
Додаток 1 до наказу 

Міністерства охорони 

здоров’я України 

«Про державну реєстрацію 

(перереєстрацію) 

дезінфекційних засобів» 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ 

ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ 

 

 
№ Назва засобу, вміст діючих 

речовин 

Назва заявника продукції, 

країна, місцезнаходження 

Назва виробника продукції, 

країна, місцезнаходження 

Об'єкти застосування Установа, заклад 

державної санітарно-

епідеміологічної 

служби (експертна 

комісія), яка видала 

висновок державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи 

1. засіб дезінфекційний 

«Еконорм
DEZ

 Етил» (діючі 

речовини: спирт етиловий – 

70,0 %; суміш четвертинних 

амонійних сполук (амоній, 

алкіл(C12-C16) 

диметилбензил-, хлорид; 

амоній, дидецилдиметил-, 

хлорид) – 0,11 %) 

ТОВ «ДЕЗ-ЕКОМ». Україна, 

04074, м. Київ, вул. 

Вишгородська буд.4, офіс.1. 

Код за ЄДРПОУ  40029245 

ТОВ «ДЕЗ-ЕКОМ». Україна, 

04074, м. Київ, вул. 

Вишгородська буд.4, офіс.1. 

Код за ЄДРПОУ  

40029245.Адреса виробництва: 

08062, Київська область, 

Макарівський район, 

с. Вітрівка, вул. Перемоги, 2, 

тел.:(044) 4905996 

Для гігієнічної обробки рук 

медичного персоналу в закладах 

охорони здоров’я, лікувально-

профілактичних закладах 

різного профілю; дезінфекції рук 

хірургів, операційних медичних 

сестер; антисептичної обробки 

шкіри пацієнтів при малих 

хірургічних втручаннях; 

обробки дрібних ушкоджень 

шкіри;  антисептичної обробки 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 02.06.2021 №12.2-18-

5/10384 
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ліктьових згинів донорів та 

пацієнтів до та після введення 

катетера, інвазивних процедур, 

ін’єкційного поля, операційного 

поля, при виконанні усіх видів 

лікувальних та діагностичних 

маніпуляцій, включаючи 

маніпуляції при проведенні 

пункції органів, суглобів та 

спинномозкового каналу ; 

дезінфекції рук персоналу 

міського транспорту 

(метрополітена, санітарного, 

залізничного, автомобільного, 

морського, річкового тощо) та 

об’єктах вокзальної 

інфраструктури; об'єктах 

комунально-побутового 

обслуговування; гігієнічної 

обробки рук персоналу аптек і 

аптечних закладів, закладів 

ресторанного господарства та 

торгівлі, дитячих дошкільних та 

навчальних закладів різних 

рівнів акредитації; установ 

Державної кримінально-

виконавчої служби України та 

департаменту з виконання 

кримінальних покарань; 

мікробіологічної, 

фармацевтичної, парфумерно-

косметичної, біотехнологічної, 

хімічної, харчової та переробної 

промисловості, оптової та 

роздрібної торгівлі; закладах 

сфери відпочинку та розваг; 

банківських установ; 

небанківські фінансові установи 
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та національний оператор 

поштового зв’язку; військових 

частин, митниці; підприємства, 

організації і установи сфери 

управління ДСНС України ,рук 

персоналу і спеціалістів 

ветеринарно-санітарного 

нагляду, лабораторій різних 

підпорядкувань; обробки шкіри 

ніг (стопи) з метою 

профілактики грибкових 

захворювань; експрес-

дезінфекції невеликих за 

площею поверхонь та 

некритичних медичних 

інструментів; спортивно-

оздоровчих закладів, санаторно-

курортних закладах, закладах 

соціального захисту; дезінфекції 

рук клієнтів перед манікюром і 

педикюром, у перукарнях; у 

побуті; гумових та 

поліпропіленових рукавичок у 

надзвичайних ситуаціях 

2. Засіб  дезінфікуючий  для 

експрес-дезінфекції 

поверхонь «ФортеЛонг» 

