильців, буд. 15

ТОВ "ВІОЛА МЕДТЕХНІКА",          36000, м. 
Полтава, вул. Героїв Чорнобильців, буд. 15

Засіб дезінфікуючий застосовується в закладах охорони 
здоров′я  усіх профілів; аптечних закладах; 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, у ресторанному 
господарстві, на підприємствах громадського харчування 
та торгівлі, на о′бєктах комунально-побутового 
обслуговування; на автомобілному, залізничному, 
авіаційному та водному транспорті; закладах та 
установах соціального заисту, пенітенціарних установах, 
закладах зв′язку та банківських установах, у місцях 
загального користування, на інших епідемічнозначимих 
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.

Інститут гігієни та екології 
Національного медичного 
університету ім. 
О.О.Богомольця, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/27238 від 
23.08.17р

Засіб дезінфікуючий "Нью Дез ензим" (діюча 
речовина:Полігексаметиленгуанідін гідрохлориду 
(ПМГМ ГХ)-2,0%+0,2%;Додецилдиметиламоній 
хлориду - 8,0% + 0,8%; 
Алкілдиметилбензиламоній хлориду 12% +12%; 
Ферменти протеаза, ліпаза, амілаза 0,07% - 0,1%)

ТОВ "ВІОЛА МЕДТЕХНІКА", 
36000, м. Полтава, вул. Героїв 
Чорнобильців, буд. 15

ТОВ "ВІОЛА МЕДТЕХНІКА", 36000, м. 
Полтава, вул. Героїв Чорнобильців, буд. 15

Засіб дезінфікуючий застосовується в закладах охорони 
здоров′я  усіх профілів; аптечних закладах; 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, у ресторанному 
господарстві, на підприємствах громадського харчування 
та торгівлі, на о′бєктах комунально-побутового 
обслуговування; на автомобілному, залізничному, 
авіаційному та водному транспорті; закладах та 
установах соціального заисту, пенітенціарних установах, 
закладах зв′язку та банківських установах, у місцях 
загального користування, на інших епідемічнозначимих 
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.

Інститут гігієни та екології 
Національного медичного 
університету ім. 
О.О.Богомольця, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
602-123-20-5/11922 від 
21.03.17р

Засіб дезінфікуючий "Нью Таб актив" (діюча 
речовина: натрієва сіль дихлорізаціанурової 
кислоти(Nа-сіль ДХЦК) - 80-81%;

ТОВ "ВІОЛА МЕДТЕХНІКА", 
36000, м. Полтава, вул. Героїв 
Чорнобильців, буд. 15

ТОВ "ВІОЛА МЕДТЕХНІКА", 36000, м. 
Полтава, вул. Героїв Чорнобильців, буд. 15

Засіб дезінфікуючий застосовується в закладах охорони 
здоров′я  усіх профілів; аптечних закладах; 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, у ресторанному 
господарстві,  підприємствах громадського харчування та 
торгівлі, на о′бєктах комунально-побутового 
обслуговування; на автомобілному, залізничному, 
авіаційному та водному транспорті; закладах та 
установах соціального заисту, пенітенціарних установах, 
закладах зв′язку та банківських установах; у 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.

Інститут гігієни та екології  
Національного медичного 
університету ім. 
О.О.Богомольця, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
05.03.02-04/21442  від 24.06.16 
р.



Сторінка 23 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

77 01.02.2019 01.02.2024

78 01.02.2019 01.02.2024

ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ "ХЛОРЕЛЬ", таблетки 
(діюча речовина: Дихлорізоціанурат натрію - 
99,5%; Гранули: дихлорізоціанурат натрію - 
100%;)

