
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. Дезінфекційний засіб 

INTEROX® AG-Spray 35S 

(діюча речовина: перекис 

водню – 35%) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «А-Профі», 

Україна, 03083, м. Київ, пр-т 

Науки, 54-Б, офіс 4, 

sales7@aprofi-group.com, тел.: 

+38(044)502-34-74, 

+380674633491, код за 

ЄДРПОУ: 34935053 

SOLVAY CHEMICALS 

INTERNATIONAL SA, 

Бельгія, RUE DE RANSBEEK, 

310, 1120, BRUXELLES, 

BELGIUM, Tel: +32-2-2642111, 

Fax: +32-2-2641802, 

www.solvay.com 

Ввезення; оптово-роздрібна 

торгівля, професійне 

застосування за призначенням; 

для очищення твердих 

поверхонь, обладнання та  

загальної дезінфекції поверхонь 

у закладах охорони здоров’я 

будь-якого профілю, на 

підприємствах харчової, 

харчопереробної промисловості, 

агробізнесу, лабораторій, 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 01.12.2021 
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ресторанного, готельного 

бізнесу, торгівлі, автосервісу, в 

комунальному господарстві, в 

дитячих та навчальних закладах 

різних рівнів акредитації, на всіх 

видах транспорту, в спортивно-

оздоровчих закладах, в закладах 

соціального захисту, зв'язку, 

банківських установах; 

використання в асептичних 

процесах пакування за 

технологією розпилення 

№12.2-18-5/20767 

2. ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНИЙ 

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ДЛЯ 

РУК (діюча речовина: Діюча 

речовина для виробництва 

дезінфікуючих засобів 

«КОРОС» (спирт етиловий – 

96,6%, молочна кислота 0,1-

1%, лимонна кислота – 0,01-

0,1%) – 75%) 

ТОВ «ГРИН ПЛАСТИК», 

Україна, 61146, м. Харків, 

вул. Академіка Павлова, буд. 

140 Г, тел.: +38(050)4022306, 

код за ЄДРПОУ: 42994988 

ТОВ «ГРИН ПЛАСТИК», 

Україна, 61146, м. Харків, вул. 

Академіка Павлова, буд. 140 Г, 

тел.: +38(050)4022306, код за 

ЄДРПОУ: 42994988. Адреса 

місця виробництва: м. Харків, 

проспект Московський, 275 

Застосовується з метою: 

дезінфекції рук та шкірних 

покровів при неможливості 

використання води та миючих 

засобів; профілактичної 

дезінфекції при відвідуванні 

місць великого скупчення людей 

(поліклініки, дитячі садки та 

школи, магазини, транспорт 

тощо); захисту шкіри рук 

протягом тривалого часу (до 3 

годин) від повторного 

інфікування хвороботворними 

мікроорганізмами; 

антимікробної обробки дрібних 

ушкоджень шкіри (подряпин, 

порізів тощо), опіків, ран; 

профілактичної обробки місць 

укусів комах для зменшення 

набряку, запалення та свербіжу; 

профілактики грибкових 

захворювань шкіри рук та нігтів, 

оптово-роздрібна торгівля 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 01.12.2021 

№12.2-18-5/20715 

3. Засіб дезінфікуючий з 

мийною дією «ГринРос» 

ТОВ «ГРИН ПЛАСТИК», 

Україна, 61146, м. Харків, 

ТОВ «ГРИН ПЛАСТИК», 

Україна, 61146, м. Харків, вул. 

Профілактична дезінфекція при 

відвідуванні місць великого 

Комісія для проведення 

державної санітарно-
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(«GreenRos») (діючі 

речовини: Діюча речовина 

для виробництва 

дезінфікуючих засобів 

«КОРОС» (спирт етиловий – 

96,6%, молочна кислота 0,1-

1%, лимонна кислота – 0,01-

0,1%) – 70%) 

вул. Академіка Павлова, буд. 

140 Г, тел.: +38(050)4022306, 

код за ЄДРПОУ: 42994988 

Академіка Павлова, буд. 140 Г, 

тел.: +38(050)4022306, код за 

ЄДРПОУ: 42994988. Адреса 

місця виробництва: м. Харків, 

проспект Московський, 275 

скупчення людей (поліклініки, 

дитячі садки та школи, 

магазини, транспорт тощо); 

призначений для видалення 

мінеральних забруднень і 

дезінфекції обладнання 

агропромислової галузі; 

застосовується в м'ясній і 

молочній промисловості, а 

також при виробництві напоїв і 

сирів тощо, оптово-роздрібна 

торгівля 

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 01.12.2021 

№12.2-18-5/20716 

4. Мило для дезінфекції рук 

без запаху SURE™ Antibac 

Hand Wash Free (діюча 

речовина: молочна кислота 

1,0-3,0%) 

