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Голова  

Координаційної ради  

з екологічного маркування 

 

_________________ Д.А. Красніков 

«17» листопада 2021  р. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1-2021-КР 

засідання Координаційної ради з екологічного маркування  

 

 
Он-лайн засідання  - на платформі zoom  

та шляхом електронного голосування  

(Відповідно до п. 11 Положення про Координаційну 

 раду з екологічного маркування)                                                    «11 -17» листопада 2021 

р. 

 

       м. Київ                                     

 

Зареєстровані та присутні:  
 

Голова:  Красніков Д.А.    
 

        Відповідальний секретар: Іванова О.В. 
 

Члени Координаційної  ради з екологічного маркування  

- на платформі zoom: Куруленко С.С., Несміянов М.Г., Семенчук О.С., 

Милованов Є.В., Виговська Г.П.,; 

- електронне голосування (doodle): Махмуров – Дишляк А.А., Бабіч О.І., 

Коротков Б.В. 

 

Кандидати до складу Координаційної  ради з екологічного маркування: 

- на платформі zoom:  Філонеко Р.С., Пилипенко С.О., Кабаков Ю.Б.  
 

З 13 – членів Координаційної  ради, з правом голосу присутні 12:  на 

платформі zoom - 9, електронними листами підтвердили свою участь та 

голосування – 3, кворум є. 

Самчишин І.Т. відсутній - без передачі права голосу.  

 

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 
 

Представник ТК 82: 



Бузан Галина Сергіївна, відповідальний секретар національного технічного 

комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля». 

 

Порядок денний: 

 

1. Про оновлення складу  Координаційної ради з екологічного маркування  

2. Про результати діяльності ООВ «Центр екологічної сертифікації та 

маркування» ВГО «Жива планета» за 2020 р. – І-ІІІ кв. 2021 р. 

3. Розгляд та обговорення перед прийняттям проєктів екологічних 

стандартів, розроблених Підкомітетом 3 «Оцінка життєвого циклу» Технічного 

комітету із стандартизації «Охорона довкілля» (ПК 3 ТК 82) згідно з ДСТУ ISO 

14024:2018 

4.Про аналізування ризиків щодо неупередженої діяльності ООВ 

5. Різне. 

 

По першому питанню порядку денного: 

Розглянуто внесення змін до складу Координаційної ради у зв’язку 

проведеною оптимізацією системи органів виконавчої влади та кадрових змін в 

організаціях, якими делеговані їх уповноважені представники: 

 

1. Виключити зі складу Координаційної ради з екологічного маркування: 

- представника від Міністерства енергетики та захисту довкілля (- Левченка 

Івана Олександровича, головного спеціаліста відділу європейської інтеграції 

Департаменту стратегії та європейської інтеграції; 

-  представника від Асоціації «Всеукраїнський союз виробників будівельних 

матеріалів та виробів» - Салія Івана Миколайовича;  

-     представника від ГС «Українська асоціація досконалості та якості» 

(УАДЯ) - Калиту Петра Яковича 

 

2. Прийняти до складу Координаційної ради з екологічного маркування: 

- Філоненка Романа Степановича - уповноваженого представника від 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (у поточному році 

-  Міндовкілля), заступника директора Департаменту з питань поводження з 

відходами та екологічної безпеки – начальника відділу екологічної безпеки;  

- Кабакова Юрія Борисовича – представника від ГС «Українська асоціація 

досконалості та якості» (УАЯ), директора Органу сертифікації персоналу 

Української асоціації якості (ОСП УАЯ); 

 - Пилипенко Сергія Олександровича - представника від Конфедерації 

будівельників України, Заступника Голови Ради директорів КБУ, Голова 

Комітету КБУ з питань будівельної продукції, Генеральний директор ПБГ 

«Ковальська». 

 

ВИРІШИЛИ:  

 

1. Виключити зі складу Координаційної ради з екологічного маркування: 

Левченка І.О., Салія І.М., Калиту П.Я.  



2. Прийняти до складу Координаційної рази з екологічного маркування: 

Філоненка Р.С., Кабакова Ю.Б. 

 3. Затвердити склад Координаційної ради з екологічного маркування згідно 

переліку членів, наведеного в Додатку 1  

4. Продовжити голосування за питаннями №№2-4 порядку денного в 

оновленому складі Координаційної ради з екологічного маркування з 12 членів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» –  12 , «проти» – 0, утримались – 0. 

