ОПИС ЗАХОДУ

Міжнародний семінар для обговорення першої редакції національних технічних регламентів
«ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ, МАРКУВАННЯ, ПАКУВАННЯ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ» І
«ЩОДО БЕЗПЕКИ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ»
30-31 жовтня 2018, Київ, Україна
ВСТУП
Координатор проектів ОБСЄ в Україні реалізовує проект «Вдосконалення національної системи
нормативного регулювання у сфері хімічної безпеки та захисту» (Проект) із метою удосконалення
українського законодавства задля зменшення ризиків потенційної шкоди, що може бути завдана
небезпечними хімічними речовинами здоров’ю робітників, споживачів та довкіллю, а також
попередженню несанкціонованого доступу до токсичних речовин, особливо подвійного
використання.
Проект був розроблений Центром запобігання конфліктів ОБСЄ спільно із Координатором проектів
ОБСЄ в Україні, у тісній співпраці із державними органами влади України на основі проведеного у
2015 р. Комплексного огляду стану хімічної безпеки в Україні, у відповідності до резолюції Ради
Безпеки ООН № 1540 (2004). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України виступає
партнером проекту у частині розробки технічних регламентів «Щодо безпеки хімічної продукції» та
«Щодо класифікації, маркування, пакування хімічної продукції» (Національних Регламентів).
Національні Регламенти будуть відповідати міжнародному законодавству, включаючи Регламент (ЄС)
№ 1907/2006 Європейського Парламенту і Ради про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження
хімічних речовин та препаратів (REACH) і Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та
Ради про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей (CLP).
Експерти ОБСЄ розробили першу редакцію тексту Національних Регламентів, що будуть представлені
і обговорені у рамках цього міжнародного семінару. Залучення учасників до активної дискусії
сприятиме поширенню принципів хімічної безпеки із врахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін.
Результати аналізу міжнародних експертів забезпечать відповідність Національних Регламентів
міжнародному законодавству і поширять передовий досвід у цій галузі.
Успішне запровадження Національних Регламентів посилить безпеку у виробництві, користуванні,
зберіганні і утилізації небезпечних хімічних речовин в Україні.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
1. Зацікавлені сторони, включаючи органи державної влади, представники хімічної
промисловості, науковці, громадські і міжнародні організації будуть ознайомлені із текстами
Національних Регламентів.
2. Спостереження, відгуки і пропозиції учасників семінару забезпечать удосконалення і
доопрацювання текстів Національних Регламентів.

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

Міжнародний семінар для обговорення першої редакції національних технічних регламентів
«ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ, МАРКУВАННЯ, ПАКУВАННЯ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ» І
«ЩОДО БЕЗПЕКИ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ»
30-31 жовтня 2018, Київ, Україна
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Готель Ramada Encore Kyiv (17км від центру міста)
Столичне Шосе, 103, 03131, Київ, Україна (карта)
Тел. +380 44 205 1515, +380 44 205 1520, info@encorekiev.com
Для усіх виступів буде забезпечений синхронний переклад англійська-українська-англійська
У програмі заходу можливі зміни.
Участь у заході виключно за погодженою попередньою реєстрацією (деталі нижче).

Час
09:00-09:45
09:45-10:30
10:30-11:00
11:00-11:15
11:15-11:35
11:35-12:15
12:15-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-15:00
15:00-16:30
16:30-16:50
16:50-17:30
17:30-17:50
17:50-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00

День 1: 30 жовтня 2018 (Вівторок)
Предмет обговорення
Трансфер із Києва до Ramada Encore Kyiv (надається організатором)
Реєстрація учасників, заселення, вітальна кава
Вітальне слово, представлення учасників
- Координатор проектів ОБСЄ в Україні
- Міністерство Економічного Розвитку і Торгівлі України
Презентація проектів хімічної безпеки та захищеності в Україні
- Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Перерва на каву
Презентація першої редакції регламенту «Щодо класифікації, маркування,
пакування хімічної продукції»
- Пан Антон Мукомела, Головний національний експерт
Презентація результатів аналізу
- Пан Даглас Ліч, міжнародний експерт
Коментарі та практичні рекомендації щодо впровадження регламентів
- CEFIC, Європейська рада хімічних промисловців
Відкрите обговорення
Обід
Презентація додатків до регламенту «Щодо класифікації, маркування, пакування
хімічної продукції»
- Команда національних експертів
Перерва на каву
Відповіді на запитання, обговорення
Підсумки обговорення
- Пан Антон Мукомела, головний національний експерт
Підведення підсумків першого дня
- Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Неформальне знайомство та спілкування
Вечеря