ТОВ "Феліцата Україна", 04019, 
м.Київ, вул. Якіра, буд. 17А

ТОВ "Феліцата Україна", 04019, м.Київ, вул. 
Якіра, буд. 17А

Дезінфекційний засіб "ХЛОРЕЛЬ" призначений для 
дезінфекції поверхонь приміщень, медичних приладів, 
санітарно-техічного обладнання, посуду, білизни, 
предметів догляду хворих та особистої гігієни, іграшок, 
взуття, прибирального інветарю, гумових килимків тощо 
про проведенні поточної та заключної дезінфекції у 
заклажах охорони здоров′я у вогнищах інфекцій 
бактеріальної, (включаючи особливо небезпечні інфекції 
та туберкульоз), вірусної, (включаючи гепатити А,В і С, 
ВІЛ-інфекцію) та грибкової етіології;дезінфекції 
зазначених об′єктів при проведенні профілактичної 
дезінфекції у ЛПЗ; дезінфекції виробів медичного 
призначення із корозійностійких металів, гуми, скла, 
пластмас, медичних відходів та біологічних виділень 
перед їх утилізацією в ЛПЗ, санітарного транспорту, 
заключної дезінфекції у дитячих і учбових закладах; 
проведення генеральних прибирань; знезараження об
′єктів, уражених пляснявими грибами; дезінфекції 
поверхонь при проведенні профілактичної дезінфекції в 
оздоровчих закладах, на комунально-побутових об′єктах, 
 у спортивно-оздоровчих комплексах, у закладах 
ресторанного господарства і торгівлі, соціального 
захисту, культури, відпочинку, пенітенціарної системи, у 
офісах, на виробничих об′єктах, складах і сховищах, 
підприємствах зв′язку, транспорті та об′єктах його 
забезпечення тощо; знезараження поверхонь на 
підприємствах парфюмерно-косметичної, 
фармацевтичної, мікробіологічної промисловості, на об
′єктах аптечної інфраструктури; дезінфекції поверхонь та 
обладнання на підприємствах харчопереробної 
промисловості; дезінфекції сміттєприбирального 
обладнання, сміттєвозів; знезараження вмісту 
накопичувальних баків автономних туалетів, поверхонь 
автономних туалетів і біотуалетів; проведення заходів 
неспецифічної профілактики в ЛПЗ та на об′єктах МО, 
МВС, МНС, а також при проведенні протиепідемічнмх 
заходів ЦО та в умовах надзвичайних ситуацій; для 
дезінфекції інших епідеміологічно значимих об′єктів; у 
вигляді гранул - для знезараження біологічних виділень 
та інших біологічних рідин на поверхнях та у ємностях 
при інфекціях бактеріальної, включаючи туберкульоз, 
вірусної і грибкової етіології в ЛПЗ; у вигляді таблеток - 
для застосування населенням у побуті для знищення та 
попередження появи плісняви, знезараження поверхонь 
приміщень, твердих меблів, санітарно-технічного 
обладнання при інфекціяї бактеріальної етіології (за 
винятком туберкульозу), грибкової і вірусної етіології.

ДУ "Інститут громадського 
здоров′я ім. О.М.Марзеєва 
НАМН України", висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи  
№ 05.03.02-04/21424 від 
24.06.16 р.

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ "Гембар" (діюча 
речовина: Полігексаметиленгуанідін гідрохлорид - 
25,0%

ТОВ Науково-виробниче 
підприємство "Біоцид", 01010, м. 
Київ, вул. Аніщенуа,8 

ТОВ Науково-виробниче підприємство "Біоцид", 
01010, м. Київ, вул. Аніщенуа,8 

Для дезінфекції в осередках інфекційних хвороб, 
закладах охорони здоров′я та оздоровчих, дошкільних, 
навчальних закладах, на комунальних, санітарно-
побутових о′бєктах, в місцях загального користування, 
тимчасового проживання та побуті, на підприємствах 
ресторанного господарства та торгівлі, транспорті, для 
промислової дезінфекції на підприємствах харчової, 
переробної, фармацевтичної, парфумерно-косметичної, 
мікробіологічної, лісової, паперової та інших 
промисловостей, у сільському господарстві та інших 
епідемічно значимих об′єктах, діяльність яких пов′язана з 
виконанням робіт з дезінфекції; оптова торгівля.

ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України", висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи  
№ 602-123-20-5/1911 від 
02.02.17 р.



Сторінка 24 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

79 01.02.2019 01.02.2024

80 01.02.2019 01.02.2024

81 01.02.2019 01.02.2024

82 01.02.2019 01.02.2024

83 01.02.2019 01.02.2024

дезінфекційний засіб "Полідез" (діючі речовини: 
полігексаметиленгуанідін гідрохлорид - 1,5%, 
алкілдиметилбензиламоній хлорид - 1,5%)

ТОВ "Науково-технологічний 
центр "Вербена" 01103, м. Київ, 
вул. Кіквідзе, 18А

ТОВ "Науково-технологічний центр "Вербена" 
01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18А

Для дезінфекції в осередках інфекційних хвороб, 
закладах охорони здоров′я та оздоровчих, дошкільних, 
навчальних закладах, на комунальних, санітарно-
побутових о′бєктах, в місцях загального користування, 
тимчасового проживання та побуті, на підприємствах 
ресторанного господарства та торгівлі, транспорті, для 
промислової дезінфекції на підприємствах харчової, 
переробної, фармацевтичної, парфумерно-косметичної, 
мікробіологічної, лісової, паперової та інших 
промисловостей, у сільському господарстві та інших 
епідемічно значимих об′єктах, діяльність яких пов′язана з 
виконанням робіт з дезінфекції; оптова торгівля.

ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України", висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи  
№ 602-123-20-5/1612 від 
02.02.17 р.

Засіб дезінфікуючий для миття рук «Маносан 
Оксі» («Manosan Oxy») – діючі речовини: перекис 
водню – 1,5% - 2,5%; 2-феноксіетанол – 0,1 - 1,0%

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням (миття 
та дезінфекції шкіри рук персоналу) на підприємствах 
харчопереробній промисловості, зокрема на 
підприємствах молочної, м′ясопереробної,  
птахопереробної, пивоваренної, безалкогольної, 
виноробної, лікеро-горілчаної, виробництва напоїв, 
рибної, кондитерської, хлібопекарної, макаронної, 
крохмалопаточної, цукрової, консервної, 
харчоконцентратної, овочесушильної, дріжджової, 
масложиропереробної, виробництві дитячого 
харчування, на підприємствах ресторанного 
господарства, сільського господарства та 
агропромислового комплексу, тощо. Реалізація - оптова 
торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-5/13954 від 
13.05.17

Засіб дезінфікуючий для миття рук «Пьюрхенд 
Ель 85Ц» (PureHand EL 85 C) - діючі речовини: 
Дидецилдиметиламоній хлорид – 0,9%; 
Хлоргексидину біглюконат – 0,9% 

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням (миття 
та дезінфекції шкіри рук персоналу) на підприємствах 
харчопереробній промисловості, зокрема на 
підприємствах молочної, м′ясопереробної,  
птахопереробної, пивоваренної, безалкогольної, 
виноробної, лікеро-горілчаної, виробництва напоїв, 
рибної, кондитерської, хлібопекарної, макаронної, 
крохмалопаточної, цукрової, консервної, 
харчоконцентратної, овочесушильної, дріжджової, 
масложиропереробної, виробництві дитячого 
харчування, на підприємствах ресторанного 
господарства, сільського господарства та 
агропромислового комплексу, тощо. Реалізація - оптова 
торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-5/14271 від 
13.05.17

Засіб дезінфікуючий «РЗ-oxonia ( «ПЗ-оксонія) -
діюча речовина: Перекис водню – 30,0 – 32,0%

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням  на 
підприємствах харчопереробної промисловості у т.ч. 
підприємствах дитячого харчування, молочної, м
′ясопереробної,  птахопереробної, пиво-варенної, 
рибопереробної,   виробництва напоїв,  ресторанного 
господарства та ін.; для цілей дезінфекції робочих 
поверхонь, технологічного обладнання, інвентарю, тари, 
які контактують з харчовими продуктами, поверхонь 
виробничих та побутових приміщень.  Реалізація - оптова 
торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-5/14270 від 
13.05.17

Засіб дезінфікуючий -  РЗ-triquart (ПЗ-трікварт) - 
діюча речовина: Алкілдиметилбензиламонію 
хлориду 30,0-35,0%

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням  на 
підприємствах харчопереробної промисловості у т.ч. 
підприємствах дитячого харчування, молочної, м
′ясопереробної,  птахопереробної, пиво-варенної, 
рибопереробної,   виробництва напоїв,  ресторанного 
господарства та ін.; для цілей дезінфекції робочих 
поверхонь, технологічного обладнання, інвентарю, тари, 
які контактують з харчовими продуктами, поверхонь 
виробничих та побутових приміщень.  Реалізація - оптова 
торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи  
№602-123-20-5/13932 від 
13.05.17



Сторінка 25 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

84 01.02.2019 01.02.2024

85 01.02.2019 01.02.2024

86 01.02.2019 01.02.2024

87 01.02.2019 01.02.2024

88 01.02.2019 01.02.2024

Засіб дезінфікуючий «ПЗ-манодез» (PЗ-manodes) - 
діючі речовини: Етанол – 40,0 %-50,0%; спирт 
ізопропіловй 20,0%-30,0%

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням  на 
підприємствах харчової та харчопереробної 
промисловості,  у т.ч. на підприємствах  молочної, м
′ясопереробної,  птахопереробної, пиво-безалкоголної, 
виноробної, лікеро-горілчаної, рибноїї,   кондитерської, 
хлібопекарної, макаронної, цукрової, харчових 
консервантів, консервної, овочесушильної, дріжджової, 
олійно-переробної,  виробництві дитячого харчування, в 
закладах  ресторанного господарства  і торгівля при 
наявності контакту із харчовими продуктами.  Реалізація 
- оптова торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-5/31359 від 
04.10.17

