
Інформація, що оприлюднює Науковий центр відповідно до вимог ст. 73 
Господарського кодексу України про свою діяльність на вебсайті Наукового центру. 

 

1.1. цілі діяльності державного унітарного підприємства та стан їх досягнення:  

Центр утворено з метою забезпечення потреб держави, суб’єктів господарської 
діяльності та суспільства з таких напрямків: 

- Фундаментальні та прикладні наукові дослідження в медицині, біології та аналітичні 
хімії, зокрема в галузях: 

експериментальна, превентивна, регуляторна та клінічна токсикологія; 

громадське здоров’я, гігієна, санітарне та епідемічне благополуччя, аналіз ризику 
впливу, наукове обгрунтування безпечних рівнів та нормативів хімічних речовин, продоктів 
біотехнології, харчових продуктів на здоров’я людини; 

аналітична хімія пестицидів та агрохімікатів, полімерів, хімічних речовин, продуктів 
біотехнології в харчових продуктах, середовищі життєдіяльності людини та біологічних 
середовищах. 

- Експертиза, випробування, вимірювання та сертифікаційні дослідження, 
токсикологічна, гігієнічна та епідеміологічна оцінка, референтні аналізи та арбітражні 
дослідження в сфері якості та безпеки для здоров’я людини харчових продуктів, товарів, 
технологій та середовища життєдіяльності людини. 

- Медичні послуги за профілем діяльності Центру. 

- Підготовка кадрів вищої кваліфікації в галузі медицини, біології, аналітичної хімії, 
освітні послуги. 

- Інформаційні, консультаційні та презентаційні послуги, створення відповідних 
наукових баз даних, проведення моніторингу з проблем за профілем діяльності Центру, 
видання наукової літератури. 

Науковий центр є єдиною в Україні науковою організацією профілактичного, 
токсикологічного та хіміко-аналітичного напрямку, дослідницька база якої має всі види 
міжнародної та національної акредитації (GLP, ISO, ILAC MRI), завдяки чому дослідження, 
проведені в ЕКОГІНТОКСі, є обов’язковими до визнання на території усіх країн OECD. 

Головним напрямком діяльності є наукові прикладні дослідження, що забезпечували 
наукове обґрунтування безпечності для здоров’я людини пестицидів та агрохімікатів, нових 
технологій, речовин, матеріалів, виробів, об’єктів довкілля, харчових продуктів та харчової 
сировини. 

Протягом поточного року здійснено наукову токсикологічну експертизу 86 
пестицидів (за матеріалами досьє) щодо можливості їх державних випробувань і реєстрації в 
Україні. 

Проведено експериментальні токсикологічні дослідження 30 нових препаративних 
форм пестицидів в ході державних випробувань і рекомендовано до впровадження в 
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сільськогосподарську практику України за показниками небезпечності; надана оцінка 
небезпечності одного інсектицида для нецільових об’єктів; досліджено безпечність 4 нових 
фармакологічних субстанцій, що плануються до реєстрації в Україні як нових лікарських 
засобів.  

Вивчені токсикологічні властивості пестицидів-генериків нових іноземних 
виробників, що заявлені до використання в препаративних формах пестицидів різного 
призначення: гостра токсичність, подразнююча і сенсибілізуюча дія – 14, субхронічна 
токсичність – 49, мутагенна активність – 37, репродуктивна токсичність – 18, тератогенна 
активність і ембріотоксичність – 9 і канцерогенна активність – 13 пестицидів-генериків. 
Доведено еквівалентність досліджених пестицидів-генериків оригінальним сполукам. За 
результатами досліджень надані висновки щодо можливості постійної реєстрації формуляцій 
пестицидів на основі досліджених діючих речовин генериків. 

Результати досліджень покладено в основу підготовки та наукового обґрунтовання 
ряду Державних медико-санітарних (гігієнічних) нормативів (Health Standarts) та регламентів 
(правил) (Health Regulations): максимально допустимий рівень діючих речовин пестицидів у 
сільськогосподарській продукції (МДР) – 439, орієнтовно допустима концентрація (ОДК) у 
ґрунті – 2, орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) в атмосферному повітрі – 3, 

орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) у повітрі робочої зони – 5, допустима добова 
доза (ДДД) надходження в організм людини діючих речовин пестицидів – 3, термін виходу 
на роботу після застосування препарату – 108, термін очікування до збору урожаю – 171.  