(«ForteLong») на основі 

(діючі речовини: 

ізопропиловий спирт- 60%, 

алкілдиметилбензиламоній 

хлорид – 0,1%) 

ТОВ "НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

"ЗАВОД ДЕЗІНФІКУЮЧИХ 

ЗАСОБІВ", Україна, 

Юридична адреса: місто 

Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА 

КУДРІ, будинок 20-Б, тел: 

+380672380723,  факс 

(804641) 2-19-27, e-mail: 

yuri230160@gmail.com, код 

за ЄДРПОУ: 41999435 

ТОВ "НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

"ЗАВОД ДЕЗІНФІКУЮЧИХ 

ЗАСОБІВ", Україна, 

Юридична адреса:  01042, 

Україна, місто Київ, ВУЛИЦЯ 

ІВАНА КУДРІ, будинок 20-Б. 

Адреса виробництва: 15000, 

смт. Ріпки, Чернігівської обл. 

вул. Замглайське шосе, 3, тел: 

+380672380723,  факс (804641) 

2-19-27, e-mail: 

yuri230160@gmail.com, код за 

Експрес-дезінфекція невеликих 

за площею, а також 

важкодоступних для обробки  

поверхонь, приладів; дезінфекції 

виробів медичного призначення; 

дезінфекція манікюрних та 

педікюрних інструментів; 

об’єктів комунально-побутового 

обслуговування, у закладах 

громадського харчування і 

торгівлі, на транспорті та 

закладах готельно-ресторанного 

господарства, у оптовій та 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи при 

головному державному 

санітарному лікареві 

України Наукового 

центру превентивної 

токсикології, харчової та 

хімічної безпеки імені 

академіка Л.І. Медведя 

Міністерства охорони 

здоров'я України від 
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ЄДРПОУ: 41999435 роздрібній торгівлі. Засоби 

можуть бути реалізовані в 

оптовій та роздрібній торгівлі 

через торговельну та аптечну 

мережу 

08.07.2021 №12.2-18-

5/14187 

3. Засіб дезінфікуючий 

“Бланідас 

Септактив(Blanidas 

Ceptaktiv)”  (діючі речовини: 

N-(3-амінопропіл)-N-

додецилпропан-1,3-діамін-

15,0-20,0%, 

алкілдиметилбензиламоній 

хлорид- 10,0-15,0 %) 

ТОВ “Бланідас”, Україна, 

01015, м. Київ, вул. 

Добровольчих батальйонів, 

буд.17, код за ЄДРПОУ 

36423868 

ТОВ “Бланідас”, Україна, 

01015, м. Київ, вул. 

Добровольчих батальйонів, 

буд.17, код за ЄДРПОУ 

36423868; виробничі 

потужності: Україна, 02099, 

м. Київ, вул. Зрошувальна, 

буд. 15 А 

Згідно з інструкцією з 

використання на підприємствах 

готельного господарства, в 

закладах громадського 

харчування, об’єктах 

комунально-побутового 

призначення, закладах та 

установах охорони здоров’я, 

лабораторіях різних 

підпорядкувань, аптечних 

закладах, підприємствах 

парфумерної, косметичної, 

фармацевтичної, хімічної, 

біотехнологічної, 

мікробіологічної промисловості, 

спортивно-оздоровчих закладах, 

закладах сфери відпочинку та 

установах соціального захисту, 

військових частинах, 

пенітенціарних службах, 

закладах зв’язку та банківських 

установах, навчально-виховних 

закладах, дитячих дошкільних 

навчальних закладах, транспорті 

(у т.ч. залізничному, 

повітряному, метрополітені, 

морському, санітарному), 

промислових підприємствах, 

підприємствах харчопереробної 

промисловості, 

агропромислових комплексах, 

оптово-роздрібна торгівля 

Державна установа 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 17.08.2020 

№12.2-18-5/19103 
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4. Засіб дезінфікуючий 

“Бланідас Екосептін” - діючі 

речовини, мас., %: 80-етанол 

ТОВ “Бланідас”, Україна, 

01015, м. Київ, вул. 

