Підписано Закон України “Про
забезпечення хімічної безпеки
та
управління
хімічною
продукцією”
Закон України від 01.12.2022 № 2804-IX “Про забезпечення
хімічної безпеки та управління хімічною продукцією” вводиться
в дію 29 червня 2024 року.
Євроінтеграційний закон передбачає:
створення національної системи управління хімічними
речовинами;
імплементацію технічних регламентів REACH та CLP;
запровадження системи ООН GHS;
створення єдиної бази хімічних речовин тощо.
Зертаємо

увагу,

що

згідно

із

Законом,

перед

початком

виробництва хімічної продукції виробник зобов’язаний розробити
та надати споживачу хімічної продукції паспорт безпечності
хімічної продукції або інструкцію з безпечного використання
залежно від небезпечності хімічної продукції.
Радимо подбати про розробку паспортів безпечності заздалегідь!
Нагадаємо, що ДП “Черкаський НДІТЕХІМ” пропонує послуги з
розробки / валідації паспортів безпечності хімічної продукції,
проводить класифікацію небезпечності хімічної продукції
відповідно до системи ООН GHS (або конкретних НД або НПА
певної країни, що імплементують GHS). Окрім того, в наявності
актуалізований практикум з розробки паспорта безпечності на
речовину або суміш згідно з Регламентом №1907/2006 (REACH), з
урахуванням змін, внесених Регламентом (ЄС) 2020/878 від
18.06.2020 р., Регламентом ЕС №453/2010 та ДСТУ ГОСТ
30333:2009.

Ціни на послуги є договірними і можуть варіюватися залежно від
обсягу замовлення. Комерційна пропозиція надсилається за
запитом, здійсненим на одну із електронних скриньок:
reach_cherkassy@mail.com,
sds_cosmetic@i.ua,
vipneferaton@ukr.net.

Практикум з розробки паспорта
безпечності на речовину або
суміш згідно з Регламентом
№1907/2006
(REACH)
з
урахуванням змін, внесених
Регламентом (ЄС) 2020/878 від
18.06.2020 р., Регламентом ЄС
№453/2010
та
ДСТУ
ГОСТ
30333:2009
http://www.reach.ck.ua/zmist-praktikuma-z-rozrobki-pb.html

SDS: нові вимоги з 1 січня

2023 року
Починаючи з 31 грудня 2022 року, усі паспорти безпечності в
обов’язковому порядку мають бути оновлені до нового формату.
Регламентом (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року було
переглянуто Додаток II до Регламенту REACH (вимоги щодо
розробки паспортів безпечності).
Цей Регламент:
узгоджує Додаток II з положеннями 6-го та 7-го видань
Узгодженої на глобальному рівні системи класифікації та
маркування хімічних речовин (СГС) Організації Об’єднаних
Націй;
вводить вимоги, пов’язані з Додатком VIII до CLP, і
включає унікальний ідентифікатор формули (UFI) для
небезпечних сумішей, що постачаються для використання на
промислових об’єктах, та деяких сумішей, які не
упаковані;
оновлює інформацію про наноформи речовин відповідно до
положень Регламенту (ЄС) 2018/1881;
включає інформацію про ендокринні руйнівники (ED) на
основі наукових критеріїв, викладених у Делегованому
регламенті (ЄС) 2017/2100 або (ЄС) 2018/605, для
покращення передачі інформації про ED через ланцюжок
поставок;
вносить зміни у Розділ 9 (фізико-хімічні властивості) та
Розділ 14 (положення про транспортування).
ДП “Черкаський НДІТЕХІМ” надає послуги з оновлення і розробки
паспортів безпечності відповідно до законодавства ЄС та інших
країн, а також пропонує Практикум з розробки паспорта
безпечності на речовину або суміш згідно з Регламентом
№1907/2006 (REACH) з урахуванням змін, внесених Регламентом
(ЄС) 2020/878 від 18.06.2020 р., Регламентом ЄС №453/2010 та
ДСТУ ГОСТ 30333:2009.

Cхвалено
рамковий
законопроект “Про хімічну
безпеку
та
управління
хімічною продукцією”
18 жовтня 2022 року у першому читанні схвалено рамковий
законопроект “Про хімічну безпеку та управління хімічною
продукцією” (реєстр. №8037).
Законопроект спрямований на побудову національної системи
управління хімічними речовинами на кшталт європейської. Будуть
імплементовані європейські технічні регламенти REACH та CLP,
запроваджена система класифікації GHS, створена єдина база
небезпечних хімічних речовин тощо.

