ПРОТОКОЛ № 1 - 2016- КР
засідання Координаційної ради з екологічного маркування
Міністерство екології та природних ресурсів України
Орхуській інформаційно-просвітницькій центр
м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського, 35

27 липня 2016 року

Зареєстровані та присутні:
Відповідальний секретар: Іванова О.В.
Члени: Красніков Д.А., Шимкус М.О., Сліпченко А.Є., Картавцев О.М.,
Красніков Д.А., Виговська Г.П., Самчишин О.Т.
Члени, які делегували право голосу за дорученням:
Савицький В.В. (голос передано – Картавцеву О.М.), Коротоков Б.В. (голос
передано – Самчишину О.Т.), Кузнєцов Г.Д. (голос передано – Самчишину
О.Т.), Калита П.Я. (голос передано директору Органа сертифікації персоналу
УАЯ – Кабакову Ю.Б), Салій І.М (голос передано директору Асоціації
«Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів» Панченко С.О.)
З 15 – членів Координаційної ради (з правом голосу присутні – 11, кворум
є.
У засіданні взяли участь:
Від Всеукраїнської громадської організації «Жива планета»:
Берзіна С.В., президент;
Перминова С.Ю., директор Центру екологічної сертифікації та маркування.
Яреськовська І.І., уповноважена з якості Центру екологічної сертифікації
та маркування ВГО «Жива планета».
Від ТК 82:
Барановська В.Є., проректор ДЗ «Державної екологічної академії
післядипломної освіти та управління» - відповідальний секретар Мінприроди
України.
Представники робочих груп ТК 82 з розробляння екологічних
критеріїв:
Бузан Г.С., начальник відділу стандартизації ВСОГ «Інститут екологічного
управління та збалансованого природокористування», секретар ПК 2 «Оцінка
життєвого циклу» ТК 82;
Гончарук О.І., фахівець із стандартизації та якості
Булітко Л.Є., хімік - аналітик
Від Торгово-промислової палати України:
Куруленко
С.С.,
голова
Комітету
підприємців
з
питань
природокористування (кандидат до складу КР - на заміну Григоренка К.І.)
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Від Міністерства аграрної політики та продовольства України:
Заєць В.М., начальник відділу технологій виробництва харчових продуктів
Департаменту продовольства (кандидат до складу КР - на заміну Спашиба О.В.)
Пугачов В.М., заступник директора департаменту продовольства
Інші присутні та запрошені:
Шкурла А.М., радник групи стратегічних реформ з підтримки реформ в
Україні при Кабінеті міністрів України
Лисенко А.О., Лузан Н.В., Антимонопольний комітет України
Верхівкер Я.Г., проф. кафедри консервування, д.т.н. Одеської національної
академії харчових технологій МОНУ
Якубчик Н.Ф., директор з виробництва ТОВ «Еко-хім»
Волос І.В. , директор ООО «НПП Атлантис Хим»
Жук О.В., зам. директора з питань розвитку ТОВ «Альянс красоти»
Кононова О.В., зам. директора ТОВ «Люксус-С»
Бондаренко Л.П, технолог ТОВ «ДеЛаМарк»
Вінцевич Н.О., технолог, ТОВ «Ельфа»
Цимбаленко І.П., спеціаліст по сертифікації, ТОВ «Ельфа»
Ракова О.О., спілка «Органічна Україна»
Короленко Т.К., токсиколог, мл.н.с. «Інфокс»
Лісін В.П., ТОВ «Інфокс»
Хрящова О.І., ТОВ «СПК-ГЕО»
Додон Надія, ЦКП – інформ
По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Берзіну С.В., яка відкрила засідання і запропонувала такий порядок
денний та регламент:
1. Відкриття засідання.
2. Про склад Координаційної ради з екологічного маркування.
Доповідач: Берзіна С.В.
Регламент: 5 хв.
3. Про результати діяльності органу з екологічного маркування за період
2015-2016 рр.
Доповідачі: Перминова С.Ю, Яреськовська І.І.
Регламент: 15 хв.
4. Розгляд та обговорення перед прийняттям проектів екологічних
стандартів, розроблених підкомітетом 2 «Оцінка життєвого циклу»
національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона
навколишнього природного середовища України» згідно ДСТУ ISO
14024:2002:
СОУ ОЕМ 08.002.23.017:20ХХ Матраци. Екологічні критерії оцінювання
життєвого циклу.
Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування
№ 1-КР від 27.07.2016 р.

