
Представлення проекту  
«Зміцнення потенціалу для безпечного 

управління біоцидів (пестициди і дезінфікуючі 
засоби) для зменшення впливу на населення в 

Україні»  

Проф. Полька Н.С.,  
національный координатор проекту,  

національний координатор в Україні з питань довкілля і здоров’я,  

заступник  директора  з наукової роботи ДУ «Інститут 
громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва Національної академії 

медичних наук України»  



«Зміцнення потенціалу для раціонального управління біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими 
засобами) для зменшення впливу на населення в Україні» 

 

 Зміцнення міжвідомчого та міжсекторального співробітництва зацікавлених 

сторін; 

 Огляд поточної ситуації з біоцидів  щодо управління, включаючи якісну оцінку 

їх потенційних ризиків для здоров’я людини і навколишнього середовища;  

 Визначення національних пріоритетів для раціонального використання 

біоцидів; 

 Розробка плану дій щодо реалізації регулювання біоцидами; 

 Вдосконалення збору інформації та обміну, включаючи інформацію про 

небезпеку для навколишнього середовища і здоров’я людини, класифікації та 

маркування (з використанням on-line джерел інформації); 

 Вдосконалення національного законодавства відповідно до міжнародних угод 

і передової практики регулювання біоцидами.  

 

Основна мета проекту:  зміцнення національного потенціалу України щодо 

забезпечення безпечного використання та виробництва 

окремих груп біоцидів, зокрема, пестицидів і 

дезінфікуючих засобів, через їх життєвий цикл. 

Цілі проекту: 



«Зміцнення потенціалу для раціонального управління біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими 
засобами) для зменшення впливу на населення в Україні» 

 Підвищення ефективності безпеки навколишнього 
середовища, здоров’я населення і працівників 
промисловості від впливу біоцидів. 

 Впровадження ефективних механізмів регулятора і 
технологій охорони навколишнього середовища і здоров’я 
населення. 

 Створення потенціалу для оцінки ризику і раціонального 
коригування біоцидів. 

 Зміцнення національного координаційного механізму 
управління. 

  
 

Очікувані результати проекту: 

 Зміцнення потенціалу основних департаментів, відповідальних за регулювання біоцидів, 
буде використовуватися в якості моделі підходу до поліпшення законодавства, оцінок 
небезпек і ризику біоцидів для здоров’я людини. 

 На постійній основі буде створено координаційний механізм для забезпечення узгоджених 
дій департаментів та інших зацікавлених сторін; 

 Ухвалення на державному рівні пропозицій з реєстрації, інформативного обміну, який 
потребує удосконалення класифікації та маркування, забезпечення стабільності і 
подальшого зміцнення потенціалу та досвіду, створених і накопичених в результаті 
реалізації проекту. 

Очікуваний результат реалізації програми для країни: 



Успішна реалізація проекту - дотримання ретельно 

продуманого організаційного плану з обов’язковим 

широким обговоренням результатів  проекту 

зацікавленими міністерствами і відомствами, 

виробниками біоцидів, науковцями і громадськими 

організаціям. 

  

«Зміцнення потенціалу для раціонального управління біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими 
засобами) для зменшення впливу на населення в Україні» 



 створення робочої групи Проекту; 

 створення Координаційного комітету Проекту; 

 створення веб-сторінки проекту на веб-сайті ДУ “Інститут 
громадського здоров’я НАМНУ” - 
http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/e03-0-001?opendocument; 

 розробка огляду поточної ситуації з управління біоцидами 
(пестицидами і дезінфектантами) в Україні; 

 підготовка і проведення дводенного семінару на 
національному рівні за основними темами Проекту; 

 проведення експериментальної оцінки соціально-економічних 
(наслідків для здоров'я) необґрунтованого управління 
біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими засобами); 

 підготувати публікацію в рамках Національного звіту з 
управління біоцидами українською мовою. 