Diversey Polska Sp. z o.o., 

Польща, ul. Aleje 

Jerozolimskie 134, 02-305 

Warszawa, www.diversey.com 

Diversey Europe Operations BV, 

Нідерланди, Utrecht, NL, 

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN 

Utrecht, The Netherlands, 

www.diversey.com 

Ввезення, оптово-роздрібна 

торгівля, професійне 

застосування за призначенням; у 

закладах охорони здоров’я будь-

якого профілю, на 

підприємствах харчової, 

харчопереробної промисловості, 

агробізнесу, лабораторій, 

ресторанного, готельного 

бізнесу, торгівлі, автосервісу, в 

комунальному господарстві, в 

дитячих та навчальних закладах 

різних рівнів акредитації, на всіх 

видах транспорту, в спортивно-

оздоровчих закладах, в закладах 

соціального захисту, зв'язку, 

банківських установах 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 30.11.2021 

№12.2-18-5/20520 

5. Засіб мийно-дезінфекційний 

TASKI Sani 4 in 1 Plus Spray 

(діюча речовина: молочна 

кислота 0,352%) 

Diversey Polska Sp. z o.o., 

Польща, ul. Aleje 

Jerozolimskie 134, 02-305 

Warszawa, www.diversey.com 

Diversey Europe Operations BV, 

Нідерланди, Utrecht, NL, 

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN 

Utrecht, The Netherlands, 

www.diversey.com 

Ввезення, оптово-роздрібна 

торгівля, професійне 

застосування за призначенням; 

для очищення твердих 

поверхонь та  загальної 

дезінфекції поверхонь у 

закладах охорони здоров’я будь-

якого профілю, на 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 
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підприємствах харчової, 

харчопереробної промисловості, 

агробізнесу, лабораторій, 

ресторанного, готельного 

бізнесу, торгівлі, автосервісу, в 

комунальному господарстві, в 

дитячих та навчальних закладах 

різних рівнів акредитації, на всіх 

видах транспорту, в спортивно-

оздоровчих закладах, в закладах 

соціального захисту, зв’язку, 

банківських установах 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 23.11.2021 

№12.2-18-5/19729 

6. Засіб мийно-дезінфекційний 

TASKI Sani 4 in 1 Plus 

(діюча речовина: молочна 

кислота 17,6%) 

Diversey Polska Sp. z o.o., 

Польща, ul. Aleje 

Jerozolimskie 134, 02-305 

Warszawa, www.diversey.com 

Diversey Europe Operations BV, 

Нідерланди, Utrecht, NL, 

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN 

Utrecht, The Netherlands, 

www.diversey.com 

Ввезення, оптово-роздрібна 

торгівля, професійне 

застосування за призначенням; 

для очищення твердих 

поверхонь та  загальної 

дезінфекції поверхонь у 

закладах охорони здоров’я будь-

якого профілю, на 

підприємствах харчової, 

харчопереробної промисловості, 

агробізнесу, лабораторій, 

ресторанного, готельного 

бізнесу, торгівлі, автосервісу, в 

комунальному господарстві, в 

дитячих та навчальних закладах 

різних рівнів акредитації, на всіх 

видах транспорту, в спортивно-

оздоровчих закладах, в закладах 

соціального захисту, зв’язку, 

банківських установах 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 23.11.2021 

№12.2-18-5/19694 

7. Засіб мийно-дезінфекційний 

SURE™ Cleaner Disinfectant 

Spray (діюча речовина: 

молочна кислота 0,42%) 

Diversey Polska Sp. z o.o., 

Польща, ul. Aleje 

Jerozolimskie 134, 02-305 

Warszawa, www.diversey.com 

Diversey Europe Operations BV, 

Нідерланди, Utrecht, NL, 

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN 

Utrecht, The Netherlands, 

www.diversey.com 

Ввезення, оптово-роздрібна 

торгівля, професійне 

застосування за призначенням; 

для очищення твердих 

поверхонь та  загальної 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 
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дезінфекції поверхонь у 

закладах охорони здоров’я будь-

якого профілю, на 

підприємствах харчової, 

харчопереробної промисловості, 

агробізнесу, лабораторій, 

ресторанного, готельного 

бізнесу, торгівлі, автосервісу, в 

комунальному господарстві, в 

дитячих та навчальних закладах 

різних рівнів акредитації, на всіх 

видах транспорту, в спортивно-

оздоровчих закладах, в закладах 

соціального захисту, зв’язку, 

банківських установах 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 23.11.2021 

№12.2-18-5/19728 

8. Засіб дезінфекційний для 

рук SURE™ Instant Hand 

Sanitizer (діюча речовина: 

молочна кислота 1,0-3,0%) 