Аналітичне
дослідження
“Європейська система торгівлі
квотами на викиди парникових
газів
(ETS)
та
механізм
прикордонного
вуглецевого

коригування
(CBAM).
Стан
гармонізації
національного
законодавства
у
сфері
декарбонізації економіки та
можливі
наслідки
для
українських
суб’єктів
господарювання.
Окремі
акценти
для
національних
виробників азотних добрив,
металургійного сектору та
технічного вуглецю.
Метою цього аналітичного дослідження є огляд чинної
Європейської системи торгівлі квотами на викиди парникових
газів (EU ETS) та майбутнього Механізму прикордонного
вуглецевого коригування (EU CBAM), визначення ступеню
гармонізації відповідного українського законодавства у цій
сфері та надання прогнозів фінансового впливу на українських
експортерів певних видів продукції в ЄС внаслідок початку дії
EU CBAM.
Також основною метою цього дослідження є надання швидкого
розуміння загального механізму європейської системи EU ETS та
EU CBAM, їх структурних елементів та їх взаємозв’язків, тому
специфічні технічні особливості та адміністративні процедури
цих систем детально у цьому дослідженні не розглядаються, вони
будуть предметом окремих досліджень.

Висновки цього дослідження базуються на наявній доступній
інформації та логічних міркуваннях розробника.

Практикум
«Критерії
пріоритизації
хімічних
речовин,
зважаючи
на
їх
небезпечні властивості або
ймовірності використання у
якості
зброї,
вибухівки,
наркотиків або як прекурсорів
для їх виготовлення. Хімічні
речовини особливо небезпечні,
отруйні,
наркотичні,
подвійного призначення.»
Цей практикум розроблений з метою аналізу небезпечності
хімічних речовин, зареєстрованих як небезпечних факторів,
створення методології їх розподілу за небезпечними
властивостями для здійснення додаткових регуляторних заходів
відповідно до майбутнього законодавства України у сфері
управління хімічною безпекою.
Практикум призначений для використання відповідальними
співробітниками суб’єктів господарювання та центральних

органів виконавчої влади, діяльність
регулюванням обігу хімічних речовин.

яких

пов’язана

з

Значна частина практикуму виконана у форматі таблиці Excel, у
якій зазначені всі хімічні речовини із державного реєстру
небезпечних факторів, їх класифікація небезпеки відповідно до
GHS, попередня пріоритизація за критеріями особливо
небезпечних та отруйних хімічних речовин.

Практикум “Пошук та легальне
використання відкритих даних
про
хімічні
речовини
та
реєстрантів, які розміщені на
порталі
Європейського
хімічного агентства (ECHA)”
Цей практикум розроблений з метою полегшення пошуку необхідної
та валідної інформації про небезпечність хімічних речовин та
результатів оцінок ризиків їх застосування, яка опублікована
Європейським хімічним агентством (ЕСНА) на своєму веб-сайті.
У практикумі навмисно надається мінімум посилань на сторінки
сайту ЕСНА з метою швидкого навчання професіоналів
орієнтуватися на сайті, оскільки ЕСНА часто оновлює свій сайт,
змінюються посилання, їх назви, але сам алгоритм залишається
сталим.
Для користування сайтом ЕСНА та аналізу даних необхідне знання
англійської мови або кооперація спеціалістів із перекладачем.

Практикум «Процеси надання
нотифікацій
до
токсикологічних центрів країн
ЄС для небезпечних сумішей
відповідно до Додатка VIII
Регламенту
CLP.
Роль
та
участь не-ЄС компаній для
збереження
конфіденційної
інформації. »
Регламентом CLP передбачено призначення певних органів влади
або установ у будь-якій країні ЄС як токсикологічних центрів,
основним завданням яких є розробка та надання лікувальним
закладам та службам невідкладної медичсної допомоги
рекомендацій щодо наждання першої допомоги та подальшого
лікування осіб, уражених небезпечними сумішами хімічних
речовин.
В свою чергу суб’єкти господарювання повинні надати до цих
органів інформацію щодо складу та небезпечності сумішей, які
вони надають на ринках країн ЄС, присвоюючи особливий
ідентифікатор та розміщуюючи його у маркуванні продукції.
У практикумі висвітлюються ці процеси а також надаються
рекомендації не-ЄС постачальникам щодо надання інформації
імпортерам ЄС зі збереженням конфіденційної інформації.

Практикум «Проміжні хімічні
речовини.
Практичні
рекомендації
щодо
використання
проміжних
речовин
у
строго
контрольованих
умовах
та
розробки технічного досьє у
останній версії ПО IUCLID для
цілей реєстрації».
У цьому практикумі висвітлюються вимоги до використання
хімічних речовин, які підлягають реєстрації відповідно до
Регламенту REACH, та які можуть бути зареєстрованою за
спрощеною процедурою – реєстрації проміжних хімічних речовин,
несприятливий вплив яких має бути повністтю мінімізований та
контрольований.
Головна умова – використання речовини у так званих строго
контрольованих умовах, про що для можливості проходження за
спрощеною процедурою треба навести певні докази.
У

практикумі

наводяться

визначення

та

приклади

такого

використання речовин, стандартна доказова база та приводяться
приклади розробки реєстраційного досьє для проміжних речовин.

