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ПРОТОКОЛ № 01-2023 

засідання технічного комітету стандартизації 

ТК 82 «Охорона довкілля» 

 
від 24 лютого  2023 р.    

 
 

 Головуючий засідання ТК 82  

 
– Берзіна Світлана Валеріївна 

 Секретар засідання  ТК 82  – Маджд Світлана Михайлівна 

 

 
Присутні члени ТК:  

№ Організації-колективні члени ТК Уповноважений представник 

1 Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

Філоненко Роман Степанович 

2 Міністерство енергетики України Тарасенко Олександр Володимирович 

3 Державна екологічна інспекція України  Калітінська Олена Антонівна, 

Крижанська Оксана Андріївна  

4 ДЗ «Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління» 

Бондар Олександр Іванович,         

Маджд Світлана Михайлівна 

5 ДП «Український науково-дослідний і 

навчальний центр проблем стандартизіції, 

сертифікації та якості» (ДП«УкрНДНЦ) 

Кохан Світлана Василівна 

6 ДП «Науковий центр превентивної 

токсикології та хімічної безпеки імені 

академіка Л.І. Медведя Міністерства 

охорони здоров‘я України» 

Багацька Олена Миколаївна 

7 НЕК «Укренерго» Давидов Геннадій Матвійович, 

Якименко Ганна Миколаївна 

8 ВГО «Жива планета» Берзіна Світлана Валеріївна,  

Яреськовська  Інна Іванівна, Перминова 

Світлана Юріївна 

9 Інститут екологічного управління та 

збалансованого природокористування 

Бузан Галина Сергіївна 

10 Одеський національний технологічний 

університет 

Крусір Галина Всеволодівна 

Шевченко Роман Іванович 

11 ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. 

О.М. Марзєєва  НАМН України» 

Турас Олена Ігорівна 

12 ДП «Науково-дослідний інститут метрології 

вимірювальних і управляючих систем»  

Мінекономіки України (ДП НДІ «Система» 

Паракуда Василь Васильович 

Горопацький Віктор Григорович 

 

13 Національна атомна енергогенеруюча 

компанія «Енергоатом» 

Богун Наталія Ярославівна 

 

14 Національна акціонерна компанія 

«НафтоГаз України» 

Дмитрик Вадим Володимирович 

Дригулич Петро Григорович 

15 Українська екологічна асоціація «Зелений 

світ»  

Самойленко Юрій Іванович 
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16 Федерація органічного руху України  

 

Милованов Євген Володимирович 

Коняшин Андрій Вячеславович 

17 Громадська спіла «Всеукраїнська спілка 

виробників будматеріалів» 

Салій Костянтин Іванович 

 

18 Українська лабораторія якості та безпеки 

продукції анропромислового комплексу 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування  

Ушкалов Валерій Олександрович 

 

19 Науково-дослідна установа «Український 

науково-дослідний інститут екологічних 

проблем» Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України (УКРНДІЕП) 

Гриценко Анатолій Володимирович 

 

20 Національний університет харчових 

технологій України 

Бахмач Володимир Олександрович 

 

21 Національний транспортний університет 

 

Хрутьба Вікторія Олександрівна 

Кобзиста Оксана Петрівна 

22 Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інноваційний центр «Екосистема» 

Картавцев Олег Миколайович 

 

   

№ Індивідуальні члени Посада 

1 Картавцев Олег Миколайович 

 

судовий експерт з інженерно-

екологічної експертизи 

2 Виговська Ганна Павлівна 

 

к.т.н., завідувач кафедри екологічної 

безпеки, ДЗ «Державна екологічна 

академія післядипломної освіти та 

управління» 

3 Годовска Тетяна Борисівна директор «Центр сучасних інновацій» 

4 Маковецька Юлія Михайлівна к.е.н., старший науковий співробітник 

ДУ «Інститут економіки 

природокористування та сталого 

розвитку НАН України» 

5 Ткач Олена Владленівна екологічний аудитор, національний 

консультант 

6 Мукомела Антон Миколайович,  

 

завідувач сектором адаптації 

промисловості до європейського 

законодавства REACH та інших  

міжнародних законодавчих актів в 

сфері хімічної промисловості ДП 

«Черкаський державний науково-

дослідний інститут техніко-економічної 

інформації в хімічній промисловості» 

7 Смоляр Віра Василівна директор ТОВ «Центр екологічної 

безпеки та природокористування» 

8 Оводенко Тамара Сергіївна 

 

директор ТОВ «НДЦ екологічної 

безпеки та природокористування» 

 