Diversey Polska Sp. z o.o., 

Польща, ul. Aleje 

Jerozolimskie 134, 02-305 

Warszawa, www.diversey.com 

Diversey Europe Operations BV, 

Нідерланди, Utrecht, NL, 

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN 

Utrecht, The Netherlands, 

www.diversey.com 

Ввезення, оптово-роздрібна 

торгівля, професійне 

застосування за призначенням; у 

закладах охорони здоров’я будь-

якого профілю, на 

підприємствах харчової, 

харчопереробної промисловості, 

агробізнесу, лабораторій, 

ресторанного, готельного 

бізнесу, торгівлі, автосервісу, в 

комунальному господарстві, в 

дитячих та навчальних закладах 

різних рівнів акредитації, на всіх 

видах транспорту, в спортивно-

оздоровчих закладах, в закладах 

соціального захисту, зв’язку, 

банківських установах 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 23.11.2021 

№12.2-18-5/19703 

9. Дезінфекційний засіб для 

гігієнічного миття рук 

SURE™ Antibac Hand Wash 

(діюча речовина: молочна 

кислота 1,0-3,0%) 

Diversey Polska Sp. z o.o., 

Польща, ul. Aleje 

Jerozolimskie 134, 02-305 

Warszawa, www.diversey.com 

Diversey Europe Operations BV, 

Нідерланди, Utrecht, NL, 

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN 

Utrecht, The Netherlands, 

www.diversey.com 

Ввезення, оптово-роздрібна 

торгівля, професійне 

застосування за призначенням; у 

закладах охорони здоров’я будь-

якого профілю, на 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 
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підприємствах харчової, 

харчопереробної промисловості, 

агробізнесу, лабораторій, 

ресторанного, готельного 

бізнесу, торгівлі, автосервісу, в 

комунальному господарстві, в 

дитячих та навчальних закладах 

різних рівнів акредитації, на всіх 

видах транспорту, в спортивно-

оздоровчих закладах, в закладах 

соціального захисту, зв'язку, 

банківських установах 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 29.11.2021 

№12.2-18-5/20164 

10. Засіб дезінфікуючий 

КЛІНОК КТ (діюча 

речовина: бензалконію 

хлорид 15-30%) 

ТОВ «ЗАГРА», Україна, 

02095, м. Київ, вулиця 

Княжий Затон, будинок 2/30; 

+380674423108, код за 

ЄДРПОУ: 38703299 

ТОВ «ЗАГРА», Україна, 

02095, м. Київ, вулиця Княжий 

Затон, будинок 2/30; 

+380674423108, код за 

ЄДРПОУ: 38703299. Адреса 

виробництва: м. Київ, вул. 

Червоноткацька, 81 

Для професійного застосування, 

для миття та дезінфекції 

кислотостійких поверхонь 

обладнання, машин, приладів, 

резервуарів, кахельних стін,  

підлог, сталевих поверхонь, для 

застосування на підприємствах 

харчової промисловості та при 

виробництві напоїв, оптово-

роздрібна торгівля 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 30.11.2021 

№12.2-18-5/20348 

11. Засіб репелентний "OFF! 

Family Аерозоль" (N,N -

діетил-m-толуамід-15%) 

ТОВ «СК Джонсон», 

Україна, 04073, м. Київ, пр-т 

Степана Бандери, 19-Б; тел.: 

+38 (044) 4903500, e-mail: 

UAConsumerService@scj.com, 

код за ЄДРПОУ: 00146137 

«Colep Polska Sp. z о.о.», 

Польща, Ul Przemyslowa 10, 

97-410 Kleszczow, Poland 

Ввезення. Застосування у 

побуті; оптова та роздрібна 

торгівля 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 01.12.2021 

№12.2-18-5/20812 
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12.  Засіб репелентний «OFF! 

Smooth and Dry Аерозоль» 

(N,N- діетил-m-толуамід - 15 

%) 

ТОВ «СК Джонсон», 

Україна, 04073, м. Київ, пр-т 

Степана Бандери, 19-Б; тел.: 

+38 (044) 4903500, e-mail: 

UAConsumerService@scj.com, 

код за ЄДРПОУ: 00146137 

“Colep Consumer Products 

Polska Sp. z о.о.”, Польща, Ul 

Przemyslowa 10, 97-410 

Kleszczow, Poland; тел.: +48 44 

739  17 00; www.colep-cp.com 

Ввезення, від літаючих комах 

(комарів та інших кровососних 

комах), які використовуються 

для нанесення на відкриті 

ділянки шкіри людини, одяг та 

інші вироби з тканини; за 

призначенням, оптово-роздрібна 

торгівля 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 01.12.2021 

№12.2-18-5/20810 

13. Засіб репелентний "OFF! 

