ПРОТОКОЛ № 1
засідання Координаційної ради з екологічного маркування
м. Київ

20 березня 2014 року

Зареєстровані та присутні:
Голова: Григоренко К.І.
Відповідальний секретар: Іванова О.В.
Члени Координаційної ради: Сліпченко А.Є., Ткаченко Р.Л., Салімов
Е.Т., Милованов Є.В., Самчишин О.Т., Савицький В.В.
Уповноважені членами Координаційної ради (делегували право голосу
за довіреністю): Калита П.Я – Ягодзинському В.А., Коротков Б.В. –
Григоренко К.І., Салій І.М. – Бобуновій О.Г., Спашиба О.В. – Самчишину О.Т.,
Пилипчук М.О. – Виговській Г.П.
Відсутні члени Координаційної ради: Солонинка А.В., Кузнецов Г.Д.,
Несміянов М.Г., Паракуда В.В., Якубовський В.В.
З 18 членів Координаційної ради з правом голосу присутні – 11, кворум є.
Запрошені та присутні:
Від Всеукраїнської громадської організації «Жива планета»:
Берзіна С.В., президент;
Перминова С.Ю., директор Центру екологічної сертифікації та маркування.
Від ТК 82:
Капотя Д.Ю., провідний спеціаліст із стандартизації.
СЛУХАЛИ: Григоренко К.І., якій відкрив засідання і запропонував такий
порядок денний та регламент:
1. Розгляд та обговорення оновленої
Координаційну раду з екологічного маркування.
Доповідач: Григоренко К.І.
Регламент: 5 хв.