Добровольчих батальйонів, 

буд.17, код за ЄДРПОУ 

36423868 

ТОВ “Бланідас”, Україна, 

01015, м. Київ, вул. 

Добровольчих батальйонів, 

буд.17, код за ЄДРПОУ 

36423868; виробничі 

потужності: Україна, 02099, 

м. Київ, вул. Зрошувальна, 

буд.15 А 

згідно з інструкцією по 

використанню на підприємствах 

готельного господарства, 

заклади охорони здоров’я, у т.ч. 

аптечні заклади,  лабораторії 

різних підпорядкувань, 

підприємства фармацевтичної, 

хімічної, біотехнологічної, 

мікробіологічної, парфумерно-

косметичної, харчопереробної 

промисловості, ресторанного 

господарства і торгівлі, об`єкти 

комунально-побутового 

призначення, спортивно-

оздоровчі, дошкільні, та шкільні 

навчальні  заклади, заклади та 

установи сфери відпочинку і 

розваг, соціального захисту, 

пенітенціарної системи, 

військові частини, заклади 

зв`язку та банківські установи, 

транспорт, побут. Оптова та 

роздрібна торгівельна мережа 

Державна установа 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 01.09.2020 

№12.2-18-5/20018 

5. Засіб дезінфекційний 

“ЕКОНОРМ
DEZ

 Хлор-

Актив” (діюча речовина: 

1,3-Дихлор-5,5-

диметилгідантоїн ≥ 22,5 %) 

ТОВ “ДЕЗ-ЕКОМ”, Україна, 

04074, м. Київ, 

вул. Вишгородська буд.4, 

офіс 1, код за ЄДРПОУ 

40029245 

ТОВ “ДЕЗ-ЕКОМ”, 04074, 

м. Київ, вул. Вишгородська 

буд.4, офіс 1, код за ЄДРПОУ 

40029245; Адреса 

виробництва: 08062,  Київська 

область, Макарівський район, 

с. Вітрівка,  вул. Перемоги, 2 

Дезінфекція, стерилізація, 

передстерилізаційне очищення 

(в тому числі й суміщення 

дезінфекції і 

передстерилізаційного 

очищення) ручним i 

механiзованим способами 

виробів медичного призначення 

(в тому числі із 

корозійностійких металів); 

миття і дезінфекція поверхонь 

приміщень, поверхонь 

обладнання та устаткування; 

проведення поточної та 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 02.09.2021 №12.2-18-

5/16557 
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заключної дезінфекції (в т.ч. для 

проведення генеральних 

прибирань) в закладах охорони 

здоров’я, лікувально-

профілактичних закладах 

різного профілю в т.ч. донорські 

пункти та пункти переливання 

крові, в аптечних закладах всіх 

профілів в т.ч. аптечних складах; 

в усіх видах і типах спортивних 

та оздоровчих закладів; 

вогнищах кишкових і 

крапельних інфекцій 

бактеріальної, вірусної етіології, 

туберкульозу, дерматомікозів, 

особливо небезпечних та 

карантинних інфекцій;  

стоматологічні клініки та 

кабінети протезування, 

амбулаторні і поліклінічні 

заклади, хоспіси, лабораторії 

усіх профілів та підпорядкувань, 

станції та автомобілі швидкої та 

невідкладної медичної 

допомоги; дитячих дошкільних, 

навчальних, навчально-виховних 

закладів різних рівнів 

акредитації; на підприємствах 

фармацевтичної, біологічної, 

мікробіологічної, парфюмерно-

косметичної промисловості; на 

всіх об’єктах логістичного 

комплексу (складах, базах 

тощо); підприємствах харчової 

промисловості усіх профілів 

закладів ресторанного 

господарства та торгівлі всіх 

профілів; на усіх видах 
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транспорту (метрополітена, 