2

Доповідач: Бузан Г.С.
Регламент: доповідь – 30 хв., обговорення – 10 хв.
СОУ ОЕМ 08.002.12.065:20ХХ Засоби мийні та засоби для чищення.
Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.
Доповідач: Булітко Л.Є.
Регламент: доповідь – 30 хв., обговорення – 10 хв.
СОУ ОЕМ 08.002.03.054:20ХХ Соуси та майонези. Екологічні критерії
оцінювання життєвого циклу.
Доповідач: Гончарук О.І.
Регламент: доповідь – 30 хв., обговорення – 10 хв.
СОУ ОЕМ
08.002.03.011: 20ХХ
Плоди та овочі оброблені та
законсервовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.
Доповідач: Гончарук О.І.
Регламент: доповідь – 30 хв., обговорення – 10 хв.
5. Різне
ВИРІШИЛИ: Затвердити пропонований порядок денний засідання без змін
та доповнень.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, «проти» – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
По другому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Берзіну С.В., яка повідомила, що у зв’язку з виникненням питань щодо
участі деяких членів Координаційної ради у її роботі та враховуючи попереднє
рішення Координаційної ради пропонуються внести наступні зміни у її складі:
1. Виключити зі складу Координаційної ради з екологічного маркування
представника від Торгово-промислової палати України, начальника Управління
з питань стандартизації та підтвердження відповідності ТПП України Григоренко Костянтина Івановича, у зв’язку зі звільненням посади і виходом
на пенсію.
2. Включити до складу Координаційної ради з екологічного маркування за
поданням від ТПП України – Куруленко Святослава Сергійовича, голову
Комітету підприємців з питань природокористування ТПП України (за
поданням Першого віце-президента ТПП України – М.І. Непрана).
3. Виключити зі складу Координаційної ради з екологічного маркування
представника Міністерства аграрної політики і продовольства України,
головного спеціаліста відділу технічного регулювання харчових технологій,
інноваційного розвитку та інвестицій Депратаменту продовольства МінАПК
України – Спашибу Оксану Василівну, у зв’язку зі звільненням з посади на
час декретної відпустки.
4. Включити до складу Координаційної ради з екологічного маркування за
поданням від МінАПК України – Заєць Валентину Миколаївну, начальника
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відділу технологій виробництва
продовольства МінАПК.