Рішення прийнято. 

 

По другому питанню порядку денного: 

 

Розглянуто Звіт про діяльність Органу з оцінки відповідності «Центр 

екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета» ООВ за 2020 р. – 

І-ІІІ кв. 2021 р. (в т.ч  звіт з оцінювання задоволеності замовника послуг ООВ 

«Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета», звіт за 

результатами опрацювання анкет користувачів екологічного маркування для 

перевірки відповідності сертифікованої продукції вимогам екологічних 

критеріїв, розроблених згідно ДСТУ ISO 14024:2018; звіт з діяльності з 

підготовки до  остаточного переходу на роботу за стандартом ДСТУ ISO 

14024:2018, який вступить в дію 01.01.2022 р. на заміну  ДСТУ ISO 14024:2002 

(ISO 14024:1999, IDT)). 

 

Прослухано повідомлення Перминової С.Ю. про діяльність ООВ  «Центр 

екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета» і результати 

досягнення цілей, встановлених на 2020-2021 р.: 

1) збільшення кількості найменувань екологічно сертифікованої продукції; 

2) забезпечення наявності актуалізованого фонду нормативних документів, 

які регламентують вимоги до продукції (екологічні критерії) та вимоги до 

системи управління якістю, а також документів, що використовуються в 

діяльності; 

3) підвищення рівня поінформованості та довіри споживачів щодо значення 

екологічного маркування та переваг продукції, маркованої знаком «Зелений 

журавлик»; 

4) постійне підвищення якості виконання робіт за рахунок удосконалення 

методів роботи, підвищення компетентності персоналу та розвитку матеріально-

технічної бази; 

5) забезпечення проходження процедури наглядання на відповідність ДСТУ 

EN ISO/IEC 17065:2014 в Національному агентстві з акредитації України; 

6) підтримка авторитету ООВ як провідного органу з екологічного 

маркування на національному та міжнародному рівні  

 

Станом на 01.11.2021 р. діючі сертифікати мають 76 товаровиробників. 

Лідерами за кількістю сертифікованих підприємств, виданих сертифікатів та 

асортиментом екопродукції протягом 2020-2021 рр. є будівельні сухі суміші, 

лакофарбові матеріали та мийні і чистячі засобі.  



Екологічно сертифікована продукція українських товаровиробників, 

позначена знаком «Зелений журавлик», успішно експортується  у  34 країни 

світу. Завдяки сертифікації Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО 

«Жива планета» за програмою взаємної довіри та визнання міжнародної асоціації 

Global Ecolabelling Network, продукція  українських користувачів екологічних 

сертифікатів та маркування може  в законний спосіб позиціонуватись як  

екологічна і  на інших ринках. У грудні 2020 році Центр успішно пройшов  3-ій 

наглядовий аудит в Національному агентстві з акредитації, підтвердивши 

відповідність діяльності вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 Оцінка 

відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг 

(EN ISO/IEC 17065:2012, IDT;  ISO/IEC 17065:2012, IDT) та ДСТУ ISO 14024 

Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи 

та процедури (ISO 14024:2018, ID).  

 

Роботи в напрямку підвищення обізнаності споживачів та поширення 

поінформованості про екомаркування учасниками ринку велися шляхом: 

- підтримки веб-ресурсів: сайту програми ecolabel.org.ua, сторінок у 

соцмережах, підтримки порталу споживача - gpp.in.ua, інформаційних сторінок 

на сайті Міндовкілля, Infobox Prozorro та закупівельних майданчиках, ресурсах 

партнерів і проєктів технічної підтримки, що спрямовані на екологізацію 

економіки України в усіх секторах; 

- проведення онлайн семінарів для виробників, організацій публічної сфери, 

педагогічних працівників (6  семінарів, протягом вересеня -жовтня 2021 р.),  

- навчально -методичне забезпечення шкіл з метою реалізації наскрізної 

змістової лінії освіти у сфері екологічної безпеки та сталого розвитку.   В планах, 

в партнерстві з Міносвіти, Міндовкілля – впровадження Уроку з екологічного 

маркування у школах на загальнодержавному рівні.; 

- проведення заходів на відзначення Дня екомаркування -2021 та участь у 

щорічному з’їзді членів Глобальної мережі екомаркуваня; 

 

Також до уваги членів ради запропоновано результати аналізування 

задоволеності заявників і власників екологічних сертифікатів якістю послуг, 

здійснені на основі опитувальних анкет. Опрацьовані дані свідчать про високий 

рівень задоволеності якістю, доступністю та оперативністю послуг, 

професійними якостями персоналу центру та загальний позитивний вплив 

екосертифікації на підвищення попиту на продукцію.  

