ПРОТОКОЛ № 3
засідання Координаційної ради з екологічного маркування
м. Київ

24 грудня 2014 року

Зареєстровані та присутні:
Голова: Григоренко К.І.
Відповідальний секретар: Іванова О.В.
Члени: Несміянов М.Г., Сліпченко А.Є., Калита П.Я, Картавцев О.М.,
Коротков Б.В., Красніков Д.А., Самчишин О.Т.
Члени, які делегували право голосу за дорученням: Виговська Г.П.,
Савицький В.В., Салімов Е.Т., Милованов Є.В.
З 15 – членів Координаційної ради (з правом голосу присутні – 13, 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.
Від ТК 82:
Капотя Д.Ю., провідний спеціаліст із стандартизації.
Від Міністерства екології та природних ресурсів України:
Шимкус М.О., головний спеціаліст відділу державної екологічної
експертизи.
СЛУХАЛИ:
Григоренко К.І., якій відкрив засідання і запропонував такий порядок
денний та регламент:
1. Про склад Координаційної ради з екологічного маркування.
Доповідач: Григоренко К.І.
Регламент: 5 хв.
2. Розгляд та обговорення проектів нової редакції екологічних стандартів
(екологічних критеріїв), розроблених підкомітетом «Оцінка життєвого циклу»
національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона
навколишнього природного середовища України» згідно ДСТУ ISO
14024:2002:
СОУ ОЕМ 08.002.03.018:20ХХ Олії рослинні. Екологічні критерії
оцінювання життєвого циклу (на заміну СОУ ОЕМ 08.002.03.018:2009 Олії.
Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу)
СОУ ОЕМ 08.002.03.024:20ХХ Напої алкогольні дистильовані.
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Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу (на заміну СОУ ОЕМ
08.002.03.024:2009 Горілки та лікеро-горілчані напої. Екологічні критерії
оцінювання життєвого циклу)
Доповідач: Капотя Д.Ю.
Регламент: доповіді – 30 хв., обговорення – 45 хв.
3. Про результати діяльності
Центру екологічної сертифікації та
маркування (органу з екологічного маркування) за 2014 рік та план спільних
заходів щодо розвитку в Україні системи екологічно безпечного споживання та
екологічного маркування відповідно до міжнародних та європейських вимог на
2015 рік.
Доповідач: Берзіна С.В.
Регламент: 10 хв.
4. Різне.
ВИРІШИЛИ: Затвердити пропонований порядок денний засідання без змін
та доповнень.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 13, «проти» – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Григоренка К.І., повідомив, 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 Мінприроди України, начальника відділу державної
екологічної та геологічної експертизи – Ткаченко Руслана Леонідовича у
зв’язку зі звільненням з посади.
2. Включити до складу Координаційної ради з екологічного маркування за
поданням від Мінприроди України України – Шимкус Марину Олександрівну,
головного спеціаліста відділу державної екологічної експертизи.
3. Виключити зі складу Координаційної ради з екологічного маркування
представника від Ліги виробників харчових продуктів – Кузнєцова Геннадія
Дмитровича, директора, у зв’язку з неявкою на засідання Координаційної ради
тривалого часу.
Також було проінформовано, що на звернення органу з екологічного
маркування (лист від 21.07.2014 №62/3) на адресу Мінекономрозвитку України
щодо надання кандидатури до складу Координаційної ради, було отримано
відмову (лист від 15.09.2014 №75). Заступник директора департаменту
технічного регулювання та метрології Мінекономрозвитку України –
Олександр Гіленко, пояснив відсутність пропозицій щодо кандидатів від
Мінекономрозвитку України, посилаючись на п. 15 Технічного регламенту з
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екологічного маркування:
«Відповідно до п. 15 Технічного регламенту з екологічного маркування, у
переліку суб’єктів розроблення екологічних критеріїв, зазначено лише один
ЦОВВ – з питань екології та природних ресурсів».
ВИРІШИЛИ:
1. Виключити зі складу Координаційної рази з екологічного маркування:
Ткаченко Руслана Леонідовича – начальника відділу державної екологічної
та геологічної експертизи –
Кузнєцова Геннадія Дмитровича – директора Ліги виробників харчових
продуктів.
2. Прийняти до складу Координаційної рази з екологічного маркування:
Шимкус Марину Олександрівну, головного спеціаліста відділу державної
екологічної експертизи Мінприроди України.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 13, «проти» – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
По другому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Капотя Д.Ю. презентував проекти екологічного стандарту СОУ
ОЕМ
08.002.03.018:20ХХ
Олії
рослинні.
Екологічні
критерії
оцінювання життєвого циклу (на заміну СОУ ОЕМ 08.002.03.018:2009 Олії.
Екологічні
критерії
оцінювання
життєвого
циклу)
та
СОУ
ОЕМ 08.002.03.024:20ХХ Напої алкогольні дистильовані. Екологічні
критерії оцінювання життєвого циклу (на заміну СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2009
Горілки та лікеро-горілчані напої. Екологічні критерії оцінювання життєвого