харчових

продуктів

Департаменту

5. Виключити зі складу Координаційної ради з екологічного маркування
представника від Державної екологічної інспекції України – Салімова Ельдара
Толятовича, радника голови у зв’язку зі звільненням з посади під час
реорганізації відомства.
6. Розглянути на посаду голови Координаційної ради з екологічного
маркування віце-президента Українського союзу промисловців і підприємців з
питань інфраструктури та екологічної політики – Краснікова Дениса
Анатолійовича
ВИРІШИЛИ:
1. Виключити зі складу Координаційної рази з екологічного маркування:
Григоренко К.І. ; Спашибу О.В.; Салімова Е.Т.
2. Прийняти до складу Координаційної рази з екологічного маркування:
Куруленко Святослава Сергійовича, голову Комітету підприємців з питань
природокористування ТПП України;
Заєць Валентину Миколаївну, начальника відділу технологій виробництва
харчових продуктів Департаменту продовольства МінАПК.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 10, «проти» – 0, утримались – 1.
3. Обрати головою Координаційної ради:
Краснікова Дениса Анатолійовича, віце-президента Українського союзу
промисловців і підприємців з питань інфраструктури та екологічної політики.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, «проти» – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
По третьому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Перминову С.Ю., зі звітом за період діяльності Центру екологічної
сертифікації та маркування (надалі – ОС) 01.01.2015 - 27.07.2016 рр.
ПерминоваС.Ю. повідомила, що станом на 27.07.2016 року 68 компаній є
чинними користувачами знаку екологічного маркування,
успішно
сертифікувавши свої товари та послуги ( із них протягом звітного періоду - 13
компаній пройшли сертифікацію вперше). Всього від початку діяльності органу
сертифікації видано 439 сертифікатів згідно ISO 14024, 43 з яких було видано
протягом звітного періоду, та 24 – протягом 2016 р. Показник кількості
виданих сертифікатів за період 01.01.2016 – 27.07.2016 року майже
досягнув річного максимуму, зафіксованого протягом існування програми
екологічного маркування згідно IS0 14024 в Україні (27 сертифікатів видано
протягом 2013 р.) і на кінець року очікується його перевищення. Таким
чином, незважаючи на несприятливу ситуацію в країні, програма маркування І
типу демонструє її успішність та ефективність, що є підтвердженням виконання
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відповідних цілей та політики ОС, а також свідчить про зростаючу
актуальність екологічних питань.
Лідерами
за
кількістю
отриманих
сертифікатів
залишаються
підприємства харчової промисловості, натомість, представників будівельної
галузі , що були другими за кількістю виданих сертифікатів у 2014 – початку
2015 р., у 2015-2016 рр. змінили виробники мийних та косметичних засобів,
які тепер представлені, в т.ч., і одним з найпотужніших представників галузі в
Україні – корпорацією «Біосфера». Втім, декілька компаній, на тлі політичних
подій в країні покинули програму (ТОВ «Кримська горілчана компанія», ТОВ
«КНАУФ Гіпс Донбас», ПАТ «Кримський содовий завод»).
Згідно
встановлених правил ОС, веде та постійно актуалізує повний перелік
користувачів екологічного маркування та відомості про видані сертифікати і
розміщує їх для публічного доступу (ecolabel.org.ua).
Протягом 2015 року ОС відпрацьовував роботу розроблену раніше
систему управління якості, згідно вимог нового міжнародного стандарту
ISO/IEC 17065:2012 Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють
сертифікацію продукції, процесів та послуг (що скасував дію попереднього
стандарту ISO/IEC Guide 65:1996). Політика та цілі 2015 року були
дотримані та виконувались , на підтвердження чого до уваги присутніх
запропоновано ряд підтвердних даних, в т.ч. результати статистичних даних,
серед яких – результати опитувань користувачів екологічного маркування, що
демонструють високий рівень задоволеності наслідками сертифікації та
послугами ОС.
Політика та цілі на 2016 рік, запропоновані присутнім передбачають ,
зокрема: розвиток екологічної і органічної сертифікації зі збільшенням
кількості підприємств, які підтвердили відповідність своєї продукції вимогам
екологічних/ органічних критеріїв; забезпечення наявності актуалізованого
фонду нормативних документів, які регламентують вимоги до продукції –
екологічних критеріїв, а також вимоги до системи управління якістю;
підвищення рівня зацікавленості виробників продукції/послуг до проходження
сертифікації та довіри споживачів до маркувань продукції; розвиток співпраці з
програмами екологічного маркування в рамках Міжнародної програми взаємної
довіри та визнання (GENICES); підтвердження компетентності та підвищення
авторитету діяльності Органу сертифікації та поліпшення результативності
системи управління якістю.
27 вересня 2015 подано заявку на проходження повторної акредитації
до Національного агентства акредитації країни вже згідно нового стандарту
ISO/IEC 17065:2012. У зв’язку з реорганізацію відомства та зміною
нормативних, розпорядчих документів, що регламентують діяльність НААУ, а
також специфікою діяльності ОС, що оперує екологічними критеріями (а втім є
нетиповою, а отже і більш складною для оцінювання) процес відбувався
повільно. Станом на 27.07.2016 на підставі укладеного та сплаченого договору
очікуються результати оцінювання заявки з боку НААУ, у вересні передбачено
аудиторську перевірку на місці.
16 грудня 2015 року ОС пройшов наглядання в рамках діючого
міжнародного сертифікату акредитації № SIC.08.002. згідно ISO/IEC
17065:2012 та ISO 14024:1999.
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В обговоренні взяли участь:
БерзінаС.В.