Час
06:30-09:00
09:00-09:20
09:20-10:00
10:00-10:45
10:45-11:15
11:15-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:30
15:30-16:00
16:00-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-19:00
19:30

День 2: 31 жовтня 2018 (Середа)
Предмет обговорення
Сніданок і виселення з номерів (багаж можна буде залишити у камері схову готелю)
Відкриття другого дня
- Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Презентація першої редакції регламенту «Щодо безпеки хімічної продукції»
- Пан Антон Мукомела, головний національний експерт
Коментарі та спостереження
- CEFIC, Європейська рада хімічних промисловців
Перерва на каву
Практичні рекомендації щодо впровадження
- CEFIC, Європейська рада хімічних промисловців
Відкрите обговорення
Обід
Презентація додатків до регламенту «Щодо безпеки хімічної продукції»
- Команда національних експертів
Перерва на каву
Відповіді на запитання, обговорення
Підсумки обговорення
- Пан Антон Мукомела, Головний Національний Експерт
Підсумки конференції, закриття
- Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Вечеря
Трансфер до Києва

РЕЄСТРАЦІЯ
Кожен учасник має зареєструватись, заповнивши онлайн форму за цим посиланням
http://tiny.cc/PCUREG, або надіславши заповнену форму, що додається, за адресами:
Igor.Tereshchenko@osce.org і Sergiy.Petrov@osce.org якомога раніше, але не пізніше 19 жовтня 2018.
Кількість учасників обмежена.

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРИМІТКИ
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Готель Ramada Encore Kyiv (17км від центру міста)
Столичне Шосе, 103, 03131, Київ, Україна (карта)
Тел. +380 44 205 1515, +380 44 205 1520, info@encorekiev.com
ТРАНСПОРТ ПО УКРАЇНІ
Українські учасники відповідальні за організацію проїзду до Києва.
Відшкодування вартості проїзду до Києва буде надано на місці проведення заходу.
Відшкодування покриває квитки на автобус чи потяг (купе або 2 клас «Інтерсіті»).
Учасник повинен надати квиток для відшкодування витрат.
ТРАНСПОРТ ПО КИЄВУ
Буде надано трансфер з центру Києва до місця проведення заходу. Просимо спланувати свій час і
бути на місці за 15 хв до відправлення.
30.10.2018 рівно о 09:00 автобус відправляється зі ст. м. «Палац Спорту».
31.10.2018 о 19:30 автобус відправляється з місця проведення заходу і їде за маршрутом:
Центральний автовокзал (ст.м. «Деміївська») — ст.м. «Палац Спорту» — вокзал «КиївПасажирський».
ПРОЖИВАННЯ І ХАРЧУВАННЯ
Проживання у стандартних одномісних номерах у ніч 30-31 жовтня 2018 та харчування
забезпечується організаторами.
Усі учасники повинні мати із собою дійсне посвідчення особи (паспорт або водійські права) для
реєстрації і заселення до готелю.
РЕЄСТРАЦІЯ
Участь у заході виключно за погодженою попередньою реєстрацією.
Кожен учасник має зареєструватись, заповнивши онлайн форму за цим посиланням
http://tiny.cc/PCUREG, або надіславши заповнену форму, що додається, за адресами:
Igor.Tereshchenko@osce.org і Sergiy.Petrov@osce.org якомога раніше, але не пізніше 19 жовтня 2018.
Кількість учасників обмежена.
КОНТАКТИ
Організаційні питання: п. Ігор Терещенко, асистент проектів, +380 67 801 1511,
Igor.Tereshchenko@osce.org