санітарного, залізничного, 

автомобільного, морського, 

річкового, авіаційного  тощо), 

включаючи рухомий склад та 

об’єктах вокзальної 

інфраструктури; об'єктах 

комунально-побутового 

обслуговування; в установах 

соціального захисту та 

пенітенціарної системи; об’єктах 

індустрії краси (перукарнях, 

салонах краси, татуажу тощо), 

інших сферах послуг; в т.ч. у 

фінансових, банківських та 

небанківських фінансових 

установах; на всіх об’єктах МО, 

МВС, установах сфери 

управління ДСНС, Національної 

поліції України тощо, в т.ч. 

військових частинах, митниці; у 

зонах воєнних дій; у побутовому 

використанні; в місцях 

тимчасового проживання чи 

масового скупчення людей; для 

дезінфекції ємностей для 

зберігання та транспортування 

води, систем подачі води, в 

бальнеологічних установах, 

гідромасажних ваннах, 

басейнах, джакузі тощо; для 

дезінфекції всіх інших об’єктів, 

діяльність яких вимагає 

проведення дезінфекційних 

робіт у відповідності до чинного 

законодавства та вимог діючих 

санітарно-гігієнічних та 

протиепідемічних норм і правил; 
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для знезаражування відходів 

закладів охорони здоров’я, у т.ч. 

одноразових виробів медичного 

призначення (перед 

утилізацією), у т.ч. одноразовий 

одяг, перев’язувальний матеріал, 

ватяні тампони, серветки та ін.; 

виділень, біологічно 

небезпечних рідин (кров, 

сироватка крові, слина тощо), 

медичних відходів з текстилю; 

стічних вод, у т.ч. з інфекційних 

відділень чи лікарень; 

фунгіцидної обробки об’єктів з 

метою знищення та запобігання 

появи плісняви 

6. Дезінфекційний засіб 

«Брилліант плюс», діючими 

речовинами якого є 

глутаровий альдегід 0,8 - 

1,0% та 

алкілдиметилбензиламоній 

хлорид 0,9 - 1,1 % 

ТОВ «Гігієна Дез», Україна, 

04159, м. Київ, вул. 

Калнишевського, будинок 7, 

секція 2, оф.1041, тел: 

(044)303-97-63, e-mail: 

gigienadez@ukr.net, 

www.gigienadez.com.ua, код 

за ЄДРПОУ: 37509013 

ТОВ «Гігієна Дез», Україна, 

04159, м. Київ, вул. 

Калнишевського, будинок 7, 

секція 2, оф.1041, адреса 

виробничих потужностей: м. 

Київ, провулок Бондарський, 5, 

тел: (044)303-97-63, e-mail: 

gigienadez@ukr.net, 

www.gigienadez.com.ua, код за 

ЄДРПОУ: 37509013 

Для профілактичної, поточної та 

заключної дезінфекції; 

генеральних прибирань 

приміщень, приладів, 

устаткування, санітарно-

технічного обладнання в 

закладах охорони здоров'я 

(лікарні, поліклініки, санаторії, 

профілакторії, будинки 

відпочинку, реабілітаційні 

центри, денні стаціонари, 

медичні частини і медпункти, 

будинки для інвалідів та людей 

похилого віку, фельдшерські та 

фельдшерсько-акушерські 

пункти, диспансери, госпіталі); 

освітніх, навчально-виховних 

закладах усіх типів, незалежно 

від їх підпорядкування, форм 

власності і акредитації; на 

комунальних об'єктах; в 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи при 

головному державному 

санітарному лікареві 

України Наукового 

центру превентивної 

токсикології, харчової та 

хімічної безпеки імені 

академіка Л.І. Медведя 

Міністерства охорони 

здоров'я України від 

01.07.2021 №12.2-18-

5/13082 
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пенітенціарних закладах; 