Красніков

Д.А.,

Самчишин

О.Т.,

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про результати діяльності органу сертифікації ВГО «Жива
планета», в частині що стосується екологічної сертифікації та маркування
згідно ISO 14024:1998 прийняти до відома і вважати добрими.
2. Рекомендувати презентовану політику та цілі на 2016 рік до
затвердження.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 13, «проти» – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Бузан Г.С. презентувала проект екологічного стандарту СОУ ОЕМ
08.002.23.017:20ХХ Матраци. Екологічні критерії оцінювання життєвого
циклу.
В обговоренні проекту стандарту взяли участь: Красніков Д.А., Самчишин
О.Т., Картавцев О.М., Берзіна С.В., Панченко С.М., Куркуленко С.С.,
Перминова С.Ю.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати проект екологічного стандарту
СОУ ОЕМ
08.002.23.017:20ХХ Матраци. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу
до впровадження.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 13 , «проти» – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ:
Бузан Г.С. презентувала проект екологічного стандарту СОУ ОЕМ
08.002.12.065:20ХХ Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії
оцінювання життєвого циклу.
В обговоренні проекту стандарту взяли участь: Якубчик Н.Ф., Бондаренко
Л.П., Кононова О.В., Вінцевич Н.О., Цимбаленко І.П., Волос І.В., Жук О.В.,
Короленко Т. К., Берзіна С.В., Перминова С.Ю.
ВИРІШИЛИ:
2. Рекомендувати проект екологічного стандарту СОУ ОЕМ
08.002.12.065:20ХХ Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії
оцінювання життєвого циклу до впровадження з урахуванням наступних
зауважень та рекомендацій:
а) доповнити верифікацію до п. 5 стандарту, який визначає вимоги до
сировини копіями паспортів безпеки на сировину;
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б) уточнити вимоги до транспортування щодо зменшення обсягів витрат
палива, викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин та парникових
газів від транспортних засобів, а саме заявником має бути розроблена система
оптимальних маршрутів транспортування саме до оптових партій готових
виробів;
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 13, «проти» – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ:
Гончарук О.І. презентувала проект екологічного стандарту СОУ ОЕМ
08.002.03.054:20ХХ Соуси та майонези. Екологічні критерії оцінювання
життєвого циклу.
В обговоренні проекту стандарту взяли участь: Картавцев О.М., Рахова
О.О., Самчишин О.Т., Перминова С.Ю., Верхивкер Я.Г., Заєць В.М.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати проект екологічного стандарту
СОУ ОЕМ
08.002.03.054:20ХХ Соуси та майонези. Екологічні критерії оцінювання
життєвого циклу до впровадження.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 12, «проти» – 0, утримались – 1.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ:
Гончарук О.І. презентувала проект екологічного стандарту СОУ ОЕМ
08.002.03.011:20ХХ Плоди та овочі оброблені та законсервовані. Екологічні
критерії оцінювання життєвого циклу.
В обговоренні проекту стандарту взяли участь: Рахова О.О., Берзіна С.В.,
Самчишин О.Т., Перминова С.Ю., Верхивкер Я.Г., Заєць В.М.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати проект екологічного стандарту
СОУ ОЕМ
08.002.03.011: 20ХХ Плоди та овочі оброблені та законсервовані. Екологічні
критерії оцінювання життєвого циклу до впровадження.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 12, «проти» – 0, утримались – 1.
Рішення прийнято.

Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування
№ 1-КР від 27.07.2016 р.