Засіб дезінфікуючий «ПЗ-оксонія актив С»  (РЗ-
oxonia active S»)- діючі речовини: надоцтова 
кислота 5,0-10,0%;Перекис водню 10,0% - 20,0%

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням  на 
підприємствах  харчової та харчопереробної 
промисловості у т.ч. підприємствах дитячого харчування, 
молочної, м′ясопереробної,  птахопереробної, пиво-
безалкогольної, рибопереробної,   виробництва напоїв та 
ін.;  на підприємствах ресторанного господарства і 
тогівлі  для  дезінфекції робочих поверхонь, 
технологічного обладнання, інвентарю, тари, які 
контактують з харчовими продуктами, поверхонь 
виробничих та побутових приміщень.  Реалізація - оптова 
торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-5/19922 від 
20.06.17

Засіб дезінфікуючий «ПЗ-гіпохлоран» («PЗ-
hypochloran») - діюча речовина: натрій гіпохлорит 
5,0%-10,0% (за активним хлором)

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням  на 
підприємствах  харчової та харчопереробної 
промисловості у т.ч. підприємствах дитячого харчування, 
молочної, м′ясопереробної,  птахопереробної, пиво-
безалкогольної, рибопереробної,   виробництва напоїв та 
ін.;  на підприємствах ресторанного господарства і 
тогівлі  для  дезінфекції робочих поверхонь, 
технологічного обладнання, інвентарю, тари, які 
контактують з харчовими продуктами, поверхонь 
виробничих та побутових приміщень.  Реалізація - оптова 
торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи  
№602-123-20-5/19923 від 
20.06.17

Засіб дезінфікуючий «ПЗ-оксонія актив 150»  (РЗ-
oxonia active 150») - діючі речовини: надоцтова 
кислота 10,0-20,0%; оцтова кислота 25,0-30,0%; 
перекис водню 10,0% - 20,0%

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням  на 
підприємствах  харчової промисловості, у т.ч. 
підприємствах дитячого харчування, молокопереробних 
підприємствах та інших, на підприємствах сільського 
господарства та агропромислового комплексу, в закладах 
 ресторанного господарства і тогівлі  для  дезінфекції 
робочих поверхонь, технологічного обладнання, 
інвентарю, тари, які контактують з харчовими 
продуктами, дезінфекції поверхонь виробничих і 
побутових приміщень, а також для зниження мікробного 
росту у технологічній  воді для миття фруктів, овочів і 
обробки яєць.  Реалізація - оптова торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-5/21753 від 
06.07.17 

Засіб  для дезінфекції «КЕЙ-5 Санітайзер Таблет» 
(«KAY-5  Sanitizer Tablet») - діюча речовина: 
троклозен натрію 40,0%-50,0%

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням  на 
підприємствах харчової та харчопереробної 
промисловості,   ресторанного господарства  і торгівлі  
для цілей дезінфекції твердих поверхонь, приладів та 
кухонного інвентарю, що контактують  з харчовими 
продуктами.  Реалізація - оптова торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-5/22222 від 
12.07.17 р.



Сторінка 26 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

89 01.02.2019 01.02.2024

90 01.02.2019 01.02.2024

91 01.02.2019 01.02.2024

92 01.02.2019 01.02.2024

Засіб  для дезінфекції «ЛіквідСенс Санітайзер» 
(«LiquidSense Sanitizer») - діючі 
речовини:Алкілдиметилбензиламоній хлорид 
5,5%-7,5%, Лаурилдіпропілентриамін 3,0%-4,0%

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням  на 
підприємствах харчової та харчопереробної 
промисловості,  на підприємствах  ресторанного 
господарства та торгівлі  для цілей дезінфекції робочих 
поверхонь виробничих та побутових приміщень, 
технологічного обладнання, кухонного інвентарю, тари, 
які контактують  з харчовими продуктами.  Реалізація - 
оптова торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-5/22221 від 
12.07.17 р.

Засіб для миття та дезінфекції рук - Епікер 5Ц 
«Epicare 5C» - діючі 
речовини:Дидецилдиметиламоній хлорид – 0,9%;  
хлоргексидину біглюканат – 0,9%

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням для 
(миття та дезінфекції шкіри рук персоналу) на 
підприємствах харчової промисловості, ресторанного 
господарства, роздрібної торгівлі  та інших установах. 
Реалізація - оптова торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-5/21680 від 
06.07.17 р.