 

Основна діяльність, яка передбачалась за Проектом у 2017 р.: 

«Зміцнення потенціалу для раціонального управління біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими 
засобами) для зменшення впливу на населення в Україні» 



Семінар «Зміцнення потенціалу для раціонального використання біоцидів 
(пестицидів і дезінфікуючих засобів) для зниження впливу на населення в Україні» 

( 11 квітня 2017 року,  ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМН України»)  
 

Запрошені представники:  

 Міністерства охорони здоров’я України,  

 Національної академії медичних наук України,  

 Національного медичного університету,  

 ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка 
Л.І. Медведя МОЗ України»,  

 промисловості, сільського господарства, громадських організацій тощо. 

Основні питання : 

 Передовий досвід в управлінні небезпечними хімічними речовинами (постанови 
Європейського Союзу). 

 Доповідач: Доктор Застєнська Ірина, представник Європейського центру ВООЗ з 
навколишнього середовища та здоров’я. 

 Аналіз ситуації щодо управління біоцидами в Україні (законодавство, відповідальні установи, 
існуючі системи реєстрації, оцінка ризиків, доступна інформації, існуючі національні плани 
дій, наявний потенціал з цього напрямку 

 Доповідачі: провідні науковці ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМН 
України» та представники інших зацікавлених організацій. 

 

  

 
 

Намічені кроки з планування організації заходів з безпеки та регулювання 

біоцидами в Україні для зниження впливу на здоров’я населення в Україні. 



Робочі наради  з питань реалізації проекту «Зміцнення потенціалу для безпечного 

управління біоцидів (пестициди і дезінфікуючі засоби) для зменшення впливу на 

населення в Україні» 

 9 та 17 серпня 2017 року  
 

 Результати: 

 визначено групу експертів для підготовки Огляду поточної ситуації щодо біоцидів; 

заплановано наступні кроки з реалізації завдань проекту «Зміцнення потенціалу для 

раціонального використання біоцидів (пестицидів і дезінфікуючих засобів) для зниження 

впливу на населення в Україні» та підготовку ситуаційного аналізу з регулювання біоцидами 

(пестицидами та дезінфектантами) в Україні. 

 підготовлено пропозиції до Координаційної наглядової ради з реалізації проекту в України, 

проведено обговорення відповідних кандидатур з представниками МОЗ України та інших 

зацікавлених державних та недержавних інституцій.  

Присутні представники : 

ДП «Центр реєстрів МОЗ України»;  

ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»;  

КП «Профдезінфекція» Київської міської державної адміністрації;  

ДП «Центр екологічних ініціатив» Мінприроди України; 

ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України»;  

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»;  

Національного медичного університету, ГО «Фумігаційна асоціація»; 

спеціалісти з питань хімічної безпеки. 

Обговорювались питання підготовки Огляду поточної ситуації щодо біоцидів: визначення 

основних механізмів раціонального регулювання біоцидами на державному рівні та 

реалізація завдань проекту «Зміцнення потенціалу для безпечного управління біоцидів 

(пестициди і дезінфікуючі засоби) для зменшення впливу на населення в Україні».  



Група національних експертів 

 Бабій  Віталій Філімонович, д.мед.н., зав.лаб. канцерогених факторів та наноматеріалів ДУ 
«Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМНУ»;  

 Дитруха Наталія Миколаївна, пр.н.с.  лабораторії токсикології ДУ «Інститут медицини праці 
НАМНУ»; 

 Зінченко Галина Григорівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного 
аналізу ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМНУ»;  

 Картавцев Олег Миколайович, Міністерство екології та природних ресурсів України, Директор 
ДП «Центр екологічних ініціатив»; 

 Коблянська Алла Володимирівна, к.мед.н. зав. відділом супроводу держаних програм і 
міжнародних зв’язків ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМНУ»;  

 Мукомела Антон Миколайович, зав. сектором європейського законодавства REACH, 
міжнародних та національних нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання 
обігу хімічної продукції ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-
економічної інформації в хімічній промисловості»;   

 Омельчук Сергій Тихонович, д.мед.н., професор, зав. кафедрою гігієни та екології № 3 
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця; 

 Підберезняк Тамара Василівна, Президент ВГО «Фумігаційна асоціація»; 