редакції

Положення

про

2. Про склад Координаційної ради з екологічного маркування.
Доповідач: Григоренко К.І.
Регламент: 5 хв.
3. Про план спільних організаційних заходів на 2014 рік на виконання
Угоди щодо розвитку в Україні системи екологічно безпечного споживання та
екологічного маркування відповідно до міжнародних та європейських вимог.
Доповідач: Берзіна С.В.
Регламент: 10 хв.
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4. Розгляд та обговорення проектів екологічних стандартів (екологічних
критеріїв), розроблених національним технічним комітетом стандартизації
ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України» згідно
ДСТУ ISO 14024:
СОУ ОЕМ 08.002.03.079 Пиво. Екологічні критерії оцінювання життєвого
циклу.
СОУ ОЕМ 08.002.06.080 Меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів.
Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.
СОУ ОЕМ 08.002.03.081 Продукція рибна, ракоподібні та молюски,
оброблені та консервовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.
Доповідач: Капотя Д.В.
Регламент: доповіді – 30 хв., обговорення – 45 хв.
5. Про результати діяльності органа сертифікації за 2013 рік та визначення
політики та цілей на 2014 рік.
Доповідач: Перминова С.Ю.
Регламент: 10 хв.
6. Про актуалізацію СУЯ органа сертифікації ВГО «Жива планета» згідно
ISO 17065.
Доповідач: Перминова С.Ю.
Регламент: 5 хв.
7. Різне.
ВИРІШИЛИ: Затвердити пропонований порядок денний без змін та
доповнень.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, «проти» – 0, утримались – 0.
По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Григоренка К.І., якій повідомив, що в оновленій редакції
Положення про Координаційну раду з екологічного маркування (надалі – КР):
- змін за суттю не проводилось;
- змінилось оформлення (титульний аркуш усунули);
- оновлене положення чітко визначає, що КР схвалює Положення, а
президент ВГО Берзіна ухвалює;
- здійснено загальні редакційні правки.
Також він зазначив, що в новій редакції чітко визначені завдання та
функції КР та її членів (усунули те, що не виконували, з врахуванням кращого
міжнародного досвіду програм екологічного маркування).
Положення в оновленій редакції передбачає можливість передачі права
голосу членів КР не тільки члену КР, а і представнику організації, що у свою
чергу забезпечує кворум за представництвом усіх зацікавлених сторін.
ВИРІШИЛИ: Ухвалити оновлену редакцію Положення про Координаційну
раду з екологічного маркування без змін та доповнень.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, «проти» – 0, утримались – 0.
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По другому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Григоренка К.І., якій повідомив, що у зв’язку з кадровими
змінами та попереднім рішенням КР пропонуються наступні зміни у її складі:
1. Прийняти на заміну представника від Державної екологічної академії
післядипломної освіти та управління Мінприроди України: Пилипчука Миколи
Олександровича, директора ННІ економіки природокористування – Виговську
Ганну Павлівну, кандидата технічних наук, завідувача кафедрою екологічної
безпеки ННІ екологічної безпеки та управління (присутня на засіданні).
Підстава: подання на адресу КР від ректора Державної екологічної академії
післядипломної освіти та управління Мінприроди України – О.І. Бондаря.
2. Виключити зі складу КР представника від Всеукраїнської громадської
організації «Українське товариство якості» –
Якубовського Валерія
Володимировича, президента.
Підстава: системна неявка на засідання КР протягом 2012-2014 рр.
3. Включити до складу КР представника від Української асоціації
промисловців та підприємців (УСПП) – Краснікова Дениса Анатолійовича,
віце-президента УСПП з питань розвитку інфраструктури та екологічної
політики (відсутній на засіданні у зв’язку з відрядженням).
Підстава: подання на адресу КР від президента УСПП – А.К. Кінаха.
Також Константин Іванович зазначив про слабку явку членів КР –
представників ЦОВВ (Мінекономрозвитку, МінАПК), що обумовлено перш за
все с постійними кадровими змінами.
Він запропонував звернутись на адресу Мінекономрозвитку та МінАПК у
травні місяці з проханням внести пропозиції щодо нових кандидатів у члени
КР.
ВИРІШИЛИ:
1. Виключити зі складу Координаційної рази з екологічного маркування:
Пилипчука Миколи Олександровича, директора ННІ економіки
природокористування ДЕА Мінприроди України;
Якубовського Валерія Володимировича, президента ВГО «Українське
товариство якості».
2. Прийняти до складу Координаційної рази з екологічного маркування:
Виговську Ганну Павлівну, кандидата технічних наук, завідувача
кафедрою екологічної безпеки ННІ екологічної безпеки та управління;
Краснікова Дениса Анатолійовича, віце-президента УСПП.
3. Доручити Секретаріату КР підготувати звернення на адресу
Мінекономрозвитку та МінАПК з проханням внести пропозиції щодо нових
кандидатів у члени КР.
Розглянути внесені від ЦОВВ пропозиції на наступному засіданні КР.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, «проти» – 0, утримались – 0.
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По третьому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Берзіну С.В., яка презентувала план спільних організаційних
заходів на 2014 рік щодо розвитку в Україні системи екологічно безпечного
споживання та екологічного маркування відповідно до міжнародних та
європейських вимог.
Заплановані заходи планується упроваджувати за участю організацій –
сторін Угоди про співробітництво щодо розвитку в Україні системи екологічно
безпечного споживання та екологічного маркування відповідно до міжнародних
та європейських вимог, укладеної в оновленій редакції 11 жовтня 2012 року між
Міністерством екології та природних ресурсів України та Державною
екологічною академією післядипломної освіти та управління, Торговопромисловою палатою України, Українською асоціацією споживачів,
Всеукраїнськими громадськими організаціями «Жива планета» та «Чиста
хвиля».
Протягом року заплановано упровадження низки інформаційних компаній,
семінарів, тренінгів, а також розроблення та впровадження екологічних
стандартів і методичних рекомендацій з розвитку систем екологічного
управління та покращення екологічних характеристик продукції.
ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома і рекомендувати посилити
блок інформаційно-просвітницьких заходів передбаченим планом шляхом
розвитку партнерства з об’єднаннями підприємців (асоціацій, спілок тощо).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, «проти» – 0, утримались – 0.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Капотю Д.Ю. з презентацією
проекту
СОУ ОЕМ
08.002.03.079 Пиво. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.
В обговоренні проекту стандарту прийняли участь: Григоренко К.І.,
Берзіна С.В., Милованов Є.В.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект стандарту СОУ ОЕМ 08.002.03.079
Пиво. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу до впровадження з
урахуванням наступних зауважень та рекомендацій:
- видалення критерію «відходи виробництва» с даного СОУ та інших СОУ,
що стосуються харчової галузі (код 03);
- рекомендувати додати критерій щодо споживчої тари (розлив в межах
технологічного процесу на виробництві) – виключно скляну тару.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, «проти» – 0, утримались – 0.
СЛУХАЛИ: Капотю Д.Ю. з презентацією
проекту
СОУ ОЕМ
08.002.06.080 Меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів. Екологічні
критерії оцінювання життєвого циклу.
В обговоренні проекту стандарту прийняли участь: Григоренко К.І.,
Берзіна С.В., Сліпченко А.Е., Перминова С.Ю.
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ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати проект стандарту СОУ ОЕМ 08.002.06.080 Меблі та
покриття для підлоги з лісоматеріалів. Екологічні критерії оцінювання
життєвого циклу до впровадження без зауважень.
2. Рекомендувати органу сертифікації ВГО «Жива планета» як члену GEN
виступити з ініціативою розглянути даний екологічний критерій у якості
основи для розробляння загального базового критерію GEN.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, «проти» – 0, утримались – 0.
СЛУХАЛИ: Капотю Д.Ю. з презентацією
проекту СОУ ОЕМ
08.002.03.081
Продукція рибна, ракоподібні та молюски, оброблені та
консервовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.
В обговоренні проекту стандарту прийняли участь: Григоренко К.І.,
Салій І.М., Берзіна С.В., Перминова С.Ю.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект стандарту СОУ ОЕМ 08.002.03.081
Продукція рибна, ракоподібні та молюски, оброблені та консервовані.
Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу до впровадження без
зауважень.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, «проти» – 0, утримались – 0.
По п’ятому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Перминову С.Ю., яка прозвітувала про діяльність органу
сертифікації ВГО «Жива планета», в частині що стосується екологічної
сертифікації та маркування згідно ISO 14024:1998 (ДСТУ ISO 14024:2003) за
період з 17.10.2012 –19.03.2014 рр. та визначення політики та цілей на 2014 р.,
з урахуванням результатів роботи за період 2012-2013 роки.
Станом на 30.10.2013 р. діючі сертифікати мають 51 товаровиробника (із
них 10 нових ліцензіарів – за звітній період; 5 – за 2013 рік).
З початку упровадження системи сертифікації видано 389 сертифікатів
відповідності.
Таблиця 1. Сертифікати, видані протягом 2010 -2014 рр.
Рік видачі