 

Прослухано повідомлення уповноваженої з якості Яреськовської І.І. щодо 

організації підготовки до змін у діяльності ООВ та системі якості,  пов’язаних з 

введенням нової редакції ДСТУ ISO 14024: 

а) проведено перейменування і впроваджено стандарти, що встановлюють 

екологічні критерії  - СОУ ОЕМ з 01.01.2020 р. (з позначенням року :2020); 

б) на період конверсії, коли одночасно діяли обидві  редакції стандартів 

ДСТУ ISO 14024 від 2002 та 2018 рр., підтримувалось 2 релевантних реєстри у  

фонді нормативної документації (СОУ ОЕМ):  



 1) при посиланні на ДСТУ ISO 14024:2002 застосовувались екологічні 

критерії  з назвами, які зазначені в сфері акредитації в НААУ ; 

 2) при посиланні на ДСТУ ISO 14024:2018 застосовувались екологічні 

критерії з назвами, де позначення року не випереджає  введення в дію ДСТУ  

(01.01.2020) - СОУ ОЕМ 08.002.ХХ.ХХХ:2020. 

3) створено додатковий реєстр та  фонд екологічних критеріїв, де 

позначення року замінено на 2020 – без перегляду змісту СОУ ОЕМ та будь-яких 

інших змін; 

4) подано заявку на розширення сфери акредитації до НААУ, з метою 

забезпечення вчасної заміни додатку до сфери акредитації з посиланням ДСТУ 

ISO 14024:2018 при проходженні планового моніторингу шляхом здійснення 

нагляду за діяльністю ООВ з боку і підписано договір на проведення робіт з 

наглядання протягом 24-26.11.2021 р. 

 

В обговоренні взяли участь: Берзіна С.В., Кабаков Ю.Б.,  

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію про результати діяльності Органу з оцінки відповідності 

«Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета» за 2020 р. 

– І-ІІІ кв. 2021 р. прийняти до відома і вважати їх задовільними.  

2. Визнати роботи з підготовки до змін у діяльності ООВ та системі 

якості,  пов’язаних з введенням нової редакції ДСТУ ISO 14024 з 01.01.2022 р. 

задовільними  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 12, «проти» – 0, утримались – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

По третьому питанню порядку денного: 

 

Слухали Бузан Г.С., яка презентувала проєкти нових редакцій  екологічних 

стандартів: 

- СОУ ОЕМ 08.002.16.004:20ХХ Бетон та вироби з бетону. Екологічні 

критерії оцінювання життєвого циклу; 

 - СОУ ОЕМ 08.002.15.012:20ХХ Вироби керамічні. Екологічні критерії 

оцінювання життєвого циклу; 

 - СОУ ОЕМ 08.002.16.048:20ХХ Матеріали теплоізоляційні. Екологічні 

критерії оцінювання життєвого циклу; 

 - СОУ ОЕМ 08.002.03.026:20ХХ Спирт етиловий ректифікований. 

Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу 

 

В обговоренні взяли участь: Берзіна С.В.,  Пилипенко С.О., Семенчук О.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати проєкт екологічного стандарту  СОУ ОЕМ 

08.002.03.026   до прийняття.  



2. Щодо стандартів СОУ ОЕМ 08.002.16.004, СОУ ОЕМ 08.002.15.012; 

СОУ ОЕМ 08.002.16.048 вирішено: 

- продовжити розгляд, консультації до 15.12.2021 року.  

- провести електронне голосування членів Координаційної ради за 

прийняття стандартів шляхом електронного голосування в термін до 24.12.2021.  

Результати голосування оформити невід’ємним додатком №2 до даного 

протоколу.  

 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 12 , «проти» – 0, утримались – 0. 
 

Рішення прийнято. 