Розроблено та впроваджено у сферу охорони здоров’я 27 методів із визначення 
залишкових кількостей пестицидів в об’єктах довкілля та сільськогосподарській продукції. 

Запропоновано для включення до Переліку наукової продукції, призначеної для 
впровадження досягнень медичної науки 30 методичних вказівок. 

На підставі проведених токсикологічних та санітарно-гігієнічних досліджень у 2019 р. 
108 препаративних форм пестицидів отримали статус державної реєстрації для застосування 
за призначенням в сільському господарстві України. 

Результати досліджень щодо порівняльної інтегральної оцінки токсичності 
неонікотиноїдів, фосфорорганічних пестицидів і синтетичних піретроїдів, особливостей їх 
застосування у технологіях вирощування сільськогосподарських культур, оцінки екологічних 
наслідків і економічних втрат для вітчизняного агросектору у разі можливої заборони 
застосування неонікотиноїдів у технологіях захисту сільськогосподарських культур від 
шкідників, а також рекомендації, спрямовані на екологобезпечне застосування інсектицидів 
у рослинництві, прийняті до впровадження ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада» та 
використовуються з метою захисту інтересів українських аграріїв й націлені на запобігання 
потенційним втратам вітчизняного сільського господарства та національної економіки 
загалом. 

Проведено близько 5000 науково обґрунтованих експертиз пестицидів, нових 
речовин, матеріалів, продуктів та продовольчої сировини для забезпечення безпечного для 
здоров’я людини їх застосування. 

Підготовлено 56 аналітичних довідок з фахових питань та надано понад 6000 
консультацій на звернення державних установ: Міністерства охорони здоров’я України, 



Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, Служби безпеки України, Антимонопольного комітету України, 
Генеральної прокуратури України, Державної митної служби України та інших 
правоохоронних органів. 

Для забезпечення продовольчої безпеки в частині безпечності та якості харчових 
продуктів підготовлено науково обґрунтовані матеріали до Законів України: «Про внесення 
змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя», 
«Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів», «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС 
Європейського Парламенту (щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу 
тютюну)», «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва 
і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів» щодо виробництва тютюнових виробів», Національного стандарту на тютюн для 
нагрівання ДСТУ8738:2017 «Тютюн для нагрівання. Загальні технічні умови». 

За результатами участі в міжнародному проекті 3CE288P3 (DVR:0000191, V349) 

спільної програми «Центральна Європа» під назвою "UFIREG" (Ultrafine Particles – an 

evidence based contribution for the development of regional and European environmental and 

health policy (Ультрамікроскопічні часточки – обґрунтування внеску в розвиток політики 
захисту навколишнього середовища та охорони здоров’я) завершено впровадження в Україні 
сучасного інноваційного методу вимірювання кількісної концентрації ультрадисперсних 
частинок різного розміру (10-800 нм) в атмосферному повітрі поселень. Сформульовано 
основні методологічні засади для виявлення зв'язку між кількісною концентрацією 

ультрадисперсних частинок в повітрі та станом здоров’я населення. 
За підсумками одержаних результатів опубліковано 123 наукові роботи (з них 58 – у 

фахових журналах, що входять до переліку МОН, 21 – у виданнях, що індексуються у базах 
даних Web of Science та Scopus). Отримано патент на спосіб визначення тестостерону в 
плазмі крові методом рідинної тандемної мас-спектрометрії. Захищено 2 кандидатські 
дисертації за фахом «токсикологія». 

На базі Наукового центру створено «Національний референс-центр для ідентифікації 
контрольованих та токсичних хімічних речовин» (НРЦ). Він має сприяти державним органам 
відповідальним за хімічну безпеку і захищеність та допомагати правоохоронним органам у 
проведенні криміналістичних досліджень, що стосуються токсичних речовин, а також 
підвищувати готовність України протидіяти хімічним загрозам. Крім того НРЦ має стати 
центром передового досвіду та національним тренувальним майданчиком для поширення 
знань та передових лабораторних практик. 