закладах ресторанного 

господарства, торгівлі; на 

підприємствах фармацевтичної, 

мікробіологічної, харчової, 

парфюмерно-косметичної 

промисловості; аптечних 

закладах; на об’єктах 

забезпечення залізничного 

транспорту, метрополітену; 

автомобільному, річковому та 

повітряному транспорті; 

лабораторіях (включаючи 

біохімічні, імунологічні, 

вірусологічні та 

бактеріологічні); вогнищах 

інфекційних захворювань 

бактеріальної етіології, 

стоматологічних поліклінік, 

родильних стаціонарів, центрів 

трансплантації, станцій та 

пунктів переливання крові і 

швидкої допомоги; дезінфекція з 

ПСО виробів медичного 

призначення (включаючи 

стоматологічні інструменти, 

жорсткі та гнучкі ендоскопи та 

інструменти до них); інше згідно 

інструкцій. Сировина для 

виробництва засобів 

дезінфікуючих інших. Оптова та 

роздрібна торгівля 

7. Триферментний миючий 

засіб для хірургічних та 

медичних інструментів 

“МЕДАЗИМ” (MEDAZYM), 

діючі речовини: ферменти 

ТОВ “ДЕЗАПРОТЕКТ”, 

Україна, 61106, м. Харків, 

проспект Московський, 

будинок 303, код за ЄДРПОУ 

44361911 

МЕДАЛКАН – ТЕХНІКІ 

ЕМПОРІКІ СТАВРІДІС ЛТД / 

MEDALKAN – TECHNIKI 

EMPORIKI STAVRIDIS LTD, 

Міхалакопулу 102, 115-28 

Ввезення. Достерилізаційне 

очищення медичних та 

хірургічних інструментів. 

Заклади охорони здоров’я, 

лабораторії різних 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 
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(протеаза, ліпаза, амілаза) < 

4 % 

Афіни, Греція / 

Michalakopoulou 102, 115-28 

Athens, Greece 

підпорядкувань. Реалізація через 

оптову та роздрібну торгівлю 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 31.08.2021 №12.2-18-

5/15888 

8. Ферментний миючий засіб 

для хірургічних 

інструментів та ендоскопів 

“НОСОЗИМ” (NOSOZYM), 

діючі речовини: ферменти 

(протеаза, ліпаза, амілаза) – 

3 % 

ТОВ “ДЕЗАПРОТЕКТ”, 

Україна, 61106, м. Харків, 

проспект Московський, 

будинок 303, код за ЄДРПОУ 

44361911 

МЕДАЛКАН – ТЕХНІКІ 

ЕМПОРІКІ СТАВРІДІС ЛТД / 

MEDALKAN – TECHNIKI 

EMPORIKI STAVRIDIS LTD, 

Міхалакопулу 102, 115-28 

Афіни, Греція / 

Michalakopoulou 102, 115-28 

Athens, Greece 

Ввезення. Достерилізаційне 

очищення хірургічних 

інструментів та ендоскопів у 

закладах охорони здоров’я. 

Реалізація через оптову та 

роздрібну торгівлю 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 31.08.2021 №12.2-18-

5/15889 

9. Швидкодіючий 

дезінфікуючий засіб 

широкого спектру дії для 

обробки поверхонь 

медичних виробів 

“НОСОСЕПТ 100” 

(NOSOSEPT 100), діючі 

речовини: ізопропіловий 

спирт – 25 %, 

дидецилдиметиламоніум 

хлорид – 0,12 %, N-(3-

амінопропіл)-N-

додецилпропан-1,3-діамін – 

0,8 % 

ТОВ “ДЕЗАПРОТЕКТ”, 

Україна, 61106, м. Харків, 

проспект Московський, 

будинок 303, код за ЄДРПОУ 

44361911 

МЕДАЛКАН – ТЕХНІКІ 

ЕМПОРІКІ СТАВРІДІС ЛТД / 

MEDALKAN – TECHNIKI 

EMPORIKI STAVRIDIS LTD, 

Міхалакопулу 102, 115-28 

Афіни, Греція / 

Michalakopoulou 102, 115-28 

Athens, Greece 

Ввезення. Дезінфекція 

поверхонь медичного 

обладнання та виробів. Заклади 

охорони здоров’я, лабораторії 

різних підпорядкувань. 

