
                                                                                               

 

SCIENCE & TECHNOLOGY 
CENTER IN UKRAINE 

 
7a Metalistiv St., Kyiv, Ukraine, 03057 
tel.: +380 44 490 7150, fax: +380 44 490 7145, stcu@stcu.int, www.stcu.int 

Прес - реліз  
 

Підписання Меморандуму про взаєморозуміння  між Міністерством охорони здоров'я 
України та Українським науково-технологічним центром щодо проекту "Вдосконалення 

систем біобезпеки та біозахисту на Українській протичумної станції у місті 
Сімферополь". 

 
19 липня 2011, Міністр охорони здоров'я України пан Олександр Аніщенко та Виконавчий 
директор Українського науково-технологічного центру (УНТЦ), пан Ендрю Худ, підписали 
Меморандум про взаєморозуміння, метою якого є поглиблення співробітництва та координація 
спільної діяльності в рамках проекту "Вдосконалення систем біобезпеки та біозахисту на 
Українській протичумної станції у місті Сімферополь". Цей проект спрямований на 
реконструкцію існуючої станції відповідно до сучасних міжнародних стандартів з біобезпеки та 
біозахисту. Проект фінансується Європейським Союзом (ЄС) через УНТЦ, тривалість 
cтановить 36 місяців. 
Інтенсивна підготовча робота щодо запуску проекту розпочалася з січня 2006 року, коли під 
час зустрічі так званої Трійки щодо нерозповсюдження ядерної зброї та глобального 
роззброєння, Україна звернулася по допомогу з боку ЄС для підвищення біологічної безпеки 
для запобігання розповсюдження патогенів небезпечних інфекцій та покращення умов 
фізичного захисту збудників, які зберігаються та досліджуються на Українській протичумної 
станції у місті Сімферополь. 
Основними етапами проекту є: (1) вдосконалення системи безпеки  існуючого об'єкту 
Української протичумної станції у місті Сімферополь; (2) спорудження нового об'єкту  станції в 
рамках доступного бюджету Угоди про співробітництво між  Українським науково-
технологічним центром та Європейським Союзом, та відповідно до вимог Міністерства 
охорони здоров'я України і сучасних стандартів для забезпечення безпеки; (3) забезпечення 
належної підготовки персоналу. 
Цей проект своєчасно надасть можливість підвищити рівень біозахисту населення, 
враховуючи спалах холери, який відбувся на півдні України у 2011 році (22 випадків 
захворювання зареєстровані МОЗ на 11.07.2011). Реалізація проекту на Українській 
протичумної станції у місті Сімферополь пропонує нову платформу моніторингу, яка 
дозволить  підвищити рівень системи біологічної безпеки та біологічного захисту для 
населення та туристів в регіоні Криму. 

 
 

Про УНТЦ: Український науково-технологічний центр - міжурядова некомерційна організація, 
створена з метою надання допомоги вченим, які за радянських часів були залучені до проектів 
пов’язаних зі зброєю масового знищення. УНТЦ був створений та діє на основі "Угоди про 
створення науково-технологічного центру в Україну", спочатку підписаною Канадою, Швецією, 
Україною та Сполученими Штатами Америки в 1993 році. Згодом, Європейський Союз замінив 
Швецію  в 1998 році та були підписані угоди з  Азербайджаном, Грузією, Молдовою та 
Узбекистаном.  

УНТЦ фінансує проекти, які направляють військові ноу-хау вчених нашої держави на мирні 
цивільні цілі. Крім регулярних проектів, УНТЦ також працює у ряді інших сфер діяльності, які 
включають в себе: налагодження колабораційних контактів українських та закордонних 
вчених, місії по трансферу технологій, семінари і практикуми, партнерські проекти, а також 
підтримку патентування. 