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» 
упродовж останніх років визнається найкращим підприємством України та лідером у галузі 
природничих наук та великим платником податків (найбільшим) в галузі медичної науки. 



Результати наукових, дослідницьких, експертних робіт Наукового центру як 
достовірні, компетентні і незалежні приймаються вітчизняними й іноземними компаніями, а 
також вітчизняними та міжнародними державними контролюючими органами.  

 

  



1.2. квартальна, річна фінансова звітність державного унітарного підприємства за 
останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей 
державної політики та джерела їх фінансування:  

Інформація щодо квартальної, річної фінансової звітності державного унітарного 
підприємства за останні три роки розміщена на веб-сторінці 
http://medved.kiev.ua/zvit/zvit_ua.htm 

  



1.3. статут державного унітарного підприємства у чинній редакції, а також у 
редакціях, що діяли раніше: 

Фотокопії статутів додаються; 

  

















































1.4. біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника 
державного унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист 
персональних даних):  

Фотокопія біографічної довідки додається; 

  







1.5. річні звіти керівника державного унітарного підприємства: 

 

Звіт про діяльність доктора медичних наук, професора,  
члена-кореспондента НАМН України Проданчука Миколи Георгійовича,  

директора Державного підприємства  
«Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки  

імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України» 

 

Моя діяльність у 2019 році була спрямована на вирішення актуальних проблем 
токсикології, гігієни, харчової та хімічної безпеки. Мої наукові дослідження та робота 
колективу Наукового центру здійснювалися за такими напрямками: 

експериментальна, превентивна, регуляторна та клінічна токсикологія;  
громадське здоров’я, гігієна, санітарне та епідемічне благополуччя, аналіз ризику 

впливу та наукове обґрунтування безпечних рівнів і нормативів хімічних речовин, продуктів 
біотехнології, харчових продуктів на здоров’я людини;  

аналітична хімія пестицидів та агрохімікатів, полімерів, інших хімічних речовин, 
продуктів біотехнології в харчових продуктах, середовищі життєдіяльності людини та 
біологічних середовищах; 

випробування, вимірювання та сертифікаційні дослідження, токсикологічна та 
епідеміологічна оцінка, референтні аналізи та арбітражні дослідження в сфері якості та 
безпеки для здоров’я людини харчових продуктів, товарів та середовища життєдіяльності 
людини. 

Виконання основних завдань забезпечувалось проведенням наукових досліджень 
прикладного характеру у рамках 12 НДР на госпдоговірних засадах, одна НДР здійснювалася 
у рамках міжнародного науково-технічного співробітництва.  

Особисто брав участь у проведенні наукових досліджень шести НДР. 
Головним напрямком діяльності Центру у поточному році були наукові дослідження 

для розв’язання нагальних завдань превентивної та регуляторної токсикології для 
забезпечення безпеки середовища життєдіяльності людини та громадського здоров’я в 
цілому.  

Упродовж 2019 року вивчалися механізми дії шкідливих хімічних чинників шляхом 
проведення експериментальних досліджень в умовах GLP гострих та віддалених ефектів 
їхнього впливу (зокрема канцерогенної, мутагенної та тератогенної активності, 
репродуктивної токсичності), моніторингу, розробки методів визначення та моделей 
прогнозування.  

Проведено експериментальні токсикологічні дослідження 30 нових препаративних 
форм пестицидів в ході державних випробувань і рекомендовано до впровадження в 
сільськогосподарську практику України за показниками небезпечності; надана оцінка 
небезпечності одного інсектицида для нецільових об’єктів; досліджено безпечність 4 нових 
фармакологічних субстанцій, що плануються до реєстрації в Україні як нових лікарських 
засобів.  