Номери сертифікатів

Кількість

2010
UA.08.002.311 – UA.08.002.322
11
2011
UA.08.002.323 – UA.08.002.337
14
2012
UA.08.002.338 - UA.08.002.358
20
2013
UA.08.002.359- UA.08.002.387
27
2014
UA.08.002.388, 389-….
2
Таблиця. 2 Кількість сертифікованих найменувань продукції по групах
Група продукції
Продукти харчування

Всього
найменувань
128

За звітній період
01.01.2013 -29.03.2014
32 - ДП Сантрейд (ТМ «Олейна»), ТД Щедро,
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Напої

216

Будівельні матеріали

144

Промислові товари

86

Електроніка
Послуги

3
7

ТОВ Кока-Кола(ТМ «Бон Аква»),
Шевченківський з-д продтоварів
33 - ТОВ Айсберг, ТОВ Атлантіс, ТОВ Кримська
горілчана компанія , ТОВ Алеф Виналь
31 - ТОВ Хенкель Баутехнік (Україна),
ТОВАерок, КНАУФ Гипс Киев, КНАУФ Гипс
Донбасс, ТОВ Файдал, ТОВ Справжні фарби,
ТОВ Тіккуріла
30 - ТОВ Пірана, МЕФ Аква-Віта, ТОВ Текстильконтакт, ТОВ Айпакс-Україна, Кримський
содовий з-д
3 - готель «Козацький стан»
Банні комплекси «Наша банька», «Руська баня»