Family Аерозоль" (N,N-

діетил-m-толуамід – 15%) 

ТОВ «СК Джонсон», 

Україна, 04073, м. Київ, пр-т 

Степана Бандери, 19-Б; тел.: 

+38 (044) 4903500, e-mail: 

UAConsumerService@scj.com, 

код за ЄДРПОУ: 00146137 

“Colep Consumer Products 

Polska Sp. z о.о.”, Польща, Ul 

Przemyslowa 10, 97-410 

Kleszczow, Poland; тел.: +48 44 

739  17 00; www.colep-cp.com 

Ввезення, від літаючих комах 

(комарів та інших кровососних 

комах), які використовуються 

для нанесення на відкриті 

ділянки шкіри людини, одяг та 

інші вироби з тканини; за 

призначенням, оптово-роздрібна 

торгівля 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 01.12.2021 

№12.2-18-5/20813 

14. Засіб репелентний «OFF! 

Extreme Аерозоль» (N,N- 

діетил-m-толуамід – 30%) 

ТОВ «СК Джонсон», 

Україна, 04073, м. Київ, пр-т 

Степана Бандери, 19-Б; тел.: 

+38 (044) 4903500, e-mail: 

UAConsumerService@scj.com, 

код за ЄДРПОУ: 00146137 

“Colep Consumer Products 

Polska Sp. z о.о.”, Польща, Ul 

Przemyslowa 10, 97-410 

Kleszczow, Poland; тел.: +48 44 

739  17 00; www.colep-cp.com 

Ввезення, від літаючих комах 

(комарів та інших кровососних 

комах), які використовуються 

для нанесення на відкриті 

ділянки шкіри людини, одяг та 

інші вироби з тканини; за 

призначенням, оптово-роздрібна 

торгівля 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 01.12.2021 

№12.2-18-5/20811 
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15. Засіб дезінфекційний 

«Полідекон» (діючи 

речовини: глутаровий 

альдегід – 7,5%; 

бензалконіум хлориду – 

10,0%; кислота бензойна – 

2,0%; мурашина кислоти – 

5,0%) 

ТОВ «НВК 

УКРАСЕПТИКА». 

Україна,03061, м. Київ, вул. 

М. Шепелєва, буд. 6, e-mail: 

yurist@ukraseptika.com, код 

за ЄДРПОУ 33956622 

ТОВ «НВК УКРАСЕПТИКА». 

Україна,03061, м. Київ, вул. М. 

Шепелєва, буд. 6, e-mail: 

yurist@ukraseptika.com, код за 

ЄДРПОУ 33956622 

Засіб призначений для 

дезінфекції та 

передстерилізаційного 

очищення  (в тому числі 

поєднаної з дезінфекцією в 

одному етапі) і стерилізації 

виробів медичного призначення 

(хірургічних та стоматологічних 

інструментів, включаючи 

ендоскопи та інструменти до 

них), виготовлених з різних 

матеріалів (гуми, скла, металу, 

кераміки та пластмаси), а також 

для здійснення профілактичної, 

поточної та заключної 

дезінфекції поверхонь в 

приміщеннях, жорстких меблів, 

санітарно-технічного 

обладнання, білизни, посуду, 

предметів догляду за хворими, 

прибирального інвентарю, 

медичних відходів та виробів 

медичного призначення 

одноразового використання 

перед утилізацією; для 

проведення генеральних 

прибирань в ЛПЗ, на об'єктах 

комунальної служби (готелі, 

гуртожитки, сауни, цирульні, 

косметичні та масажні кабінети 

та ін.), в установах культури; в 

спортивно-оздоровчих закладах; 

для обробки транспортно-

дорожніх об'єктів (санітарного 

транспорту, авто-, авіа-, 

залізничного, водного 

транспорту та транспорту для 

перевезення харчових продуктів, 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 01.12.2021 

№12.2-18-5/20797 
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вокзалів, аеропортів, портів); 

для дезінфекції на 

підприємствах та в лабораторіях 

харчової промисловості (м'ясо-, 

молоко-, рибопереробній, 

масложировій, на підприємствах 

з виробництва майонезі, соусів, 

кетчупів, хлібопекарських та 

кондитерських, плодово-

овочевих, консервних, 

крохмале-патокових 

виробництв, на 

хладокомбінатах, при 

виробництві продуктів дитячого 

харчування, виробництв 

безалкогольних, пивних, лікеро-

горілчаних напоїв тощо); в 

закладах торгівлі, ресторанного 

та житлово-комунального 

господарства; в дитячих 

дошкільних, учбових закладах 

усіх рівнів акредитації та інш. 

підприємствах; для 

знезараження крові і біологічних 

виділень, посуду, з-під виділень 

в ЛПЗ згідно з інструкцією по 

застосуванню 

16. Дезінфекційний засіб MDH 

500 Стерилоцит (діючі 

речовини: лимонна кислота - 

21%, молочна кислота - 2%) 

ПП «Інтер Склад», Україна, 

73035 м. Херсон, смт. 

