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НАКАЗ № 10 

 

м. Київ         15 березня 2022 року 

 

Про продовження строку дії 

сертифікатів відповідності 

(із змінами, внесеними згідно з Наказом ВГО «Жива планета»  

№12 від 29.07.2022) 

 

З метою забезпечення єдиної політики у сфері підтвердження відповідності 

продукції (товарів і послуг) вимогам критеріїв оцінки програми екологічного 

маркування І типу, довіри споживачів до сертифікованої продукції позначеної 

екологічним маркуванням в умовах воєнного стану та непереривності дії 

сертифікатів, виданих ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування»              

ВГО «Жива планета» (далі – ООВ), 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Продовжити чинність виданих ООВ сертифікатів, дія яких закінчується 

під час воєнного стану, для підприємств-користувачів екологічного марковання 

та/або виробничі потужності яких знаходяться на території територіальних громад, 

розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджений 

Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, на 

час перебування громади у такому Переліку та 3 (три) місяці з дати виключення 

громади з Переліку.  

(Пункт 1 в редакції Наказу ВГО «Жива планета» №12 від 29.07.2022) 
 

2. Призупинити процедуру нагляду за екологічно сертифікованою 

продукцією підприємств-користувачів екологічного марковання та/або виробничі 

потужності яких знаходяться на території територіальних громад, розташованих у 

районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій 

окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджений Міністерством з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, на час перебування 

громади у такому Переліку та 1 (один) місяць з дати виключення громади з 

Переліку. 

(Пункт 2 в редакції Наказу ВГО «Жива планета» №12 від 29.07.2022) 
 

3. Цей наказ поширюється на всіх користувачів екологічного маркування І 

типу – вітчизняних підприємців і виробників, які знаходяться на території 



 

територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) 

дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік 

яких затверджений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України. 

(Пункт 3 в редакції Наказу ВГО «Жива планета» №12 від 29.07.2022) 
 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора ООВ «Центр 

екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета» Перминову 

Світлану Юріївну. 

 

 

Президент     Світлана БЕРЗІНА 