Вивчені токсикологічні властивості пестицидів-генериків нових іноземних 
виробників, що заявлені до використання в препаративних формах пестицидів різного 
призначення: гостра токсичність, подразнююча і сенсибілізуюча дія – 14, субхронічна 
токсичність – 49, мутагенна активність – 37, репродуктивна токсичність – 18, тератогенна 
активність і ембріотоксичність – 9 і канцерогенна активність – 13 пестицидів-генериків. 
Доведено еквівалентність досліджених пестицидів-генериків оригінальним сполукам. За 
результатами досліджень надані висновки щодо можливості постійної реєстрації формуляцій 
пестицидів на основі досліджених діючих речовин генериків. 

Зокрема дослідження механізмів токсичної дії регуляторів росту рослин показали, що 
Івін в тесті на індукцію аберацій хромосом в клітинах кісткового мозку мишей не проявляв 
мутагенної активності. При спільному впливі з індуктором аберацій хромосом 
Циклофосфаном на організм мишей Івін сприяє значному зниженню частоти пошкодження 
хромосом клітин кісткового мозку, викликаних Циклофосфаном. Виразність зазначеного 
ефекту має дозову залежність: зі зниженням дози Івіна цитогенетичні ефекти Циклофосфана 
знижуються більшою мірою, ніж при дії високих доз Івіна.  

Відомо, що Циклофосфан чинить гепатотоксичну дію, підвищує перекисне окислення 
ліпідів, значно знижує рівень активності ферментів антирадикального захисту (каталази і 
супероксиддисмутази), що є однією з причин його генотоксичної дії. Оскільки при спільному 
впливі з Циклофосфаном Івін знижує кількість аберацій хромосом хроматидного типу і 
поліплоїдних клітин, то це може бути пов'язано з антимутагенною дією Івіна. 
Генопротекторна дія Івіна може бути пов'язана зі стабілізацією мембран і його 
антиоксидантними властивостями. Зокрема, посилення захисного ефекту на рівні низьких 
доз Івіна можна пояснити фізико-хімічним станом молекули Івіна. Івін може перебувати в 
гідратованому і дегідратованому стані; при високих концентраціях з мембраною взаємодіють 
гідратовані молекули Івіна. В результаті модифікації мембран спостерігається їх 
дестабілізація, що веде до зміни клітинної сигнальної трансдукції, зниження 
білоксинтезуючих процесів і функції репаративних систем, посилення токсичного ефекту. 
При низьких концентраціях з мембранами взаємодіє дегідратований Івін. В результаті 
модифікації відбувається стабілізація мембран (ущільнення ліпідів), при цьому також 
спостерігається зміна клітинної сигнальної трансдукції, підвищення білоксинтезуючих 
процесів і функції репаративних систем, що веде до зниження токсичного ефекту 
Циклофосфана.  

Івін і Потейтин за одноразового впливу знижують ЕПР спектри печінки щурів – цит-

Р-450, ВР, ЗСБ, Mo
7+

-вміщуючих білків, Fe-No, що може свідчити про зниження активності 
монооксигеназної системи, інгібування процесів окислення, порушення утворення 
залізосірчаних комплексів і зменшення формування лабільного нітрозильного комплексу.  

За сумісного субхронічного надходження в організм з Хлорпірифосом Івін в дозі 13 
мг/кг нівелює гепатотоксичну дію Хлорпірифосу, на що вказує нормалізація активності 
ферментів цитолізу, рівня глюкози, холестерину і сечовини в сироватці крові. Найбільш 
виражене зменшення антихолінестеразного ефекту Хлорпірифосу (в порівнянні з його 
ізольованм впливом) спостерігалось при сумісному надходженні його з Івіном через 4 тижні 
досліджень, зокрема в головному мозку (на 22,15 %). Це може свідчити про те, що за 



сумісного впливу з Івіном Хлорпірифос, імовірно, повільніше долає гемато-енцефалічний 
бар’єр до мішені біологічної дії ацетилхолінестерази. Отримані дані свідчать, що Івін при 
сумісному надходженні до організму з Хлорпірифосом сприяє більш легкому перебігу 
інтоксикації, чинить гепатопротекторну дію, зменшує антихолінестеразний ефект 
Хлорпірифоса.  