7

По п’ятому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Берзіну С.В., яка розповіла про те, що Україна є однією з 6 країн Східної
Європи (Білорусія, Україна, Молдова, Вірменія, Грузія, Азербайджан) які
приймають участь на міждержавному рівні в реалізації Міжнародної програми
«Екологізація економіки в країнах Східного партнерства ЄС» (EaP GREEN). Ця
програма розрахована на період 2013-2016 роки за фінансової підтримки UNEPUNIDO-EU-OBCE і одним з її компонентів є розвиток сталих державних
закупівель і програм екологічного маркування. Реалізація цього компоненту
координується Програмою ООН з навколишнього середовища (UNEP).
В Україні з квітня 2014 року в рамках реалізації програми EaP GREEN
розпочав впровадження проект «Забезпечення сталого розвитку і можливість
переходу до більш екологічної економіки на основі сталих державних
закупівель». Національною координаційною організацією проекту визначено
Державну академію післядипломної освіти та управління Міністерства екології
та природних ресурсів України.
За результатами досліджень аналізу готовності ринку для впровадження з
ІІ півріччя 2015 року пілотних конкурсних торгів із застосуванням додаткових
екологічних та соціальних критеріїв визначені три категорії продукції:
теплоізоляційні та лакофарбові матеріали, мийні засоби.
Відповідно до світової практиці – екологічні критерії програми
екологічного маркування розглядатимуться у якості ключових додаткових
екологічних вимог до предмету закупівель.
ВИРІШИЛИ: Інформацію Берзіної С.В. прийняти до відома і вважати за
необхідне на шляху впровадження «сталих державних закупівель» розвивати
партнерство з об’єднаннями підприємців (асоціацій, спілок тощо) та проводити
відповідну роз’яснювальну роботу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 13, «проти» – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Голова
Відповідальний

Красніков Д.А.
секретар
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Додаток 1
Список членів Координаційної ради з екологічного маркування
за результатами засідання 27 липня 2016 року
№п/п
1

2

3

Статус, організація, посада
ПІБ
Український союз промисловців і підприємців
Голова Координаційної ради:
Віце-президент з питань
Красніков Денис
інфраструктури та екологічної
Анатолійович
політики
Торгово-промислова палата України
Голова Комітету підприємців з
Куруленко Святослав
питань природокористування ТПП Сергійович
України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Начальник відділу з питань
Шимкус Марина
європейської адаптації
Олександрівна
європейського законодавства
Юридичного департаменту
Міністерство аграрної політики і продовольства України

4

Начальник відділу технологій
Заєць Валентина
виробництва харчових продуктів
Миколаївна
Департаменту продовольства
ВГО «Союз споживачів України»

5

Виконавчий директор

7

Громадська рада при Мінприроди України
Голова - голова правління
Всеукраїнської громадської
Савицькій Валентин
організації «Чиста хвиля»
Вікторович

8

Українська асоціація споживачів
Президент Української асоціації
Самчишин Олег
споживачів
Тимофійович

Несміянов Максим
Григорович
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
(Держпродспоживслужба України, http://www.consumer.gov.ua )
Завідувач сектору державного
6
Сліпченко Анастасія
пробірного контролю
Євгеніївна
Департаменту захисту прав
споживачів
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9

10

11

12

13

14

ДП «Екологічні ініціативи» Мінприроди України
Д иректор
Картавцев Олег
Миколайович
Корпорація «Міжвідомчий центр сертифікації»
Генеральний директор
Коротков Борис
Володимирович
Ліга виробників харчових продуктів
Директор
Кузнєцов Геннадій
Дмитрович
Федерація органічного руху України
Голова правління
Мілованов Євген
Володимирович
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Завідуюча кафедри екологічної
безпеки Навчально-наукового
інституту екологічної безпеки та
управління, к. т.н.

Виговська Ганна Павлівна

Асоціація «Всеукраїнський союз виробників
будівельних матеріалів та виробів»
Президент
Салій Іван Миколайович
Українська асоціація якості

15

Президент

Калита Петро Якович
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