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Виробнича компанія «Українські Хімічні Технології ЛТД» – 
багатопрофільна українська компанія з розробки та виробництва 
миючих та дезінфікуючих засобів, що динамічно розвивається. 
Працюючи на ринку України з 2000 року, компанія зарекоменду-
вала себе з професійної сторони у багатьох галузях промисловос-
ті, а постійний розвиток та модернізація виробничих потужнос-
тей з кожним роком приваблюють дедалі більше клієнтів до 
нашої компанії.

Компанія спеціалізується на виробництві миючих засобів 
широкого застосування і слідкує за повним циклом виробництва. 
Виробництво оснащене всім необхідним обладнанням для 
здійснення контролю використовуваної сировини, ведення 
виробничого процесу, розфасовки та упаковки готової продукції 
та кінцевого контролю якості. На підприємстві запроваджено 
систему менеджменту якості у відповідності до вимог міжнарод-
ного стандарту ISO 9001:2015. Компанія приділяє особливу увагу 
контролю якості на кожному етапі виробничого циклу, починаю-
чи з вибору сировини та закінчуючи тестуванням якості готової 
продукції. Ми постійно вдосконалюємо виробничі процеси в 
залежності від розробки нових засобів. Більша частина професій-
них засобів представлена у висококонцентрованому вигляді, для 
застосування засобу необхідно приготувати робочий розчин 
відповідно до рекомендацій із застосування.

З моменту створення виробнича компанія UHT приділяє постій-
ну увагу розробці продукції, що підходить для різного обладнан-
ня, кожного споживача та будь-яких кліматичних умов. Все це 
можливо завдяки безперервній діяльності атестованої дослід-
ницької лабораторії, що є опорною точкою підприємства.



БАЗОВІ ФАКТИ
КОМПАНІЯ

Стати клієнтом компанії UHT
означає віддати перевагу сервісу і якості

європейського рівня

ЗМІСТ

UHT – багатопрофільна компанія з 
розробки та виробництва миючих 
та дезінфікуючих засобів, що 
працює на ринку з 2000 року

1
ПРОФІЛЬ

Компанія прагне до 
максимальної відповідності 
вимогам клієнтів і 
формування взаємовигідних 
умов для довгострокового 
співробітництва

2
МЕТА

3
ФАКТОРИ УСПІХУ

У своїй роботі Компанія орієнтується 
на чотири ключові чинники успіху:
• індивідуальний підхід
• науково-дослідний центр
• сучасне виробництво
• гарантія якості продукції
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ГАРАНТІЯ
ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Хіміки-технологи розробляють 
індивідуальні миючі та дезін-
фікуючі засоби згідно 
з потребами замовника.
Технічні фахівці встановлюють 
дозуючі системи, навчають 
правильному використанню 
миючих і дезінфікуючих
засобів.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
ПІДХІД

Потужність виробництва стано-
вить понад 10000 тон. Виробля-
ється більше 200 видів продукції. 
Загальна площа виробничих це-
хів становить більше 2000 м2.
Усі виробничі процеси виконують-
ся за допомогою високоякісного 
обладнання, яке дає змогу з висо-
кою точністю дозувати речовин. 
Заповнення змішувачів компо-
нентами та їх перемішування 
здійснюється за чіткою програ-
мою. Значна увага приділяється 
якості води, яка проходить кіль-
ка стадій очищення. 

На підприємстві запроваджено 
систему управління якості відпо-
відно до вимог міжнародного 
стандарту ISO 9001: 2015.
Компанія приділяє особливу ува-
гу контролю якості на кожному 
етапі виробничого циклу, почи-
наючи від вибору сировини і 
закінчуючи тестуванням якості 
готової продукції.

Наша лабораторія оснащена об-
ладнанням найвищої світової 
якості. Тут висококваліфіковані 
технологи-розробники працю-
ють над створенням нових 
продуктів.
Нашими консультантами є сві-
тові виробники сировини, такі 
як: BASF, CRODA, LG, AkzoNobel, 
WACKER, Huntsman, Dow, Evonik, 
Bang &Bonsomer та інші. 
Також в рамках майстер-класу 
проходять теоретичні та прак-
тичні заняття з хімії для всіх 
співробітників компанії.