Методами in silicо (Endocrine Disruptore) встановлено, що досліджені діючі речовини 
класу триазолів, окрім дифеноконазолу, проявили наявність середньої або високої 
ймовірності зв'язування з андрогенним рецептором в антагоністичній конформації та 
середню імовірність зв’язування всіх триазолів (за винятком тебуконазолу) із рецепторами 
тиреоїдного гормону α та β. Дані OVTL свідчать про слабке або помірне зв'язування 
триазолів з андрогенним рецептором. Прогнозована Endocrine Disruptore висока ймовірність 
зв’язування епоксиконазолу з естрогенним рецептором α та β.  

Показано, що у хворих які перенесли гострі отруєння гербіцидами 2,4-Д виявлено 
наростання частоти гіпотиреозу, який може в свою чергу сприяти в подальшому зростанню 
ваги. Більш частий розвиток гіпотиреозу у хворих, що перенесли гострі отруєння гербіцидом 
на основі 2,4-Д, може бути обумовлений ендокриннодизрапторним ефектом. 

Для оцінки ризику для здоров’я людини неонікотиноїдних пестицидів біомаркерами 
експозиції та ефекту є активні речовини, їх метаболіти в зразках сечі, а також біомаркери 
неспецифічної дії (біохімічні показники функції печінки та інші). 

Результати досліджень покладено в основу підготовки та наукового обґрунтовання 
ряду Державних медико-санітарних (гігієнічних) нормативів (Health Standarts) та регламентів 
(правил) (Health Regulations): максимально допустимий рівень діючих речовин пестицидів у 
сільськогосподарській продукції (МДР) – 439, орієнтовно допустима концентрація (ОДК) у 
ґрунті – 2, орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) в атмосферному повітрі – 3, 

орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) у повітрі робочої зони – 5, допустима добова 
доза (ДДД) надходження в організм людини діючих речовин пестицидів – 3, термін виходу 
на роботу після застосування препарату – 108, термін очікування до збору урожаю – 171.  

Розроблено та впроваджено у сферу охорони здоров’я 27 методів із визначення 
залишкових кількостей пестицидів в об’єктах довкілля та сільськогосподарській продукції.  

Запропоновано для включення до Переліку наукової продукції, призначеної для 
впровадження досягнень медичної науки 30 методичних вказівок. 

Для забезпечення продовольчої безпеки в частині безпечності та якості харчових 
продуктів у 2019 р. підготовлено науково обґрунтовані матеріали до ряду Законів України: 
«Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя», «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів», «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 
2014/40/ЄС Європейського Парламенту (щодо охорони здоров'я населення від шкідливого 
впливу тютюну)», «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів» щодо виробництва тютюнових виробів», Національного стандарту на 
тютюн для нагрівання ДСТУ8738:2017 «Тютюн для нагрівання. Загальні технічні умови». 



За результатами участі в міжнародному проекті 3CE288P3 (DVR:0000191, V349) 
спільної програми «Центральна Європа» під назвою "UFIREG" (Ultrafine Particles – an 

evidence based contribution for the development of regional and European environmental and 

health policy (Ультрамікроскопічні часточки – обґрунтування внеску в розвиток політики 
захисту навколишнього середовища та охорони здоров’я) завершено впровадження в Україні 
сучасного інноваційного методу вимірювання кількісної концентрації ультрадисперсних 
частинок різного розміру (10-800 нм) в атмосферному повітрі поселень. Сформульовано 
основні методологічні засади для виявлення зв'язку між кількісною концентрацією 
ультрадисперсних частинок в повітрі та станом здоров’я населення. 

У 2019 р. на базі Наукового центру створено «Національний референс-центр для 
ідентифікації контрольованих та токсичних хімічних речовин» (НРЦ). Він має сприяти 
державним органам, відповідальним за хімічну безпеку і захищеність та допомагати 

правоохоронним органам у проведенні криміналістичних досліджень, що стосуються 
токсичних речовин, а також підвищувати готовність України протидіяти хімічним загрозам. 
Крім того НРЦ має стати центром передового досвіду та національним тренувальним 
майданчиком для поширення знань та передових лабораторних практик. 