Протягом 2014 року видана найбільша кількість сертифікатів у різних
категоріях за історію існування програми. За звітній період ліцензії на право
використання знаку екологічного маркування вперше отримали 10 підприємств.
Серед них – лідери галузей (ДП Сантрейд (ТМ «Олейна»), ТОВ Кока-Кола(ТМ
«Бон Аква»), ТОВ Хенкель, КНАУФ Гипс – див. Табл. 2)
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про результати діяльності органу сертифікації ВГО «Жива
планета», в частині що стосується екологічної сертифікації та маркування
згідно ISO 14024:1998 (ДСТУ ISO 14024:2003) прийняти до відома і вважати
задовільними.
2. Рекомендувати презентовану політику та цілі на 2014 рік до
затвердження.
3. Рекомендувати переглянути методику присвоєння номеру сертифікату
відповідності для забезпечення фіксованого номеру сертифікату з моменту його
оформлення в ході подальшої повторної сертифікації.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, «проти» – 0, утримались – 0.
По шостому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Перминову С.Ю., яка презентувала план актуалізації СУЯ
органа сертифікації згідно ISO 17065.
На даний час орган сертифікації має міжнародну акредитацію згідно ISO
Guide 65 (чинний сертифікат акредитації діє до 15.12.2014), як орган
сертифікації за схемою програми екологічного маркування І типу згідно ISO
14024. Національний атестат акредитації втратив чинність у ІІІ кварталі 2013
року, але не зважаючи на вчасне повідомлення НААУ про намір органу
сертифікації продовжити акредитацію, аудит було перенесено на ІV квартал
2013 року, а потім на І квартал 2014 року (у зв’язку з перенавантаженням
НААУ).
Враховуючи той факт, що у 2012 році вступив в дію ISO 17065:2012 Оцінка
відповідності. Вимоги до органів по сертифікації продукції, процесів та послуг
керівництво органу сертифікації вважає за доцільне на даний час
відтермінувати національну акредитацію на відповідність ДСТУ EN 45011 (не
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є актуальним у зв’язку з прийняттям ISO 17065) та запровадити перегляд і
актуалізацію СУЯ, керуючись ISO 17065.
Це надасть можливість забезпечити проходження у IV кварталі 2014 року
національної та міжнародної акредитації згідно вимог ISO 17065.
Орган сертифікації звертається до КР з проханням підтримати дане
рішення та рекомендувати план актуалізації СУЯ до затвердження.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати рішення керівництва органу сертифікації ВГО «Жива
планета» щодо відтермінування національної акредитації на відповідність
ДСТУ EN 45011 і проходження у IV кварталі 2014 року національної та
міжнародної акредитації згідно вимог ISO 17065.
2. Рекомендувати презентований план актуалізації СУЯ
органу
сертифікації ВГО «Жива планета» до затвердження.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, «проти» – 0, утримались – 0.
По сьомому питанню порядку денного «Різне»:
СЛУХАЛИ: Берзіну С.В., яка проінформувала про реалізацію в Україні
компонентів Міжнародної програми «Екологізація економіки в країнах
Східного партнерства ЄС» (EAP GREEN).
Вона зазначила, що такі компоненти як підтримка упровадження
технологій більш чистого виробництва, розвиток сталого споживання та
виробництва, зокрема розвиток моделі сталих державних закупівель мають
позитивно вплинути на посилення потенціалу екологічної сертифікаційної
системи згідно ISO 14024.
ВИРІШИЛИ: Інформацію про діючу Угоду прийняти до відома.
ВИРІШИЛИ: Інформацію Берзіної С.В. прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, «проти» – 0, утримались – 0.
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