СУЧАСНЕ
ВИРОБНИЦТВО

НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
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На підприємстві введена і 
функціонує система управління 
якістю відповідно до вимог 
міжнародного стандарту
ISO 9001:2015.

Багаторічні дослідження
дали змогу розробити серію 
продуктів, які відповідають 
усім потребам клієнта і 
включають в себе як стандартні 
засоби, так і ексклюзивні 
розробки.

Атестована лабораторія 
контролює показники якості 
на кожному етапі виробничого 
циклу, починаючи з вибору 
сировини та закінчуючи 
тестуванням готової продукції.

МІЖНАРОДНІ
СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ДОСВІД В ГАЛУЗІ ЛАБОРАТОРІЯ

КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
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Сертифікати відповідності виробництва
вимогам міжнародних стандартів ISO:
ISO 9001:2015
«Системи менеджменту якості»
ISO 14001:2015
«Системи екологічного менеджменту»
ISO 22000:2018
«Системи менеджменту безпечності
харчових продуктів»

Сертифікат відповідності продукції
канонічним ісламським нормам Halal
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OXIN®
ЧИСТО-ПРОМ®

Професійна автохімія під торговою маркою VENOR® 
розроблена і виробляється з урахуванням передових 
технологій і включає в себе цілу низку товарних напря-
мів, призначених для експлуатації автомобіля і його 
обслуговування.

До серії VENOR® увійшли: автомобільні шампуні, ак-
тивна піна для безконтактної мийки, автомобільні 
шампуні для портальних мийок, воски та поліролі, за-
соби для догляду за автомобілем, автомобільні рідини 
та інші засоби.

Миючі та дезінфікуючі засоби під торговими марками 
ЧИСТО-ПРОМ® і OXIN® були спеціально розроблені на-
шими фахівцями для підприємств харчової промисло-
вості.

Запобігти можливій шкоді, яку завдають харчовому 
виробництву мікроорганізми, і підтримати його висо-
кий санітарний стан допомагають миючі та дезінфікую-
чі засоби під торговими марками ЧИСТО-ПРОМ® і 
OXIN®.

Концентровані професійні засоби AQUASEPT® призна-
чені для очищення басейнів, водопідготовки і водоочи-
щення промислових об'єктів.

У серію засобів AQUASEPT® увійшли: засоби для очи-
щення та дезінфекції басейнів, засоби для водопідго-
товки парових котлів і теплових мереж, біоциди та дис-
персанти, засоби для обробки води оборотних систем 
охолодження, засоби для систем зворотнього осмосу.

АВТОКОСМЕТИКА ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ВОДОПІДГОТОВКА
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БАРЕКСАН®

СЕПТОФАН®

ДЕЗМАРК®

Захисні засоби WOODMIX® викорис-
товуються для зберігання і транспор-
тування пиломатеріалів, обробки 
палет. Засоби мають широкий 
спектр захисних і фунгіцидних влас-
тивостей – від цвілі, дріжджів, гри-
бів, комах, жуків, шашілю, бактерій, 
шкідників.

Дезінфікуючі засоби призначені 
для потокової і кінцевої дезінфекції 
на підприємствах, в медицині, в 
громадських місцях і побуті.

До серії дезінфікуючих засобів під 
торговими марками СЕПТОФАН®, 
ДЕЗМАРК®, БАРЕКСАН® увійшли: 
спиртові антисептики для рук, дезін-
фікуючі засоби для різних видів по-
верхонь і медичних інструментів 
різного призначення.

Побутова хімія торгових марок 
BALU® і LILU® розроблена і виробля-
ється за передовими технологіями. 
До серії увійшли: засоби для прання 
та відбілювання тканин, для миття 
посуду, рук, поверхонь, кухні, сан-
техніки, універсальні миючі засоби.