У поточному році Науковий центр також здійснював велику роботу щодо наукового 
обґрунтування пропозицій, рекомендацій, пояснень, експертних заключень на звертання 
державних установ: Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства екології та 

природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, 
Служби безпеки України, Антимонопольного комітету України, Генеральної прокуратури 
України, Державної митної служби України та інших правоохоронних органів. Зокрема 
надано понад 6000 консультацій, підготовлено 50 аналітичних довідок з фахових питань, 
виконано понад 5000 досліджень щодо встановлення медичних критеріїв безпеки для 
проведення державного нагляду компетентними органами з питань дотримання санітарного 
законодавства.  

За звітній період одержані результати знайшли своє відображення у 20 наукових 

публікаціях (серед них 12 – за кордоном); отримано патент на спосіб визначення 
тестостерону в плазмі крові методом рідинної тандемної мас-спектрометрії (список 
додається). 

Всього опубліковано – 542 наукові роботи, серед них 5 монографій, 8 навчальних 
посібників, 1 підручник, 31 винахід. 

У 2019 р. керував підготовкою 6 кандидатських та 5 докторських дисертацій; захист 
успішно пройшли та затверджені МОН України дві дисертаційні роботи на здобуття 
наукового ступеня кандидата біологічних наук за фахом «токсикологія»: «Морфологічний та 
морфофункціональний стан периферичної крові щурів Wistar Hannover за гострої 
інтоксикації деякими фунгіцидами групи триазолу та механізми їх гематотоксичної дії» 
(м.н.с. Усенко Т.В.), «Нейротоксична дія зета-циперметрину на щурів за умов його впливу в 
пре- і постнатальному періодах» (м.н.с. Рашківська І.О.) 

Упродовж року виступав з доповідями на наукових вітчизняних та міжнародних 
форумах: на засіданнях робочої групи «Глобальне партнерство проти розповсюдження 
матеріалів та зброї масового знищення» в рамках ініціативи країн Великої сімки (06.02 – 



10.02, 08.10 – 11.10, м. Париж, Франція); на 90-й та 91-й сесіях Виконавчого комітету 
Організації із заборони хімічної зброї (11.03 – 15.03, 08.07 – 11.07, м. Гаага, Нідерланди); на 
15 Всесвітньому конгресі токсикологів IUTOX (17.07 – 25.07, м. Гонолулу, США); на 55 
з’їзді ЄВРОТОКС (06.09 – 14.09, м. Хельсінкі, Фінляндія). 

Виконую функції голови Товариства токсикологів України, співголови Експертної 
комісії комітету з питань гігієнічного регламентування пестицидів та агрохімікатів МОЗ 
України, заступника голови Комісії з питань державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи пестицидів та агрохімікатів, голови редакційної ради журналів «Український 
журнал сучасних проблем токсикології» і «Єдине здоров’я та проблеми харчування 
України», є членом офіційної делегації України в Організації із заборони хімічної зброї, 
вхожу до складу Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і 
оборони України та Спеціалізованої вченої ради з токсикології Д 26.630.01.  

У 2019 році Науковим центром організовано і проведено: Workshop “Role of Codex 
Alimentarius in food safety and consumer protection” (6-8 лютого); Семінар -Тренінг 
«Посилення потенціалу проведення судово-криміналістичних експертиз на місці злочинів 
при розслідуванні інцидентів, пов’язаних з радіаційними, хімічними, біологічними, 
ядерними матеріалами» (22-25 липня); Міжнародну токсикологічну школу (4-5 грудня); з’їзд 
Товариства токсикологів України (6 грудня); Науково-практичну конференцію «Превентивна 
та регуляторна токсикологія в контексті забезпечення хімічної безпеки України» (7-8 

грудня); презентацію Національного референс-Центру для ідентифікації контрольованих та 
токсичних хімічних речовин» (10 грудня). 

 

  



1.6. структура, принципи формування і розмір винагороди керівника державного унітарного 
підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на 

отримання яких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із 
звільненням (термін "додаткове благо" вживається у значенні, визначеному в Податковому 
кодексі України):  

згідно з чинним котрактом керівника Наукового центру, фотокопія контракту додається; 

  





























1.7. рішення суб'єкта управління об'єктами державної власності щодо державного 
унітарного підприємства): 

Наказ МОЗ СРСР № 627 від 25.11.1964р про створення – Всесоюзного науково-

дослідного інституту гігієни і токсикології пестицидів, полімерів та пластичних мас 
(ВНДІГІНТОКС).  