Реалізація через оптову та 

роздрібну торгівлю 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 31.08.2021 №12.2-18-

5/15937 

10. Швидкодіючий 

дезінфікуючий засіб 

широкого спектру дії для 

обробки поверхонь 

“МЕДАСЕПТ 100” 

(MEDASEPT 100), діючі 

ТОВ “ДЕЗАПРОТЕКТ”, 

Україна, 61106, м. Харків, 

проспект Московський, 

будинок 303, код за ЄДРПОУ 

44361911 

МЕДАЛКАН – ТЕХНІКІ 

ЕМПОРІКІ СТАВРІДІС ЛТД / 

MEDALKAN – TECHNIKI 

EMPORIKI STAVRIDIS LTD, 

Міхалакопулу 102, 115-28 

Афіни, Греція / 

Ввезення. Дезінфекція 

поверхонь медичного та 

стоматологічного обладнання та 

виробів. Заклади охорони 

здоров’я, в тому числі 

стоматологічні клініки, 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 
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речовини: ізопропіловий 

спирт – 25 %, 

дидецилдиметиламоніум 

хлорид – 0,12 %, N-(3-

амінопропіл)-N-

додецилпропан-1,3-діамін – 

0,9 % 

Michalakopoulou 102, 115-28 

Athens, Greece 

лабораторії різних 

підпорядкувань. Реалізація через 

оптову та роздрібну торгівлю 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 31.08.2021 №12.2-18-

5/15890 

11. Концентрований 

дезінфікуючий засіб для 

зубних відбитків 

“МЕДАПРІНТ” 

(MEDAPRINT), діючі 

речовини: N-(3-

амінопропіл)-N-

додецилпропан-1,3-діамін – 

10 %, 

дидецилдиметиламоніум 

хлорид – 5 % 

ТОВ “ДЕЗАПРОТЕКТ”, 

Україна, 61106, м. Харків, 

проспект Московський, 

будинок 303, код за ЄДРПОУ 

44361911 

МЕДАЛКАН – ТЕХНІКІ 

ЕМПОРІКІ СТАВРІДІС ЛТД / 

MEDALKAN – TECHNIKI 

EMPORIKI STAVRIDIS LTD, 

Міхалакопулу 102, 115-28 

Афіни, Греція / 

Michalakopoulou 102, 115-28 

Athens, Greece 

Ввезення. Очищення та 

дезінфекція стоматологічних 

виробів (зубних відбитків). 

Заклади охорони здоров’я, в 

тому числі стоматологічні 

клініки. Реалізація через оптову 

та роздрібну торгівлю 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 31.08.2021 №12.2-18-

5/15887 

12.  Піноутворюючий 

дезінфікуючий засіб для 

зубних відбитків 

“МЕДАПРІНТ ПІНА” 

(MEDAPRINT FOAM), 

діючі речовини: N-(3-

амінопропіл)-N-

додецилпропан-1,3-діамін – 

0,75 % 

ТОВ “ДЕЗАПРОТЕКТ”, 

Україна, 61106, м. Харків, 

проспект Московський, 

будинок 303, код за ЄДРПОУ 

44361911 

МЕДАЛКАН – ТЕХНІКІ 

ЕМПОРІКІ СТАВРІДІС ЛТД / 

MEDALKAN – TECHNIKI 

EMPORIKI STAVRIDIS LTD, 

Міхалакопулу 102, 115-28 

Афіни, Греція / 

Michalakopoulou 102, 115-28 

Athens, Greece 

Ввезення. Очищення та 

дезінфекція стоматологічних 

виробів (зубних відбитків). 

