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Хімічна промисловість є однією із самих розвинутих і прибуткових галузей у світі. На
сьогодні відомо більше як 100000 хімічних речовин виробництво і використання яких
повинно бути під контролем і відповідати основним вимогам, а саме - не шкодити
здоров’ю людини та навколишньому середовищу. Від загальної їх кількості, зважаючи на
часи їх реєстрації, значна частина не була адекватно оцінена з позицій можливих
ризиків. Виникла необхідність проводити оцінку як «нових» так і «вже існуючих
речовин», що знаходяться на ринку.

Для виконання цього завдання була розроблена, а в червні 2007 року - введена в дію,
нова законодавча база ЄС у сфері хімічного виробництва, яка отримала назву REACH (
абревіатура з англ, означає - реєстрація, оцінка, дозвіл, хімічні речовини).

Передбачалось, що система REACH буде охоплювати більше ЗО тис. хімічних речовин,
які виробляються в ЄС, або експортуються на європейський ринок. Однак, за різними
джерелами відомо, що майже за 10 років функціонування Закону REACH, в Європі
регулярно досліджується всього близько 200 хімічних речовин, у зв’язку з даними
обставинами, можна тільки уявити «рівень» контролю за хімічною продукцією, яка
надходить до України з Китаю, Кореї, В’єтнаму та інших країн і ризики з нею пов’язані.

Саме тому «існуючі» і «нові речовини» повинні проходити через однакові процедури
оцінки ризику, і без реєстрації жодна хімічна речовина не буде дозволена для
виробництва, імпорту, продажу і використання.

Конкретний зміст процедур реєстрації, оцінки, отримання дозволів, визначення
обмежень і т.інше чітко виписаний безпосередньо у Законі.
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Наша держава поки що не входить до складу ЄС, проте, об’єм торгівлі хімічною
продукцією з ЄС щорічно складає біля З млд.євро.

Зрозуміло, за цих умов, для нас є реальною небезпека завезення на територію України
неякісної та небезпечної продукції.

Токсикологічна лабораторія ДУ «Черкаський ОЛЦ МОЗ України» є атестованим
підрозділом, який відповідно до галузі акредитації, проводить санітарно-хімічні
випробування будівельних матеріалів, меблів, іграшок, одягу, взуття, побутових речей,
товарів побутової хімії, парфумерно-косметичних виробів.

Щорічно нами досліджується близько 300 зразків полімерних матеріалів і проводиться
близько 2000 різноманітних досліджень за 49 показниками.

За результатами досліджень замовнику видається заключения встановленого зразка.

Зважаючи на реально існуючі ризики потрапляння на ринок недоброякісних товарів
зазначених категорій, разом зі зразками імпортної продукції, вважається необхідним
надавати завірені копії угод, сертифікати походження, безпечності, результати
проведених виробником досліджень якості (за наявності) і т.ін.

Додаткову інформацію з вище окреслених питань, а також вартості робіт, можна
отримати за тел. 36-07-11.

2/2