циклу).
В обговоренні проектів стандартів прийняли участь: Красніков Д.А.,
Самчишин О.Т., Картавцев О.М., Берзіна С.В., Григоренко К.І., Сліпченко
А.Е., Перминова С.Ю.
ВИРІШИЛИ:
1.
Рекомендувати
проект
екологічного
стандарту
СОУ
ОЕМ 08.002.03.018:20ХХ
Олії
рослинні.
Екологічні
критерії
оцінювання життєвого циклу до впровадження.
2. Рекомендувати проект екологічного стандарту СОУ ОЕМ
08.002.03.024:2014
Напої алкогольні дистильовані. Екологічні критерії
оцінювання життєвого циклу до впровадження з урахуванням наступних
зауважень та рекомендацій:
а) замінити формулювання «національні стандарти / вимоги»,
використавши замість нього поняття «державні норми»;
б) внести уточнення щодо застосування терміну «максимальне значення»
при визначенні показника вмісту харчових домішок;
в) обмежити вимоги до пакування/тари – вимогами до зворотної тари
(ящиків для пляшок), для споживчої тари – тобто пляшок, норми не
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застосовувати, окрім вимоги щодо відсутності елементів, що перешкоджають
переробці пляшки в якості вторинної сировини.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 13, «проти» – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
По третьому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Берзіну С.В., яка інформувала що звіт про результати діяльності органу з
екологічного маркування та програми екологічного маркування в Україні за
2014 рік розміщено на офіційному сайті органу сертифікації ВГО «Жива
планета», відповідно до вимог чинного законодавства.
Станом на листопад 2014 року 58 компаній сертифікували свої товари та
послуги, чинних сертифікатів - 90, з яких у 2014 році видано 28. Всього від
початку діяльності органу сертифікації видано 407 сертифікатів згідно ISO
14024. Лідерами екологічної сертифікації лишаються компанії будівельної та
харчової галузі.
В цьому році вперше екологічний сертифікат на відповідність стандарту
«Зелений офіс» отримало ТОВ «Сандора»
Кращими щодо забезпечення комунікацій між виробниками екологічно
сертифікованої продукції та споживачами були визнані програми з просування
продукції ДП Сантрейд (Компанія Bunge, ТМ «Олейна») та ПАТ СанІнБев (ТМ
«Чернігівське»).
Протягом цього року було розроблено та введено в дію стандарти, що
встановлюють екологічні критерії згідно ISO 14024 на;
харчові продукти (продукти бродіння; морепродукти; запропоновано до
розгляду актуалізовані стандарти на олії рослинні та алкогольні напої);
нехарчові продукти (меблі та покриття для підлоги); актуалізовано
стандарти на косметичні засоби, ЛКМ, матраци, вироби мінеральні будівельні,
теплоізоляційні матеріали;
послуги - з метою екологізації закладів освіти було розроблено та введено
в дію стандарт «Зелений клас».
Екологічні критерії програм екологічного маркування розглядатимуться у
якості одних з основних критеріїв для здійснення сталих закупівель.
У 2014 році орган сертифікації «Живої планети» розпочав процес переходу
до застосування вимог нового міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2012
Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію
продукції, процесів та послуг.
З метою забезпечення відповідності вимогам стандарту ISO/IEC
17065:2012, органом екологічної сертифікації та маркування «Жива планета»
було:
а) переглянуто та приведено у відповідність до вимог стандарту внутрішню
документацію системи управління;
б) вдосконалено процедуру досягнення принципу «подвійного контролю».
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16 грудня 2014 року «Жива планета» отримала міжнародний сертифікат
акредитації № SIC.08.002. згідно ISO/IEC 17065:2012 та ISO 14024:1999.
Також вона запропонувала до розгляду політику та цілі органу сертифікації
ВГО «Жива планета», в частині що стосується екологічної сертифікації та
маркування згідно ISO 14024:1998 на 2015 рік та план спільних заходів щодо
розвитку в Україні системи екологічно безпечного споживання та екологічного
маркування відповідно до міжнародних та європейських вимог на 2015 рік ( на
виконання Угоди про співпрацю з Мінприроди, ТППУ, ДЕА, Асоціацією
споживачів України, ВГО «Чиста хвиля» від 11.10.2012 р.).
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 задовільними.
2. Рекомендувати презентовану політику та цілі на 2015 рік до
затвердження.
3. Рекомендувати план спільних заходів щодо розвитку в Україні системи
екологічно безпечного споживання та екологічного маркування відповідно до
міжнародних та європейських вимог на 2015 рік до затвердження.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 13, «проти» – 0, утримались – 0.
По четвертому питанню порядку денного, Різне:
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.
Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування
№ 3 від 24.12.2014 р.

5

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.
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