Заклади охорони здоров’я, в 

тому числі стоматологічні 

клініки. Реалізація через оптову 

та роздрібну торгівлю 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 31.08.2021 №12.2-18-

5/15941 

13. Висококонцентрований 

дезінфікуючий засіб для 

хірургічних інструментів з 

мікобактерицидною дією 

“НОСОПРОТЕКТ” 

(NOSOPROTECT), діючі 

речовини: N-(3-

амінопропіл)-N-

ТОВ “ДЕЗАПРОТЕКТ”, 

Україна, 61106, м. Харків, 

проспект Московський, 

будинок 303, код за ЄДРПОУ 

44361911 

МЕДАЛКАН – ТЕХНІКІ 

ЕМПОРІКІ СТАВРІДІС ЛТД / 

MEDALKAN – TECHNIKI 

EMPORIKI STAVRIDIS LTD, 

Міхалакопулу 102, 115-28 

Афіни, Греція / 

Michalakopoulou 102, 115-28 

Athens, Greece 

Ввезення. Очищення та 

дезінфекція медичних та 

хірургічних інструментів. 

Заклади охорони здоров’я, 

лабораторії різних 

підпорядкувань. Реалізація через 

оптову та роздрібну торгівлю 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 
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додецилпропан-1,3-діамін – 

10 %, 

дидецилдиметиламоніум 

хлорид – 5 % 

медичних наук України” 

від 31.08.2021 №12.2-18-

5/15939 

14. Спінюючий дезінфікуючий 

спрей для попередньої 

обробки інструментів 

“НОСОПРОТЕКТ 100” 

(NOSOPROTECT 100), 

діючі речовини: N-(3-

амінопропіл)-N-

додецилпропан-1,3-діамін – 

0,75 % 

ТОВ “ДЕЗАПРОТЕКТ”, 

Україна, 61106, м. Харків, 

проспект Московський, 

будинок 303, код за ЄДРПОУ 

44361911 

МЕДАЛКАН – ТЕХНІКІ 

ЕМПОРІКІ СТАВРІДІС ЛТД / 

MEDALKAN – TECHNIKI 

EMPORIKI STAVRIDIS LTD, 

Міхалакопулу 102, 115-28 

Афіни, Греція / 

Michalakopoulou 102, 115-28 

Athens, Greece 

Ввезення. Очищення та 

дезінфекція медичних 

інструментів. Заклади охорони 

здоров’я, лабораторії різних 

підпорядкувань. Реалізація через 

оптову та роздрібну торгівлю 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 31.08.2021 №12.2-18-

5/15891 

15. Концентрований 

дезінфікуючий засіб з 

антимікробною дією для 

обробки медичних та 

хірургічних інструментів 

“МЕДАПРОТЕКТ” 

(MEDAPROTECT), діючі 

речовини: N-(3-

амінопропіл)-N-

додецилпропан-1,3-діамін – 

10 %, 

дидецилдиметиламоніум 

хлорид – 5 % 

ТОВ “ДЕЗАПРОТЕКТ”, 

Україна, 61106, м. Харків, 

проспект Московський, 

будинок 303, код за ЄДРПОУ 

44361911 

МЕДАЛКАН – ТЕХНІКІ 

ЕМПОРІКІ СТАВРІДІС ЛТД / 

MEDALKAN – TECHNIKI 

EMPORIKI STAVRIDIS LTD, 

Міхалакопулу 102, 115-28 

Афіни, Греція / 

Michalakopoulou 102, 115-28 

Athens, Greece 

Ввезення. Очищення та 

дезінфекція хірургічних та 

медичних інструментів. Заклади 

охорони здоров’я, лабораторії 

різних підпорядкувань. 

