№

53

54

55

Назва засобу, вміст діючих речовин

Назва заявника продукції,
країна, місцезнаходження

Засіб дезінфікуючий "ЛАДОКСИН" (др.: 1ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
пропанол - 30,0%, 2-пропанол - 40,0%,
Україна, 03115, м. Київ, вул.
хлоргексидину біглюконат - 0,5%, перекис водню
Михайла Котельникова, 25
- 0,5%)

«Хлорантин» актив (др.: натрієва сіль
дихлоізоціанурової кислоти 89,0 ± 9,0%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
Україна, 03115, м. Київ, вул.
Михайла Котельникова, 25

Засіб дезінфікуючий «Велідез» (др.:
ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
алкілдиметилбензиламонію хлорид - 18,0±2,0%, 2- Україна, 03115, м. Київ, вул.
пропанол - 10,0 ±1,0%)
Михайла Котельникова, 25

Назва виробника продукції, країна,
місцезнаходження

Об'єкти застосування

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м.
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих
дошкільних закладах; у військових частинах; на
підприємствах харчової та переробної промисловості,
агропромислового комплексу, мікробіологічної,
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної
промисловості, у ресторанному господарстві,
підприємствах громадського харчування та торгівлі, на
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на
автомобільному, залізничному, авіаційному та водному
транспорті, закладах та установах соціального захисту,
пенітенціарних установах, закладах зв′язку та
банківських установах; в місцях загального
користування, на інших епідемічно-значимих об′єктах,
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних
робіт відповідно до дієчих санітарно-гігієнічних та
протиепідеміологічних норм і правил, у вогнищах
інфекційних хвороб, населенням у побуті, з метою
гігієнічної та хірургічної антисептики рук,
антисептичної обробки шкірних покривів, екстренної
дезінфекції поверхонь та некритичних медичних
виробів; оптова та роздрібна торгівля

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м.
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих
дошкільних закладах; у військових частинах; на
підприємствах харчової та переробної промисловості,
агропромислового комплексу, мікробіологічної,
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної
промисловості, у ресторанному господарстві,
підприємствах громадського харчування та торгівлі, на
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на
автомобільному, залізничному, авіаційному та водному
транспорті та інших видах транспорту; закладах та
установах соціального захисту, пенітенціарних
установах, закладах зв′язку та банківських установах; в
місцях загального користування, на інших епідемічнозначимих об′єктах, діяльність яких вимагає проведення
дезінфекційних робіт відповідно до діючих санітарногігієнічних та протиепідеміологічних норм і правил, у
вогнищах інфекційних хвороб, населенням у побуті;
оптова та роздрібна торгівля

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м.
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих
дошкільних закладах; у військових частинах; на
підприємствах харчової та переробної промисловості,
агропромислового комплексу, мікробіологічної,
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної
промисловості, у ресторанному господарстві,
підприємствах громадського харчування та торгівлі, на
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному
транспорті та інших видах транспорту; закладах та
установах соціального захисту, пенітенціарних
установах, закладах зв′язку та банківських установах; в
місцях загального користування; на інших епідемічнозначимих об′єктах, діяльність яких вимагає проведення
дезінфекційних робіт відповідно до діючих санітарногігієнічних та протиепідеміологічних норм і правил, у
вогнищах інфекційних хвороб, населенням у побуті;
оптова та роздрібна торгівля.

Сторінка 11 із 27

Номер свідоцтва
про державну
реєстрацію
дезінфекційного
засобу і дата
видачі *

28.12.2018

28.12.2018

28.12.2018

Термін дії до

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

28.12.2023

Інститут гігієни та екології
Національного медичного
університету О.О. Богомольця,
висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи №
602-123-20-5/33867 від
26.10.2017 р.

28.12.2023

Інститут гігієни та екології
Національного медичного
університету О.О. Богомольця,
висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи №
602-123-20-5/11923 від
21.03.2018 р.

28.12.2023

Інститут гігієни та екології
Національного медичного
університету О.О. Богомольця,
висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи №
602-123-20-5/12134 від
21.03.2018 р.

№

56

57

58

Назва засобу, вміст діючих речовин

Засіб дезінфікуючий «Біопагдез» (др.:
полігексаметиленгуанідін гідрохлориду -4,06,0% , алкілдиметилбензиламонію хлорид -10,012,0% , ундециленамідопропилтримоніум
метосульфат 2,0-4,0%)

Засіб дезінфікуючий «ХЛОРАНТИН» (др.:
дихлорантин (1,3-дихлор-5,5-диметилгідантоїн)21,0-23,0% , 5,5 – диметилгідантоїн -12,4-16,4%)

Засіб дезінфікуючий «Гронтанол Е» (др.:
етиловий спирт (етанол) - 70,0± 5,0%,
хлоргексидину біглюконат - 0,2±0,5%)

Назва заявника продукції,
країна, місцезнаходження

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
Україна, 03115, м. Київ, вул.
Михайла Котельникова, 25

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
Україна, 03115, м. Київ, вул.
Михайла Котельникова, 25

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
Україна, 03115, м. Київ, вул.
Михайла Котельникова, 25

Назва виробника продукції, країна,
місцезнаходження

Об'єкти застосування

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м.
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих
дошкільних закладах; у військових частинах; на
підприємствах харчової та переробної промисловості,
агропромислового комплексу, мікробіологічної,
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної
промисловості, у ресторанному господарстві,
підприємствах громадського харчування та торгівлі, на
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному
транспорті; закладах та установах соціального захисту,
пенітенціарних установах, закладах зв′язку та
банківських установах; в місцях загального
користування; на інших епідемічно-значимих об′єктах,
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних
робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та
протиепідеміологічних норм і правил, у вогнищах
інфекційних хвороб, населенням у побуті; оптова та
роздрібна торгівля.