Концентровані професійні миючі та 
дезінфікуючі засоби під торговою 
маркою BALU® розроблені нашими 
фахівцями для щоденного приби-
рання різних приміщень, для робо-
ти з клінінговими компаніями і 
об'єктами в сегменті HoReCa.

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 
ДЕРЕВИНИ

ДЕЗІНФІКУЮЧІ 
ЗАСОБИ

ПОБУТОВА ХІМІЯ МИЙНІ ЗАСОБИ 
HoReCa
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Під поняттям контрактного виробництва прийнято розуміти «промисловий 
аутсорсинг» – передачу за контрактом безпосередньо виробничого процесу. 

Контрактне виробництво – це особлива практика виробництва, яка дозволяє 
тримачам торгової марки, володарям патентів, розробникам продуктів і 
будь-яким іншим компаніям розміщувати замовлення на виробництво 
самого продукту на спеціалізованому підприємстві, що володіє необхідним 
устаткуванням, технологіями і кваліфікованим персоналом. 

Крім того, часто контрактні виробники самостійно ведуть розробку продукту 
на замовлення, і потім приступають до його промислового виробництва.

Ми здійснюємо контрактне виробництво рідких мийних засобів (побутова 
хімія, автохімія, дезінфікуючі засоби, технічні мийні засоби та ін.) в рамках 
напряму Private Label, надаючи замовникам можливість комплексного 
вирішення виробничих завдань на всіх етапах виготовлення хімічної 
продукції – від технічного завдання до серійного випуску.

Виготовлення певних компонентів кінцевого продукту контрактним 
виробником, дозволяє замовнику скоротити терміни виходу виробу на ринок, 
знизити витрати на виробництво, заощадити кадрові і фінансові ресурси, 
підвищити якість власної продукції за рахунок використання передових 
технологій. 

Лише контрактні виробники, що володіють потужною технічною базою, 
виробничим досвідом і достатньою кількістю кваліфікованого персоналу, 
можуть гарантовано забезпечити виконання повного циклу виробництва 
рідких мийних засобів.

Компанія UHT здійснює 
контрактне виробництво рідких 
миючих та дезінфікуючих засобів 
(побутова хімія, автохімія, 
технічні миючі засоби та інше) в 
рамках напряму Private Label, 
надаючи замовникам 
можливість комплексного 
вирішення виробничих завдань 
на всіх етапах виготовлення 
хімічної продукції: 
від технічного завдання до  
серійного випуску.
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Вироби фірми AWE відповідають 
новітнім технічним тенденціям і 
призначені для миття, дезінфекції, 
стерилізації, сушіння.

З професійним ручним інвентарем 
марки «Salmon Hygiene Technology» 
працюють в Європі такі провідні 
виробники, як «Coca-Cola», 
«Pepsico», «TetraPak», «Nestle», 
«Danone», «Nivea" і багато інших.

• Прості механічні дозатори
• Автоматичні дозуючі системи
• Вимірювальні пристрої для 

контролю проведеного дозування.
Повністю програмовані дозуючі 
системи надають запис всіх 
проведених операцій.

Функції:
• попереднє ополіскування;
• миття за допомогою пінної мийки;
• проміжне ополіскування;
• нанесення дезінфекційних засобів.

Все обладнання відповідає вимогам Євросоюзу

ГІГІЄНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЦЕНТРАЛЬНІ СИСТЕМИ МИТТЯ ПРОФЕСІЙНИЙ ІНВЕНТАР
ДЛЯ ПРИБИРАННЯ

ДОЗУЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ



КЛІЄНТИ

Стати клієнтом компанії UHT
означає віддати перевагу сервісу і якості

європейського рівня

ЗМІСТ

ТОРГОВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ (РІТЕЙЛ)

ВИРОБНИКИ СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
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ЛІДЕРИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
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Інтернет-сторінка: www.uht.ua
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За кордоном Компанія представлена на ринках
Грузії, Білорусі та Молдови 