Перелік
національних
виробників
дезінфекційних
засобів (біоцидів)
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні щодо
поширення штаммів вірусу грипу серотипу C та підтипів серотипу
А (А/H1N1, А/H1N2, А/H3N1, А/H3N2 и А/H2N3) та загрози
виникнення епідеміологічної ситуації, пов’язаної з поширенням
короновірусу штамму SARS-CoV-2 (2019-nCoV), публікуємо можливо
невичерпний перелік національних виробників дезінфекційних
засобів (біоцидів).
Цей перелік був створений на основі відкритих публікацій
Державного реєстру дезінфекційних засобів за 2011 – 2019 роки.
ТОВ «АгроМаксі», м. Харків
ТОВ «САНРАЙЗ ІНВЕСТ», м. Буча, Київська область
ТОВ «СК Джонсон», м. Київ (представництво)
ТОВ «Лізоформ Медікал», м. Київ
ПП «Адекватні технології Україна», м. Одеса
ТОВ
«Аульська
хлорoпереливна
станція»,
м.
Аули,
Дніпропетровська область
ТзОВ «ДезоМарк» м. Новояворівськ, Львівська область
ТОВ «Сан Клін ІНТ», м. Одеса
ТОВ «ГігієнаДез», м. Київ
ТОВ «Бланідас», м. Київ
ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «УКРЄВРОХІМ», м. Київ
ДП «Ензим», м. Вінниця
ТОВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт», м. Пологи,
Запорізька область
ТОВ «МДМ», Київська область
ТОВ «Донбасхімгруп», м. Донецьк

ТОВ «Фабрика агрохімікатів», м. Черкаси
ТОВ «Дезант», м. Київ
ТОВ «А-ПРОФІ», м.Київ
ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Трейдгрупп»
ПП «Альянс краси», Київська область
ТОВ «Італ Тайгер»
ТзОВ «ІНТЕР КЄМІКАЛ ГРУП»
ТОВ «Зентекс», м. Київ
ТОВ «БІО-ТЕХНОЛОГІЇ»
ТОВ «ІНТЕРФЛО ІНДАСТРІЄЗ Україна», м. Київ
ТОВ «БАТАТА» , м. Донецьк
ТОВ – фірма «Агрохімпак» м. Рівне
ПрАТ «Український науково-виробничий центр проблем
дезінфекції», м. Киів
ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», м. Київ
ТОВ «Українські екологічні технології плюс», Київська область
ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП» м. Харків
ТОВ ‹‹Владасепт››, м. Київ
ТОВ «ДЕЛАНА», м. Дніпро
ТОВ «ОРДЕМА» м. Київ
ТОВ «ХімСервісГруп» м. Чернівці
ТОВ «НВО «Енергохім», м. Киів
ТОВ «АСТЕРА-ФАРМ», м. Киів
ТОВ «Фаргомед», Київська область
Науково-виробниче ПП «Дезо», м. Борислав Львівська область
ПАТ
ТОВ
ТОВ
ТОВ
ТОВ
ТОВ
ТОВ
ФОП
ТОВ
ТОВ
БНВ
ТОВ

«Завод молочної кислоти», м. Київ
«АЛПЕКС ЛТД» м. Дніпро
«Інтердез» м. Київ
«ВІК-А» м. Київ
«МАДАР»
«РОДЕЗ»
«ТОРГОВИЙ ДІМ УНІМАКС»
Жванко Дмитро Володимирович
«Лаверна»
«Технохімреагент»
ТОВ «Ельта-Лтд»
«Спецтехнологія», м. Київ

ТОВ «Українські Хімічні Технології ЛТД», м. Київ
НВ ТОВ «Фармакос», м. Київ
ПП «О.L. KAR – АгроЗооВет – Сервіс»
Група компаній «Біоцид»
НТЦ «Укрводбезпека», НПП «Біоцид» и НТЦ «Вербена
ПП «Гігієнікс»
ТОВ “ВП “БІОЛОНГ”
ТОВ “БІОНІК”
ПАТ “ДНІПРОАЗОТ”
ТОВ “Б.Браун Медікал Україна”,
ПрАТ “Технолог”
ФОП Сєкунова Софія Олександрівна.
ТОВ “ВІОЛА МЕДТЕХНІКА”,
ТОВ “Феліцата Україна”
ТОВ “Еколаб ТзОВ
ТОВ “Сингента”
ТОВ “ГРІНПАКС”
ТОВ “ЛАБОРАТОРІЯ АНТИСЕПТИКИ”
ТОВ “ІНДУСТРІАЛЬНЕ МИЮЧЕ
ОБЛАДНАННЯ”.
ТОВ НВП “КРИСТАЛ ГАЛИЧИНА”
ТОВ “ГРЕНЛАНДІЯ”
ТОВ “ІВАХІМ”
ТОВ « ІННОЛ»
ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит
України»
ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО- ПРОМИСЛОВИЙ
БУДИНОК
«УСАДЬБА – АГРОХІМ»
ТОВ „Стеріл-4 Україна”
ТОВ «САБРІЗ»
ТОВ «Інком-Сервіс»
ПАТ «Натурфарм»

ДП “Черкаський НДІТЕХІМ” може провести поглибленні дослідження

ринку та застосованості дезінфекційних засобів та суб’єктів
господарювання, які надають біоцидну продукцію на ринку
України, у разі необхідності.