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м.
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих
дошкільних закладах; у військових частинах; на
підприємствах харчової та переробної промисловості,
агропромислового комплексу, мікробіологічної,
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної
промисловості, у ресторанному господарстві,
підприємствах громадського харчування та торгівлі; на
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному
транспорті; закладах та установах соціального захисту,
пенітенціарних установах, закладах зв′язку та
банківських установах; в місцях загального
користування; на інших епідемічно-значимих об′єктах,
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних
робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та
протиепідеміологічних норм і правил, у вогнищах
інфекційних хвороб, населенням у побуті; оптова та
роздрібна торгівля.

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м.
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих
дошкільних закладах; у військових частинах; на
підприємствах харчової та переробної промисловості,
агропромислового комплексу, мікробіологічної,
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної
промисловості, у ресторанному господарстві,
підприємствах громадського харчування та торгівлі; на
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному
транспорті, інших видах транспорту ; закладах та
установах соціального захисту, пенітенціарних
установах, закладах зв′язку та банківських установах; в
місцях загального користування; на інших епідемічнозначимих об′єктах, діяльність яких вимагає проведення
дезінфекційних робіт відповідно до діючих санітарногігієнічних та протиепідеміологічних норм і правил, у
вогнищах інфекційних хвороб, населенням у побуті - з
метою гігієнічної та хірургічної антисептики рук,
антисептичної обробки шкірних покривів, екстренної
дезінфекції поверхонь та некритичнмх виробів
медичного призначення; оптова та роздрібна торгівля.

Сторінка 12 із 27

Номер свідоцтва
про державну
реєстрацію
дезінфекційного
засобу і дата
видачі *

28.12.2018

28.12.2018

28.12.2018

Термін дії до

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

28.12.2023

Інститут гігієни та екології
Національного медичного
університету О.О. Богомольця,
висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи №
602-123-20-5/33864 від
26.10.2017 р.

28.12.2023

Інститут гігієни та екології
Національного медичного
університету О.О. Богомольця,
висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи №
602-123-20-5/33863 від
26.10.2017 р.

28.12.2023

Інститут гігієни та екології
Національного медичного
університету О.О. Богомольця,
висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи №
602-123-20-5/12136 від
21.03.2018 р.

№

59

60

Назва засобу, вміст діючих речовин

Засіб дезінфікуючий «Бациліквід лонг» (др.:
полігексаметиленгуанідін гідрохлориду 4,0±1,0%, алкілдиметилбензиламонію хлорид 9,0±1,0%, глутаровий альдегід - 4,0±1,0%)

Засіб дезінфікуючий «КВІКЦИД» (др.: 1пропанол-40%, 2-пропанол-35%,
алкілдиметилбензиламонію хлорид -0,15%)

Назва заявника продукції,
країна, місцезнаходження

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
Україна, 03115, м. Київ, вул.
Михайла Котельникова, 25

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
Україна, 03115, м. Київ, вул.
Михайла Котельникова, 25

Назва виробника продукції, країна,
місцезнаходження

Об'єкти застосування

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м.
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих
дошкільних закладах; у військових частинах; на
підприємствах харчової та переробної промисловості,
агропромислового комплексу, мікробіологічної,
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної
промисловості, у ресторанному господарстві,
підприємствах громадського харчування та торгівлі; на
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному,
іншому транспорті; закладах та установах соціального
захисту, пенітенціарних установах, закладах зв′язку та
банківських установах; в місцях загального
користування; на інших епідемічно-значимих об′єктах,
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних
робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та
протиепідеміологічних норм і правил, у вогнищах
інфекційних хвороб, населенням у побуті; оптова та
роздрібна торгівля.

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м.
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих
дошкільних закладах; у військових частинах; на
підприємствах харчової та переробної промисловості,
агропромислового комплексу, мікробіологічної,
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної
промисловості, у ресторанному господарстві,
підприємствах громадського харчування та торгівлі; на
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному
транспорті; закладах та установах соціального захисту,
пенітенціарних установах, закладах зв′язку та
банківських установах; в місцях загального
користування, на інших епідемічно-значимих об′єктах,
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних
робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та
протиепідеміологічних норм і правил, у вогнищах
інфекційних хвороб, населенням у побуті - з метою
гігієнічної та хірургічної антисептики рук,
антисептичної обробки шкірних покривів, екстренної
дезінфекції поверхонь та некритичнмх медичних
виробів; оптова та роздрібна торгівля.