Засіб  дезінфікуючий «KAY- Sink  
Sanitizer» /«КЕЙ Сінк Санітайзер    (діюча 
речовина: Дихлорізоціанурат натрію 20,0 – 
25,0%).

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

 Концерн "Ecolab", Бельгія, Франція, 
Нідерланди, Італія, Польща, Словенія, 
Німеччина, Швейцарія, Данія, 
Австрія,Сполучені Штати Америки, Іспанія, 
Румунія, Велика Британія, Тессендерло, Бельгія 
(Havenlaan4, Ravenshout4 210, B-3980 
Tessenderlo, Belgium); Шалон сюр Мер, Франція 
(Avenue du General Patton 51000 Chalons-en-
Champagne, France); Ньювейген, Нідерланди (11 
3432 NZ Nieuwegein, Netherlands); Розанно, 
Мілан Італія (Via Grandi, 9-11 20089, Rozano 
(Milano) Italy); 3 геж Польща (Brenntag Polska 
Sp.z.o.o., Kwasowa 5, 95-100 Zgierz, Poland); 
Марібор, Словенія ( trzaska cesta 43, gate 5,6 2000 
Maribor, Slovenia);  Дюссельдорф, Німеччина 
(Reishlzer Werftstrasse 38-42 D-40589 Dusseldorf); 
Сумісвалд, Швейцарія (Richtistrasse 7 8304 
Wallisellen/Zurich Swizerland);  Валбі, Данія (Carl 
Jacobsens Vej 29-37 2500 Valby, Denmark); Віден, 
 Австрія (Erdbergstrasse 29, 1030 Wien, Austria); 
Айрвіндейл, Грінсборо США (Capital Drive 8300, 
27409 Greensboro,USA); Барселона,  Іспанія 
(Baix llobregart, 3-5 08970 Barcelona, Espana); 
Ясси, Румунія  (Central de Afeceri Ideo Etaj2, Iasi 
700545 33333, Romania); Шедл Халм, Велика 
Британія (Duke Avenue, Cheadle Hulme, SK86RB, 
United Kingdom) 

Для  професійного використання за призначенням  на 
підприємствах  харчової  та харчопереробної 
промисловості,  ресторанногогосподарства та торгівлі   
для  цілей дезінфекції робочих поверхонь, 
технологічного обладнання, інвентарю, тари, які 
контактують з харчовими продуктами, твердих 
поверхонь виробничих та побутових приміщень, 
санітарно-технічного обладнання.  Оптова торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-5/20616 від 
26.06.17 р.

Засіб мийний лужний з дезінфікуючою дією "П3-
топакс 66" ("P3-topax 66") (діючі речовини: натрій 
гіпохлорит 2,0-5,0 % (за активним хлором), натрій 
гідроксид-2,0-5,0%, лаурамін оксид - 2,0-5,0 %)

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

ТОВ "Еколаб ТзОВ"  на виробничих 
потужностях ТОВ "Інтерфілл", Україна, 88000, 
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.О.Кошового, 
6

Для  професійного використання за призначенням  на 
підприємствах  харчопереробної промисловості у 
т.ч.молочної, м′ясопереробної,  птахопереробної, пиво-
безалкогольної, виноробної, лікеро-горілчаної,  рибної,   
мукомольно-круп′яної,  кондитерської, хлібопекарної, 
макаронної, крохмалопаточної, цукрової, 
харчоконцентратної, консервної, овочесушильної, 
дріжджової, олійно-жиропереробної, виробництво 
дитячого харчування, закладах громадського харчування, 
підприємства агропромислового комплексу  для цілей 
миття та  дезінфекції робочих поверхонь технологічного 
та санітарно-технічного  обладнання, інвентарю, тари, які 
контактують з харчовими продуктами, поверхонь 
виробничих та побутових приміщень.  Реалізація - оптова 
торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-1/5215 від 
20.12.16 р.



Сторінка 27 із 27

№ Назва засобу, вміст діючих речовин Об'єкти застосування Термін дії до
Назва заявника продукції, 
країна, місцезнаходження

Назва виробника продукції, країна, 
місцезнаходження

Номер свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
дезінфекційного 

засобу і дата 
видачі * 

Установа, заклад державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби (експерт-на комісія), 
яка видала висновок 
державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

93 01.02.2019 01.02.2024

94 01.02.2019 01.02.2024

95 01.02.2019 01.02.2024

96 01.02.2019 01.02.2024

97 01.02.2019 01.02.2024

98 01.02.2019 01.02.2024

* Примітка: Графа 6 "Номер свідоцтва про державну реєстрацію дезінфекційного засобу і дата видачі"  мається на увазі дата внесення дезінфекційного засобу в реєстр.