Антонівка, вул. 23 Східна, 

31, тел: /факс (0552) 32-75-00, 

код за ЄДРПОУ: 35869799 

ПП «Інтер Склад», Україна, 

73035 м. Херсон, смт. 

Антонівка, вул. 23 Східна, 

31(виробничі площі), тел: 

/факс (0552) 32-75-00, код за 

ЄДРПОУ: 35869799 

Засіб для термохімічної 

дезінфекції апаратів для 

гемодіалізу всіх типів, виробів 

медичного призначення у 

закладах охорони здоров’я усіх 

профілів (у т.ч. дитячі медичні 

заклади), Реалізація через 

оптово-роздрібну торгівлю 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державному 

підприємстві «Науковий 

центр превентивної 

токсикології, харчової та 

хімічної безпеки імені 
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академіка Л.І. Медведя 

Міністерства охорони 

здоров'я України від 

29.11.2021 №12.2-18-

5/20112 

17. Засіб дезінфекційний 

«SOLNEX ACTIVE» (діюча 

речовина – алкіл(C12-C16) 

диметилбензиламоній 

хлорид - 0,2%) 

ТОВ «ІНТЕКС-

МЕД».Україна, 08630, 

Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. 

Глеваха, вул. Незалежності, 

буд. 2, код  за ЄДРПОУ 

41496592 

ТОВ «ІНТЕКС-МЕД».Україна, 

08630, Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. 

Глеваха, вул. Незалежності, 

буд. 2, код  за ЄДРПОУ 

41496592 

Дезінфекція шкіри рук хірургів 

та медичного персоналу, який 

бере участь у проведенні 

оперативних втручань у ЛПЗ 

будь-якого профілю; гігієнічна 

дезінфекція та хірургічна 

обробка шкіри рук медичного та 

обслуговуючого персоналу 

закладів охорони здоров’я 

різного профілю, станцій 

швидкої та невідкладної 

медичної допомоги, машин 

швидкої медичної допомоги та 

санітарного транспорту для 

перевезення хворих; працівників 

лабораторій різного профілю, 

донорських пунктів та пунктів 

переливання крові; в дитячих 

дошкільних установах, учбових 

закладах усіх рівнів акредитації; 

санаторно-курортних та 

спортивно-оздоровчих закладах, 

закладах соціального 

забезпечення та пенітенціарної 

системи, у вогнищах 

інфекційних хвороб; працівників 

аптечних закладів, підприємств 

парфюмерно-косметичної, 

фармацевтичної, 

мікробіологічної, харчової та 

харчопереробної промисловості, 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 17.12.2021 

№12.2-18-5/23020 
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підприємств агропромислового 

комплексу, закладів 

ресторанного господарства і 

торгівлі, банківських установ, 

об’єктів комунальної служби, 

всіх видів транспорту та всіх 

інших об’єктів, діяльність яких 

вимагає дотримання гігієнічних 

вимог і правил; гігієнічна 

дезінфекція шкіри рук на 

об’єктах МО, ДСНС, МВС, 

митниці та прикордонних 

служб; дезінфекція гумових та 

поліпропіленових рукавичок на 

руках медичного персоналу пiд 

час роботи з потенційно 

інфікованим матеріалом; 

дезінфекція шкіри пацієнтів 

перед інвазивними втручаннями; 

дезінфекція невеликих за 

розмірами поверхонь, виробів 

медичного призначення; 

просочування серветок 

одноразового використання для 

очищення та гігієнічної обробки 

шкіри та рук та дезінфекції 

невеликих за розмірами 

поверхонь; гігієнічна 

дезiнфекцiя шкiри рук 

населенням у побутi при доглядi 

за хворими, новонародженими, 

людьми похилого вiкy, при 

перебуваннi у громадському 

транспорті, у мiсцях загального 

користування; у подорожах 

тощо; для реалізації через 

оптово-роздрібну мережу 
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18. Засіб дезінфекційний 

«SOLNEX CLEAN» (діючі 

речовини: 

полігексаметиленгуанідин 

гідрохлорид - 0,12%, 

алкіл(C12-C16) 

диметилбензиламонійхлорид 

- 0,08%). 

ТОВ «ІНТЕКС-

МЕД».Україна, 08630, 

Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. 

Глеваха, вул. Незалежності, 

буд. 2, код  за ЄДРПОУ 

41496592 

ТОВ «ІНТЕКС-МЕД».Україна, 

08630, Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. 