З 1991 року – Український НДІ екогігієни і токсикології хімічних речовин ім. 
Л.І.Медведя (УкрНДІГІНТОКС) (Постанова Кабінету Міністрів України № 227 від 
24.09.1991р., наказ МОЗ України № 160 від 11.11.1991р), в 1994-1996 роках - Центр 
екогігієни і токсикології в складі Інституту здоров'я ім. Л.І.Медведя (Постанова Кабінету 
Міністрів України № 148 від 03.03.1994р., наказ МОЗ України № 44, від 30.03.1994р.).  

З січня 1997 року згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1068 від 
5.09.1996 року та Наказом МОЗ України № 324 від 21.10.1996 року Інститут перетворено на 
Державне підприємство «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя», з цього  ж часу 
припинено бюджетне фінансування діяльності Інституту.  

З березня 2013 року відповідно до Наказу МОЗ України № 29-0 від 21.02.2013 року 
Державне підприємство Інститут екогігієни і токсикології імені Л.І.Медведя змінило назву 
на Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної 
безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України»; 

  



1.8. опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та 

результати діяльності державного унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими 
ризиками:  

Фактори ризику 

Науковий центр упродовж багатьох років не отримував бюджетного фінансування на 
виконання наукових робіт, створення інноваційних розробок та їх впровадження в практику.  

При цьому, виходячи з критеріїв інноваційної діяльності, Науковим центром 
здійснюється підтримка єдиної в Україні системи якості, що інтегрує світові (міжнародні) 
вимоги до проведення токсикологічних досліджень за принципами належної лабораторної 
практики (GLP) та відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/EC 17025:2017 та забезпечує 
наукове обґрунтування безпечності для здоров’я людини пестицидів та агрохімікатів, нових 
технологій, речовин, матеріалів, виробів, об’єктів довкілля, харчових продуктів та харчової 
сировини, створюються та впроваджуються нові хіміко-аналітичні методи визначення 
ксенобіотиків в окремих матрицях, розробляються нормативні регламенти, здійснені підходи 
до створення антидоту проти фосфорорганічних сполук. 

Не виділяються бюджетні кошти й на підготовку кадрів вищої кваліфікації. Науковий 
центр здійснює таку підготовку за власні кошти: за останні роки Вченою радою Центру було 
розглянуто та заплановано до виконання 9 дисертаційних робіт: у 2015 р. успішно 
захистилися 2 співробітники, у 2019 р. 2 дисертації прийняті СВР до офіційного захисту, 
одна – пройшла внутрішній захист і буде подана до СВР протягом місяця, виконання ще 
двох дисертаційних робіт знаходиться на завершальному етапі і планується до апробації на 
Ученій раді у цьому році.  

Надання підтримки держави Науковому центру превентивної токсикології, харчової 
та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України 
дозволило би оптимізувати його фінансування, поновити аналітичне обладнання, відновити 
роботу спеціалізованої токсикологічної клініки та створити на базі Наукового центру 
Національний референс-центр з питань хімічної безпеки з метою виконання таких важливих 
завдань як індикація та ідентифікація токсичних хімічних речовин, встановлення діагнозу та 
надання медичної допомоги при масових та індивідуальних отруєннях токсичними 
хімічними речовинами, проведення токсикологічних розслідувань, і дасть можливість 
продовжити виконання проектів щодо удосконалення та гармонізації національного 
законодавства з  регламентами ЄС щодо безпечного обігу хімічних речовин. 

Останнім часом істотними факторами ризику є обставини, що виникають внаслідок 
прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, а також інші 
обставини, унеможливлення негативних наслідків від яких потребуватиме здешевлення 
собівартості робіт, оптимізації використання робочої сили та інш.; 

  



1.9. відомості про договори, учасником яких є державне унітарне - підприємство, 
інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість 
використання публічних коштів:  

Фотокопії відомостей про договори додаються. 

 