Загальна чисельність членів ТК 82:  52 членів 

Прийняли участь у голосуванні:  30 членів, кворум є. 
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Запрошені: 

 

№ Організації-кандидати в колективні 

члени ТК 

Уповноважені представники 

1 Міністерство охорони здоров’я України 

(МОЗ України) 

Даниленко Олексій Миколайович 

Сокуренко Наталія Борисівна 

Скапу Тетяна Володимирівна 

Черненко Людмила Миколаївна 

Андрущак Анну Анатоліївну 

2 Міністерство з питань стратегічних галузей 

промисловості України 

Бурилко Анатолій Васильович 

3 Державної інспекції архітектури та 

містобудування України 

Дюжилова Наталія Олександрівна 

Малихін Михайло Олександрович 

4 Державне агентство водних ресурсів 

України;  

Гопчак Ігор Васильович 

5 Державне підприємство «Державний 

науково-технічний центр з ядерної та 

радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ) 

 

Чала Марія Вікторівна 

Шендерович Віктор Якович 

Дімітрієва Дар’я Олександрівна 

6 Державне агентство розвитку туризму 

України 

Циганок Максим Олександровича 

   

№ Кандидати в індивідуальні члени Посада 

1 Ткаченко Тетяна Миколаївна завідувачка кафедрою Технологій 

захисту навколишнього середовища 

та охорони праці, професор 

Київського національного 

університету будівництва і 

архітектури (КНУБА) 

2 Севост'янова Аліна Валеріївна доцент Національного 

транспортного університету 

3 Корж Зоя Віталіївна доцент кафедри екології Поліського 

національного унуіверситет 

4 Кожедуб Сергій Анатолійович доцент кафедри архітектурних 

конструкцій Київського 

національного університету 

будівництва і архітектури (КНУБА) 

5 Сатін Ігор Валентинович 

 

заступник директора державного 

підприємства «Науково-дослідний та 

конструкторсько-технологічний 

інститут міського господарства» 

6 Брунько Володимир Михайлович 

 

заступник начальника відділу ПАТ 

«Київський зональний науково-

дослідний і проектний інститут по 

цивільному будівництву» (ПАТ 

КиївЗНДІЕП) 

7 Лопушанська Марія Романівна 

 

асистент Львівського національного 

університету імені Івана Франка  
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8 Скочко Володимир Ігорович директор Науково-освітнього центру 

проектування та дослідження 

будівель з близьким до нульового 

енергоспоживанням (КНУБА) 

9 Григор'єва Людмила Іванівна завідувачка кафедри екології 

Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили 

10 Дичко Аліна Олегівна професор Національного технічного 

університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

11 Сорока Максим Леонідович голова громадського об’єднання 

"Довкола" 

12 Гнап Андрій Миколайович CEO/Data Analyst Waste Ukraine 

Analytics 

13 Богдан Владислав Дмитрович 

 

фахівець з сертифікації ВГО "Жива 

планета" 

14 Сальнікова Анна Валеріївна старший викладач Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України 

15 Неліпа Андрій Володимирович президент всеукраїнського 

громадського об’єднання «Громада 

Рибалок України» 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про виведення колективних членів зі складу ТК 82. 

2. Про прийняття нових колективних членів до складу ТК 82. 

3. Про прийняття нових індивідуальних членів до складу ТК 82. 

4. Про припинення діяльності підкомітетів ТК 82 

5. Про створення ПК ТК 82 «Контроль та запобігання забрудненню».  

6. Про переобрання голови ПК 3 ТК 82 «Оцінка життєвого циклу».  

7. Про передачу функцій секретаріату, переобрання голови та зміну назви ПК 

5 ТК 82 «Атмосферне повітря». 

8. Про припинення повноважень відповідального секретаря ТК 82. 

9. Про обрання кандидатури на посаду відповідального секретаря ТК 82. 

10. Про заміну уповноважених представників колективних членів ТК 82 

11. Про схвалення пропозицій від ПК ТК 82 «Системи екологічного 

управління» щодо внесення розроблення національних стандартів серії ISO 14000 до 

Програми робіт з національної стандартизації на 2023 рік. 

12. Про схвалення розроблення згідно з ДСТУ ISO 140024:2018 проєкту СОУ 

ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ Будинки і споруди. Екологічні критерії та метод 

оцінювання життєвого циклу відповідно до технічного завдання.  

13. Про схвалення плану перевірки екологічних критеріїв оцінювання 

життєвого циклу розроблених згідно з ДСТУ ISO 140024:2018.  

14. Про нову сферу стандартизації ТК 82.  