Реалізація через оптову та 

роздрібну торгівлю 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 31.08.2021 №12.2-18-

5/15940 

16. Спінюючий дезінфікуючий 

спрей для обробки 

поверхонь медичного 

обладнання “НОСОФАСТ 

ТВ” (NOSOFAST TB), діючі 

речовини: N-(3-

амінопропіл)-N-

додецилпропан-1,3-діамін < 

1 % 

ТОВ “ДЕЗАПРОТЕКТ”, 

Україна, 61106, м. Харків, 

проспект Московський, 

будинок 303, код за ЄДРПОУ 

44361911 

МЕДАЛКАН – ТЕХНІКІ 

ЕМПОРІКІ СТАВРІДІС ЛТД / 

MEDALKAN – TECHNIKI 

EMPORIKI STAVRIDIS LTD, 

Міхалакопулу 102, 115-28 

Афіни, Греція / 

Michalakopoulou 102, 115-28 

Athens, Greece 

Ввезення. Очищення та 

дезінфекція поверхонь 

медичного обладнання. Заклади 

охорони здоров’я, лабораторії 

різних підпорядкувань. 

Реалізація через оптову та 

роздрібну торгівлю 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 
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від 31.08.2021 №12.2-18-

5/15938 

17. Висококонцентрований 

дезінфікуючий засіб для 

обробки поверхонь 

медичних виробів 

“НОСОФЛОР” 

(NOSOFLOOR), діючі 

речовини: N-(3-

амінопропіл)-N-

додецилпропан-1,3-діамін – 

10 %, 

дидецилдиметиламоніум 

хлорид – 5 % 

ТОВ “ДЕЗАПРОТЕКТ”, 

Україна, 61106, м. Харків, 

проспект Московський, 

будинок 303, код за ЄДРПОУ 

44361911 

МЕДАЛКАН – ТЕХНІКІ 

ЕМПОРІКІ СТАВРІДІС ЛТД / 

MEDALKAN – TECHNIKI 

EMPORIKI STAVRIDIS LTD, 

Міхалакопулу 102, 115-28 

Афіни, Греція / 

Michalakopoulou 102, 115-28 

Athens, Greece 

Ввезення. Очищення та 

дезінфекція поверхонь 

медичного обладнання та 

виробів. Заклади охорони 

здоров’я, лабораторії різних 

підпорядкувань. Реалізація через 

оптову та роздрібну торгівлю 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 31.08.2021 №12.2-18-

5/15935 

18. Готовий до використання 

дезінфікуючий засіб для 

обертових інструментів та 

борів “МЕДАБУР” 

(MEDABUR), діючі 

речовини: N-(3-

амінопропіл)-N-

додецилпропан-1,3-діамін – 

0,75 % 

ТОВ “ДЕЗАПРОТЕКТ”, 

Україна, 61106, м. Харків, 

проспект Московський, 

будинок 303, код за ЄДРПОУ 

44361911 

МЕДАЛКАН – ТЕХНІКІ 

ЕМПОРІКІ СТАВРІДІС ЛТД / 

MEDALKAN – TECHNIKI 

EMPORIKI STAVRIDIS LTD, 

Міхалакопулу 102, 115-28 

Афіни, Греція / 

Michalakopoulou 102, 115-28 

Athens, Greece 

Ввезення. Очищення та 

дезінфекція медичних 

інструментів. Заклади охорони 

здоров’я, в тому числі 

стоматологічні клініки, 

лабораторії різних 

підпорядкувань. Реалізація через 

оптову та роздрібну торгівлю 

Комісія з державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи Державної 

установи “Інститут 

медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва 

Національної академії 

медичних наук України” 

від 31.08.2021 №12.2-18-

5/15936 

 

 

 

В.о. генерального директора 

Директорату фармацевтичного забезпечення                                                                                  Іван ЗАДВОРНИХ 