Сторінка 13 із 27

Номер свідоцтва
про державну
реєстрацію
дезінфекційного
засобу і дата
видачі *

28.12.2018

28.12.2018

Термін дії до

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

28.12.2023

Інститут гігієни та екології
Національного медичного
університету О.О. Богомольця,
висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи №
602-123-20-5/12133 від
21.03.2018 р.

28.12.2023

Інститут гігієни та екології
Національного медичного
університету О.О. Богомольця,
висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи №
602-123-20-5/33866 від
26.10.2017 р.

№

61

62

63

Назва засобу, вміст діючих речовин

Назва заявника продукції,
країна, місцезнаходження

Засіб дезінфікуючий «Санабриз Е» (др.: етиловий
ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
спирт (етанол) - 70,0±5,0%,
Україна, 03115, м. Київ, вул.
алкілдиметилбензиламонію хлорид -0,15±0,05% ,
Михайла Котельникова, 25
Tetranyl U- 1,3±0,2%

«Засіб дезінфікуючий «Террацид» (др.:
полігексаметиленгуанідін гідрохлориду-4,5-,5,5%,
N-(3-амінопропил)-N-додеципропан-1,3-діамін
ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
(Біс(3-амінопропил) додециламін)-4,5-5,5%,
Україна, 03115, м. Київ, вул.
алкілдиметилбензиламонію хлорид-10,0-11,0%,
Михайла Котельникова, 25
ундециленамідопропилтримоніум метосульфат 2,0%)

Засіб дезінфікуючий «ДАНОКСИН» (др.:
перкарбонат натрію-50-55% ,
тетраацетилетилендіамін-18-25%)

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»,
Україна, 03115, м. Київ, вул.
Михайла Котельникова, 25

Назва виробника продукції, країна,
місцезнаходження

Об'єкти застосування

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м.
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих
дошкільних закладах; у військових частинах; на
підприємствах харчової та переробної промисловості,
агропромислового комплексу, мікробіологічної,
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної
промисловості, у ресторанному господарстві,
підприємствах громадського харчування та торгівлі; на
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному
транспорті, інших видах транспорту; закладах та
установах соціального захисту, пенітенціарних
установах, закладах зв′язку та банківських установах; в
місцях загального користування, на інших епідемічнозначимих об′єктах, діяльність яких вимагає проведення
дезінфекційних робіт відповідно до діючих санітарногігієнічних та протиепідеміологічних норм і правил, у
вогнищах інфекційних хвороб, населенням у побуті - з
метою гігієнічної та хірургічної антисептики рук,
антисептичної обробки шкірних покривів, екстренної
дезінфекції поверхонь та некритичних виробів, в т.ч.
медичного призначення; оптова та роздрібна торгівля.

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м.
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих
дошкільних закладах; у військових частинах; на
підприємствах харчової та переробної промисловості,
агропромислового комплексу, мікробіологічної,
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної
промисловості, у ресторанному господарстві,
підприємствах громадського харчування та торгівлі; на
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному
транспорті; закладах та установах соціального захисту,
пенітенціарних установах, закладах зв′язку та
банківських установах; в місцях загального
користування, на інших епідемічно-значимих об′єктах,
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних
робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та
протиепідеміологічних норм і правил, у вогнищах
інфекційних хвороб, населенням у побуті; оптова та
роздрібна торгівля.

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03115, м.
Київ, вул. Михайла Котельникова, 25

В закладах охорони здоров′я усіх профілів; аптечних
закладах; в лабораторіях; в навчально-виховних та
учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих
дошкільних закладах; у військових частинах; на
підприємствах харчової та переробної промисловості,
агропромислового комплексу, мікробіологічної,
фармацевтичної, парфюмерно-косметичної
промисловості, у ресторанному господарстві,
підприємствах громадського харчування та торгівлі; на
об′єктах комунально-побутового обслуговування; на
автомобільному, залізничному, авіаційному, водному
транспорті; закладах та установах соціального захисту,
пенітенціарних установах, закладах зв′язку та
банківських установах; в місцях загального
користування, на інших епідемічно-значимих об′єктах,
діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних
робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та
протиепідеміологічних норм і правил, у вогнищах
інфекційних хвороб, населенням у побуті; оптова та
роздрібна торгівля.

Сторінка 14 із 27

Номер свідоцтва
про державну
реєстрацію
дезінфекційного
засобу і дата
видачі *

28.12.2018

28.12.2018

28.12.2018

Термін дії до

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

28.12.2023

Інститут гігієни та екології
Національного медичного
університету О.О. Богомольця,
висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи №
602-123-20-5/12135 від
21.03.2018 р.

28.12.2023

Інститут гігієни та екології
Національного медичного
університету О.О. Богомольця,
висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи №
602-123-20-5/33865 від
26.10.2017 р.

28.12.2023

Інститут гігієни та екології
Національного медичного
університету О.О. Богомольця,
висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи №
602-123-20-5/33492 від
26.10.2017 р.