 Полька Надія Степанівна, член-кор. НАМНУ, д.мед.н., професор, Національний координатор в 
Україні з питань довкілля і здоров’я, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут 
громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМНУ»;  



 Росада Михайло Олексійович, к.мед.н., Київська міська державна вдміністрація, 
Директор комунального підприємства «Промдезінфекція»;  

 Рудницька Ольга Петрівна, к.мед.н., ст. н.с. ДУ «Інститут громадського здоров’я імені 
О.М. Марзєєва НАМНУ»; 

 Сердюк Андрій Михайлович, академік НАМНУ, д.мед.н., професор, директор ДУ 
«Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМНУ»; 

 Соколовський Микола Васильович, Директор ДП «Центр реєстрів МОЗ України»;       

 Станкевич Валерій Васильович, д.мед.н., зав. лаб. ґрунту та відходів ДУ «Інститут 
громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМНУ»;  

 Сурмашева Олена Василівна, д.мед.н., зав. лаб. санітарної мікробіології та 
дезінфектології  ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМНУ»; 

 Таран Валентина Василівна, к.мед.н., пр.н.с. лабораторії та дезінфектології ДУ «Інститут 
громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМНУ»; 

 Цигульова Ольга Михайлівна, к.х.н., координатор програми з хімічної безпеки 
Всеукраїнської екологічної громадської організації (ВЕГО) «МАМА-86»; 

 Шуміло Олексій Михайлович, к.ю.н.,  доцент, голова Харківської міської громадської 
організації «ЕкоПраво-Харків». 

 

Група національних експертів 

продовження 



Короткий опис Проекту «Зміцнення потенціалу для раціонального управління 
біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими засобами) для зменшення впливу 

на населення в Україні» 
 

 Вступ 

 Глава № 1 «Національна базова інформація України щодо управління біоцидами». 

 Глава № 2 «Виробництво, імпорт, експорт, транспортування, переробка та утилізація  біоцидів». 

 Глава № 3 «Правові інструменти та нерегулюючі механізми для раціонального управління з 

біоцидами». 

 Глава № 4 «Міністерства, агентства та інші урядові установи, які здійснюють управління 

біоцидами». 

 Глава № 5 «Діяльність промисловості, зацікавлених громадських організацій та дослідницьких 

центрів». 

 Глава № 6 «Міжгалузеві комісії і координаційні механізми». 

 Глава № 7 «Управління інформацією, доступ і використання». 

 Глава № 8 «Технічна інфраструктура». 

 Глава № 9 «Хімічна готовність до надзвичайних ситуацій, відповідні заходи і подальша діяльність з 

попередження». 

 Глава № 10 «Поінформованість / розуміння проблеми представниками виробників та 

громадськістю». 

 Глава № 11 «Інтеграція України у міжнародну систему управління біоцидами». 

 Глава № 12 «Ресурси, доступні і необхідні для управління біоцидами». 

 Глава № 13 Висновки і пропозиції. 

Запропоновано наступну структуру Огляду поточної ситуації  



Робочі наради з питань реалізації проекту «Зміцнення потенціалу для 
безпечного управління біоцидів (пестициди і дезінфікуючі засоби) для 

зменшення впливу на населення в Україні» 

 Основне питання – оцінка впливу біоцидів на здоров’я населення, соціальні та 
економічні ефекти регулювання біоцидами. 

 Створена робоча група з підготовки та проведення пілотного дослідження - 
експериментальної оцінки соціально-економічних наслідків для здоров‘я 
необґрунтованого управління біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими 
засобами). 

 
 

 

2 листопада 2017 року  

7 листопада 2017 року  

 Основні питання: 

  програма семінару - наради 23-24 листопада 2017 

 обговорення доповідей за результатами підготовки огляду поточної ситуації 
з контролю за біоцидами в Україні. 

 23-24 листопада 2017 року  

Семінар-нарада «Управління біоцидами в Україні: базова ситуація і 

прогалини, які необхідно вирішити для зниження ризиків біоцидів на 

здоров'я». 



Дякую за увагу! 