Глеваха, вул. Незалежності, 

буд. 2, код  за ЄДРПОУ 

41496592 

Для чищення, видалення 

комплексних забруднень та 

дезінфекції поверхні при: 

масложирових, білкових, 

ґрунтових забруднень, а також 

сажі, кіптяви з поверхонь із 

різних матеріалів (метал, скло, 

кераміка, пластик, лінолеум, 

мармур, дерев’яні поверхні з 

лакофарбовим покриттям тощо) 

в закладах охорони здоров'я, 

клініко-діагностичних і 

лікувально-профілактичних 

закладах всіх профілів, медико-

санітарних частинах, аптечних 

закладах, донорських пунктах та 

пунктах переливання крові; на 

підприємствах харчової 

промисловості: масложировій, 

молочній, м’ясопереробній, 

рибній, хлібопекарській, 

виробництві напоїв, пивній, 

безалкогольній, лікеро-

горілчаній; на комунальних 

об'єктах (готелі, кемпінги, 

гуртожитки, будинки 

відпочинку, пансіонати, 

санаторії та інші заклади для 

дорослих та дітей; в місцях 

проведення тренувань, змагань, 

навчально-тренувальних зборів, 

лазнях, басейнах, 

спорткомплексах, перукарнях, 

манікюрних, педікюрних, 

соляріях, SPA-салонах, 

косметичних кабінетах, 

громадських туалетах, пральнях, 

хімчистках тощо); у закладах 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 17.12.2021 

№12.2-18-5/23014 
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сфери відпочинку (кінотеатри, 

театри, культурно-оздоровчі 

комплекси), ресторанного 

господарства; на підприємствах 

фармацевтичної, 

мікробіологічної, парфумерно-

косметичної, харчової та 

переробної промисловості, 

агропромислового комплексу; на 

санітарному транспорті (у т.ч. 

машинах швидкої медичної 

допомоги); в дитячих 

дошкільних установах, учбових 

закладах усіх рівнів акредитації; 

у побуті; установах соціального 

забезпечення, пенітенціарних 

установах, митниці та 

прикордонної служби; закладах 

зв'язку, банківських установах, 

та інших установах, діяльність 

яких вимагає дотримання 

санітарно-гігієнічних норм та 

правил; для реалізації через 

оптово-роздрібну мережу 

19. Засіб дезінфекційний 

«SOLNEX FENIX» (діючі 

речовини: 

полігексаметиленгуанідин 

гідрохлорид - 0,5%, аміни 

аліфатичні - 0,18%, 

алкіл(C12-C16) 

диметилбензиламоній 

хлорид - 0,1%) 

ТОВ «ІНТЕКС-

МЕД».Україна, 08630, 

Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. 

Глеваха, вул. Незалежності, 

буд. 2, код  за ЄДРПОУ 

41496592 

ТОВ «ІНТЕКС-МЕД».Україна, 

08630, Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. 

Глеваха, вул. Незалежності, 

буд. 2, код  за ЄДРПОУ 

41496592 

Дезінфекція шкіри рук хірургів 

та медичного персоналу, який 

бере участь у проведенні 

оперативних втручань у ЛПЗ 

будь-якого профілю; гігієнічна 

дезінфекція та хірургічна 

обробка шкіри рук медичного та 

обслуговуючого персоналу 

закладів охорони здоров’я 

різного профілю, станцій 

швидкої та невідкладної 

медичної допомоги, машин 

швидкої медичної допомоги та 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 17.12.2021 

№12.2-18-5/23018 
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санітарного транспорту для 

перевезення хворих; працівників 

лабораторій різного профілю, 

донорських пунктів та пунктів 

переливання крові; в дитячих 

дошкільних установах, учбових 

закладах усіх рівнів акредитації; 

санаторно-курортних та 

спортивно-оздоровчих закладах, 

закладах соціального 

забезпечення та пенітенціарної 

системи, у вогнищах 

інфекційних хвороб; працівників 

аптечних закладів, підприємств 

парфюмерно-косметичної, 

фармацевтичної, 

мікробіологічної, харчової та 

харчопереробної промисловості, 

підприємств агропромислового 

комплексу, закладів 

ресторанного господарства і 

торгівлі, банківських установ, 

об’єктів комунальної служби, 

всіх видів транспорту та всіх 

інших об’єктів, діяльність яких 

вимагає дотримання гігієнічних 

вимог і правил; гігієнічна 

дезінфекція шкіри рук на 

об’єктах МО, ДСНС, МВС, 

митниці та прикордонних 

служб; дезінфекція гумових та 

поліпропіленових рукавичок на 

руках медичного персоналу пiд 

час роботи з потенційно 

інфікованим матеріалом; 

дезінфекція шкіри пацієнтів 

перед інвазивними втручаннями; 

дезінфекція невеликих за 
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розмірами поверхонь, виробів 

медичного призначення; 

просочування серветок 

одноразового використання для 

очищення та гігієнічної обробки 

шкіри та рук та дезінфекції 

невеликих за розмірами 

поверхонь та виробів медичного 

призначення; гігієнічна 

дезiнфекцiя шкiри рук 

населенням у побутi при доглядi 

за хворими, новонародженими, 

людьми похилого вiкy, при 

перебуваннi у громадському 

транспорті, у мiсцях загального 

користування; у подорожах 

тощо; для реалізації через 

оптово-роздрібну мережу 

20. Засіб дезінфекційний 

«SOLNEX FOAM», піна 

(діючі речовини: 

полігексаметиленгуанідин 

гідрохлорид - 0,5%, аміни 

аліфатичні - 0,18%, 

алкіл(C12-C16) 

диметилбензиламоній 

хлорид - 0,1%). 