Засіб дезінфікуючий «КЕЙ СолідСенс 
Санітайзер»  -: діючі речовини: алкілС12-
С18диметилбензиламоній хлорид 10-20%; 
алкілС12-С14єтилбензилдиметиламоній хлорид 
10-20%

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням  на 
підприємствах  харчової та харчопереробної 
промисловості, ресторанного господарства і торгівлі  для 
дезінфекції твердих та щільних  поверхонь, посуду, 
столових приборів, кухонного обладнання та   
обладнання, інвентарю, що контактують з харчовими 
продуктами, поверхонь виробничих та побутових 
приміщень.  Реалізація - оптова торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-5/22220 від 
12.07.2017

Засіб дезінфікуючий «КЕЙ Сурфес Санітайзер» - 
діюча речовина: дидецилдиметиламоній хлорид – 
1,0-10,0%

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням  на 
підприємствах  харчової  промисловості, ресторанного 
господарства і торгівлі  для дезінфекції твердих та 
щільних  поверхонь, посуду, столових приборів, 
кухонного   обладнання та обладнання  інвентарю, що 
контактують з харчовими продуктами, поверхонь 
виробничих та побутових приміщень.  Реалізація - оптова 
торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи  
№602-123-20-5/21775 від 
10.07.2017

Серветки «ДрайСан ОКСИ» - діюча речовина: 
Перекис водню – 0,9-1,1%

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням для 
миття та дезінфекції робочих поверхонь, технологічного 
обладнання,   інвентарю,  тари, що контактують з 
харчовими продуктами, на підприємствах харчової та 
харчопереробної промисловості (у т.ч. підприємствах 
дитячого харчування, молочної, м′ясопереробної, 
птахопереробної, рибопереробної, пиво-безалкогольної, 
виробництва напоїв та ін.). на підприємствах 
ресторанного господарства. Реалізація - оптова торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-5/29438 від 
20.09.2017

Засіб для дезінфекції - "Серветки ОксиДез Максі" 
(" OxyDes Maxi Wipes") - діюча речовина: перекис 
водню-1,8%-2,2%

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням для 
очиски та дезінфекції робочих поверхонь, технологічного 
обладнання,   інвентарю,  тари, які контактують з 
харчовими продуктами, на підприємствах харчової та 
харчопереробної промисловості (у т.ч. дитячого 
харчування, молочної, м′ясопереробної, птахопереробної, 
рибопереробної, пиво-безалкогольної, виробництва 
напоїв та ін.). на підприємствах ресторанного 
господарства. Реалізація - оптова торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-5/29047 від 
13.09.2017

Засіб для дезінфекції «ОксиДез Репід» - діюча 
речовина:Перекис водню – 1,8-2,2%

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням для  
дезінфекції робочих поверхонь, технологічного 
обладнання,   інвентарю,  тари, які контактують з 
харчовими продуктами на підприємствах 
харчопереробної промисловості (у т.ч. на підприємствах 
дитячого харчування, молочної, м′ясопереробної, 
птахопереробної, рибопереробної, пиво-безалкогольної, 
виробництва напоїв та ін.). на підприємствах 
ресторанного господарства. Реалізація - оптова торгівля.

 ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи  
№602-123-20-5/29046 від 
13.09.2017

Засіб для миття та  дезінфекції «ДрайСан ОКСИ» 
- діюча речовина: Перекис водню – 0,9-1,1%

ТОВ "Еколаб ТзОВ", Україна, 
08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Калініна 24 в

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

Для  професійного використання за призначенням для 
миття та  дезінфекції робочих поверхонь, технологічного 
обладнання,   інвентарю,  тари, що контактують з 
харчовими продуктами,  на підприємствах харчової та 
харчопереробної промисловості (у т.ч. на підприємствах 
дитячого харчування, молочної, м′ясопереробної, 
птахопереробної, рибопереробної, пиво-безалкогольної, 
виробництва напоїв та ін.). на підприємствах 
ресторанного господарства. Реалізація - оптова торгівля.

ДУ "Інститут медицини праці 
НАМН України, висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-5/29049 від 
13.09.2017