 

 

По четвертому питанню порядку денного: 

 

Розглянуто Перелік ризиків щодо неупередженої діяльності Органу з 

оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО 

«Жива планета», заходів їх усунення та мінімізацію. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити Перелік ризиків щодо неупередженої діяльності Органу з 

оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування»                      

ВГО «Жива планета», заходів їх усунення та мінімізацію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 12, «проти» – 0, утримались – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

5. Різне. 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар       О.В. Іванова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 1 

СКЛАД ЧЛЕНІВ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ 

з екологічного маркування за результатами засідання від 17.11.2021 р.) 

№

п/

п 

Статус, організація,  посада ПІБ 

Український союз промисловців і підприємців 

1 

Голова Координаційної 

ради: 

Віце-президент з питань 

інфраструктури та екологічної 

політики 

Красніков Денис Анатолійович   

Торгово-промислова палата України 

2 

Голова Комітету підприємців 

з питань природокористування 

ТПП України 

Куруленко Святослав Сергійович 

  

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

3 

Заступник директора 

Департаменту з питань 

поводження з відходами та 

екологічної безпеки 

 – начальник відділу 

екологічної безпеки   

Філоненко Роман Степанович  

 

 

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження  

4 

Заступник начальника 

Управління – начальник відділу 

стандартів, регламентів та 

маркування Управління 

енергетичного менеджменту та 

стандартизації Департаменту 

технічного регулювання  

Махмуров – Дишляк Андрій 

Араїкович 

 

ВГО «Союз споживачів України» 

5 Виконавчий директор 
Несміянов Максим Григорович 

  

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів  

та захисту споживачів (Держпродспоживслужба України) 

6 

Заступник директора 

Департаменту безпечності 

харчових продуктів та ветериної 

медицини- начальник управління 

Семенчук Ольга Сергіїівна  

 

 

 

 

http://www.consumer.gov.ua/


безпечності харчових продуктів та 

кормів  

 

 

Українська асоціація споживачів 

7 
Президент Української 

асоціації споживачів 

Самчишин Олег Тимофійович 

  

ГО «Центр промислової екології»  

8 Керівник Юридичної служби 
Бабіч Олег Ігорович  

 

Корпорація «Міжвідомчий центр сертифікації» 

9 Генеральний директор Коротков Борис Володимирович   

Федерація органічного руху України 

1

0 
Голова правління Милованов Євген Володимирович  

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління 

1

1 

Завідуюча 

кафедри  екологічної 

безпеки Навчально-наукового 

інституту екологічної безпеки та 

управління, к. т.н. 

Виговська Ганна Павлівна  

Конфедерація будівельників України 

1

2 

Заступник Голови Ради 

директорів КБУ, Голова Комітету 

КБУ з питань будівельної 

продукції, Генеральний директор 

ПБГ «Ковальська».  

Пилипенко Сергій Олександрович  

 

 

ГС «Українська асоціація досконалості та якості» (УАДЯ) 

1

3 

Директор органа з 

сертифікації персоналу (ОСП 

УАЯ)  

Кабаков Юрій Борисович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dea.gov.ua/chapter/navchal4nonaukovii_institut_ekologichnoi_bezpeki_ta_upravlinnya
http://dea.gov.ua/chapter/navchal4nonaukovii_institut_ekologichnoi_bezpeki_ta_upravlinnya
http://dea.gov.ua/chapter/navchal4nonaukovii_institut_ekologichnoi_bezpeki_ta_upravlinnya


Додаток 2 

 

до ПРОТОКОЛУ № 1-2021-КР 

засідання Координаційної ради з екологічного маркування 

 

Результати голосування згідно рішення третього порядку денного 

засідання Координаційної ради з екологічного маркування від 17.11.2021  

 

Період голосування: 16-24.11.2021 р. (продовжено до 15.12) 

 

Назва стандарту Дата зарахування 

голосу 

СОУ ОЕМ 08.002.16.004:20ХХ Бетон та 

вироби з бетону. Екологічні критерії оцінювання 

життєвого циклу; 

 

СОУ ОЕМ 08.002.15.012:20ХХ Вироби 

керамічні. Екологічні критерії оцінювання 

життєвого циклу; 

 

СОУ ОЕМ 08.002.16.048:20ХХ Матеріали 

теплоізоляційні. Екологічні критерії оцінювання 

життєвого циклу; 

 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати проєкти екологічних стандартів  до впровадження.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 12, «проти» – 0, утримались – 0. 

Рішення прийнято. 
 