ТОВ «ІНТЕКС-

МЕД».Україна, 08630, 

Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. 

Глеваха, вул. Незалежності, 

буд. 2, код  за ЄДРПОУ 

41496592 

ТОВ «ІНТЕКС-МЕД».Україна, 

08630, Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. 

Глеваха, вул. Незалежності, 

буд. 2, код  за ЄДРПОУ 

41496592 

Дезінфекція шкіри рук хірургів 

та медичного персоналу, який 

бере участь у проведенні 

оперативних втручань у ЛПЗ 

будь-якого профілю; гігієнічна 

дезінфекція та хірургічна 

обробка шкіри рук медичного та 

обслуговуючого персоналу 

закладів охорони здоров’я 

різного профілю, станцій 

швидкої та невідкладної 

медичної допомоги, машин 

швидкої медичної допомоги та 

санітарного транспорту для 

перевезення хворих; працівників 

лабораторій різного профілю, 

донорських пунктів та пунктів 

переливання крові; в дитячих 

дошкільних установах, учбових 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 17.12.2021 

№12.2-18-5/23017 
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закладах усіх рівнів акредитації; 

санаторно-курортних та 

спортивно-оздоровчих закладах, 

закладах соціального 

забезпечення та пенітенціарної 

системи, у вогнищах 

інфекційних хвороб; працівників 

аптечних закладів, підприємств 

парфюмерно-косметичної, 

фармацевтичної, 

мікробіологічної, харчової та 

харчопереробної промисловості, 

підприємств агропромислового 

комплексу, закладів 

ресторанного господарства і 

торгівлі, банківських установ, 

об’єктів комунальної служби, 

всіх видів транспорту та всіх 

інших об’єктів, діяльність яких 

вимагає дотримання гігієнічних 

вимог і правил; гігієнічна 

дезінфекція шкіри рук на 

об’єктах МО, ДСНС, МВС, 

митниці та прикордонних 

служб; дезінфекція гумових та 

поліпропіленових рукавичок на 

руках медичного персоналу пiд 

час роботи з потенційно 

інфікованим матеріалом; 

дезінфекція шкіри пацієнтів 

перед інвазивними втручаннями; 

дезінфекція невеликих за 

розмірами поверхонь, виробів 

медичного призначення; 

просочування серветок 

одноразового використання для 

очищення та гігієнічної обробки 

шкіри та рук та дезінфекції 
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невеликих за розмірами 

поверхонь та виробів медичного 

призначення; гігієнічна 

дезiнфекцiя шкiри рук 

населенням у побутi при доглядi 

за хворими, новонародженими, 

людьми похилого вiкy, при 

перебуваннi у громадському 

транспорті, у мiсцях загального 

користування; у подорожах 

тощо; для реалізації через 

оптово-роздрібну мережу 

21. Засіб дезінфекційний 

«SOLNEX INTENSE» (діючі 

речовини: 

полігексаметиленгуанідин 

гідрохлорид - 0,12%, 

алкіл(C12-C16) 

диметилбензиламонійхлорид 

- 0,08%, кислота бензойна – 

0,01%) 

ТОВ «ІНТЕКС-

МЕД».Україна, 08630, 

Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. 

Глеваха, вул. Незалежності, 

буд. 2, код  за ЄДРПОУ 

41496592 

ТОВ «ІНТЕКС-МЕД».Україна, 

08630, Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. 

Глеваха, вул. Незалежності, 

буд. 2, код  за ЄДРПОУ 

41496592 

Для регулярного миття, ручного 

чищення та дезінфекції усіх 

видів посуду зі скла, кераміки, 

кришталю, алюмінію, пластику, 

і різних поверхонь, включаючи 

зовнішні поверхні 

технологічного і кухонного 

обладнання, в закладах охорони 

здоров'я, клініко-діагностичних і 

лікувально-профілактичних 

закладах всіх профілів, медико-

санітарних частинах, аптечних 

закладах, донорських пунктах та 

пунктах переливання крові; на 

підприємствах харчової 

промисловості: масложировій, 

молочній, м’ясопереробній, 

рибній, хлібопекарській, 

виробництві напоїв, пивній, 

безалкогольній, лікеро-

горілчаній; на комунальних 

об'єктах (готелі, кемпінги, 

гуртожитки, будинки 

відпочинку, пансіонати, 

санаторії та інші заклади для 

Комісія для проведення 

державної санітарно-

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 17.12.2021 

№12.2-18-5/22931 
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дорослих та дітей; в місцях 

