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ВИТЯГ
з Державного реєстру дезінфекційних засобів
Відповідно до пункту 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації)
дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від З липня 2006 р. № 908, Міністерство охорони здоров’я України повідомляє,
що до Державного реєстру дезінфекційних засобів під номером 705 внесено:
Назва засобу, вміст діючих речовин
Засіб дезінфекційний «CLEAN STREAM» (гель), діючою речовиною
якого є спирт етиловий у межах 68,0% - 75,0%
Назва заявника продукції, країна, місцезнаходження
ТОВ «ВІН СТРІМ», Україна, 03039, м.Київ, проспект Голосіївський, 58,
КВ.156, код заСДРПОУ: 42215547 ,
Назва виробника продукції, країна, місцезнаходження
ТОВ «ВІН СТРІМ», Україна, 03039, м.Київ, проспект Голосіївський, 58,
КВ.156; адреса виробничих потужностей: м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25, код
за ЄДРПОУ: 42215547
Об'єкти застосування
Дезінфекція шкіри в закладах охорони здоров'я (у тому числі
стоматологічних клініках; амбулаторіях; поліклініках; клінічних, біохімічних,
серологічних та інших профільних діагностичних лабораторіях різних
підпорядкувань; на станціях швидкої і невідкладної медичної допомоги;
донорських пунктах та пунктах переливання крові; аптеках та аптечних
закладах); спортивно-оздоровчих, освітніх, навчально-виховних закладах усіх
типів, незалежно від їх підпорядкування, форм власності і акредитації; закладах
комунально-побутового обслуговування, соціального захисту, пенітенціарної
системи; військовослужбовців Міністерства Оборони України, Національної
поліції України; населенням у побуті; у вогнищах інфекційних хвороб; в
умовах надзвичайних ситуацій; місцях тимчасового проживання та масового
перебування людей; на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної,
парфумерно-косметичної,
хімічної,
біотехнологічної,
харчової
і
харчопереробної промисловості, торгівлі, зв'язку, інших підприємствах;

фінансових та банківських установах; закладах ресторанного господарства;
перукарнях; ^іншій сфері послуг; ринках; на рухомому складі та об’єктах
забезпечення всіх видів транспорту (у тому числі на метрополітені); а також
дезінфекція твердих поверхонь приміщень, предметів та обладнання (у т. ч.
медичного) нечутливих до дії спиртів; інше згідно інструкцій з використання.
Оптова та роздрібна торгівля (у тому числі аптечна мережа).
Дата внесення дезінфекційного засобу в реєстр 15.07.2020
Термін дії до 15.07.2025
Установа, заклад державної санітарно-епідеміологічної служби
(експертна комісія), яка видала висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи
"Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України", висновок
державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-5/13860 від
24.06.2020 р.

Генеральний директор Директорату
фармацевтичного забезпечення
«28» жовтня 2020 р.
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