проведення тренувань, змагань, 

навчально-тренувальних зборів, 

лазнях, басейнах, 

спорткомплексах, перукарнях, 

манікюрних, педікюрних, 

соляріях, SPA-салонах, 

косметичних кабінетах, 

громадських туалетах, пральнях, 

хімчистках тощо); у закладах 

сфери відпочинку (кінотеатри, 

театри, культурно-оздоровчі 

комплекси), ресторанного 

господарства; на підприємствах 

фармацевтичної, 

мікробіологічної, парфумерно-

косметичної, харчової та 

переробної промисловості, 

агропромислового комплексу; на 

санітарному транспорті (у т.ч. 

машинах швидкої медичної 

допомоги); в дитячих 

дошкільних установах, учбових 

закладах усіх рівнів акредитації; 

у побуті; установах соціального 

забезпечення, пенітенціарних 

установах, митницях та 

прикордонних службах; 

закладах зв'язку, банківських 

установах, та інших установах, 

діяльність яких вимагає 

дотримання санітарно-

гігієнічних норм та правил; для 

реалізації через оптово-

роздрібну мережу 

22. Засіб дезінфекційний 

«SOLNEX SODA», паста 

ТОВ «ІНТЕКС-

МЕД».Україна, 08630, 

ТОВ «ІНТЕКС-МЕД».Україна, 

08630, Київська обл., 

Для чищення, видалення 

комплексних забруднень та 

Комісія для проведення 

державної санітарно-
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(діючі речовини: 

полігексаметиленгуанідин 

гідрохлорид - 0,12%, 

алкіл(C12-C16) 

диметилбензиламонійхлорид 

- 0,08%) 

Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. 

Глеваха, вул. Незалежності, 

буд. 2, код  за ЄДРПОУ 

41496592 

Васильківський р-н, смт. 

Глеваха, вул. Незалежності, 

буд. 2, код  за ЄДРПОУ 

41496592 

дезінфекції поверхні при: 

масложирових, білкових, 

ґрунтових забруднень, а також 

сажі, кіптяви з поверхонь із 

різних матеріалів (метал, скло, 

кераміка, пластик, лінолеум, 

мармур, дерев’яні поверхні з 

лакофарбовим покриттям тощо) 

в закладах охорони здоров'я, 

клініко-діагностичних і 

лікувально-профілактичних 

закладах всіх профілів, медико-

санітарних частинах, аптечних 

закладах, донорських пунктах та 

пунктах переливання крові; на 

підприємствах харчової 

промисловості: масложировій, 

молочній, м’ясопереробній, 

рибній, хлібопекарській, 

виробництві напоїв, пивній, 

безалкогольній, лікеро-

горілчаній; на комунальних 

об'єктах (готелі, кемпінги, 

гуртожитки, будинки 

відпочинку, пансіонати, 

санаторії та інші заклади для 

дорослих та дітей; в місцях 

проведення тренувань, змагань, 

навчально-тренувальних зборів, 

лазнях, басейнах, 

спорткомплексах, перукарнях, 

манікюрних, педікюрних, 

соляріях, SPA-салонах, 

косметичних кабінетах, 

громадських туалетах, пральнях, 

хімчистках тощо); у закладах 

сфери відпочинку (кінотеатри, 

театри, культурно-оздоровчі 

епідеміологічної 

експертизи в особливо 

складних випадках при 

державній установі 

“Інститут медицини 

праці імені Ю.І. 

Кундієва Національної 

академії медичних наук 

України” від 17.12.2021 

№12.2-18-5/23015 



20                                                                                             Продовження додатка 1 
 

комплекси), ресторанного 

господарства; на підприємствах 

фармацевтичної, 

мікробіологічної, парфумерно-

косметичної, харчової та 

переробної промисловості, 

агропромислового комплексу; на 

санітарному транспорті (у т.ч. 

машинах швидкої медичної 

допомоги); в дитячих 

дошкільних установах, учбових 

закладах усіх рівнів акредитації; 

у побуті; установах соціального 

забезпечення, пенітенціарних 

установах, митниці та 

прикордонної служби; закладах 

зв'язку, банківських установах, 

та інших установах, діяльність 

яких вимагає дотримання 

санітарно-гігієнічних норм та 

правил; для реалізації через 

оптово-роздрібну мережу 

 

 

 

В.о. генерального директора 

Директорату фармацевтичного забезпечення                                                                                  Іван ЗАДВОРНИХ 