15. Про рекомендації щодо покращення діяльності ТК 82. 
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1. Про виведення колективних членів зі складу ТК 82 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка запропонувала вивести зі складу ТК у 

зв’язку з невиконанням вимог пункту 9.8. в) ДСТУ 1.14:2015 наступних колективних 

членів: 

1. Міністерство інфраструктури України;  

2. Міністерство розвитку громад та територій України; 

3. Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний 

інститут міського господарства» Мінрегіону України;  

4. Державне підприємство «Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» Мінекономрозвитку 

України; 

5. Союз хіміків України;  

6. Асоціація «Надрокористувачі України»;  

7. Інститут агроекології і природокористування НААН України; 

8. Український науково-дослідний та навчальний центр хіммотології і сертифікації 

паливно-мастильних матеріалів і -технічних рідин (УкрНДНЦ хіммотології і сертифікації 

ПММ і ТР) Національного авіаційного університету; 

9. Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу; 

10. Херсонська торгово-промислова палата;  

11. Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і 

технологій екобезпечної та органічної продукції» (ВІІ НУБіП України «НДІІІ 

стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  30  членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Вивести наступних колективних членів зі складу ТК 82: 

1. Міністерство інфраструктури України;  

2. Міністерство розвитку громад та територій України; 

3. Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний 

інститут міського господарства» Мінрегіону України;  

4. Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут 

техніко-економічної інформації в хімічній промисловості»;  

5. Державне підприємство «Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» Мінекономрозвитку 

України; 

6. Союз хіміків України;  

7. Асоціація «Надрокористувачі України»;  

8. Інститут агроекології і природокористування НААН України; 

9. Український науково-дослідний та навчальний центр хіммотології і сертифікації 

паливно-мастильних матеріалів і -технічних рідин (УкрНДНЦ хіммотології і сертифікації 

ПММ і ТР) Національного авіаційного університету; 

10. Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу; 

11. Херсонська торгово-промислова палата;  
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12. Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і 

технологій екобезпечної та органічної продукції» (ВІІ НУБіП України «НДІІІ 

стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»). 

 

2. Про прийняття нових колективних членів до складу ТК 82. 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка повідомила, що до секретаріату ТК 82 

надійшли заяви від організацій щодо участі у роботі ТК 82.  

Пропонується прийняти до складу ТК 82 нових колективних членів: 

 

1. Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ України).  

Уповноваженими представниками призначити Даниленко Олексія Миколайовича, 

директора Департаменту громадського здоров’я; Сокуренко Наталію Борисівну, 

начальника відділу з питань безпеки середовища життєдіяльності людини Департаменту 

громадського здоров’я; Скапу Тетяну Володимирівну, начальника відділу з питань 

профілактики неінфекційних хвороб та обігу наркотичних засобів Департаменту 

громадського здоров’я; Черненко Людмилу Миколаївну, генерального директора ДУ 

«Центр громадського здоров’я МОЗ України»; Андрущак Анну Анатоліївну, заступника 

генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» -  30  членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 як колективного члена - Міністерство охорони здоров’я 

України (МОЗ України) (вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94;          

е-mail: moz@moz.gov.ua).  

Уповноваженими представниками призначити Даниленко Олексія Миколайовича, 

директора Департаменту громадського здоров’я (тел.:+38 (066) 409-75-51; е-mail: 

o.m.danylenko@moz.gov.ua); Сокуренко Наталію Борисівну, начальника відділу з питань 

безпеки середовища життєдіяльності людини Департаменту громадського здоров’я (тел: 

+38 (063) 787-43-04;  е-mail: n.b.sokurenko@moz.gov.ua); Скапу Тетяну Володимирівну, 

начальника відділу з питань профілактики неінфекційних хвороб та обігу наркотичних 

засобів Департаменту громадського здоров’я (тел.: +38 (050) 934-92-81; е-mail: 

t.v.skapa@moz.gov.ua); Черненко Людмилу Миколаївну, генерального директора ДУ 

«Центр громадського здоров’я МОЗ України» (тел.: +38 (067)449-43-40; е-mail: 

info@phc.org.ua); Андрущак Анну Анатоліївну, заступника генерального директора ДУ 

«Центр громадського здоров’я МОЗ України» (тел.: +38 (096) 347-797-4; Е-mail:  

info@phc.org.ua); 

 

2. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. 

Уповноваженим представником призначити Бурилко Анатолія Васильовича, 

головного спеціаліста відділу розвитку та забезпечення екомодернізації промисловості 

та імпортозаміщення Департаменту промислової політики. 

 

 

mailto:moz@moz.gov.ua
mailto:o.m.danylenko@moz.gov.ua
mailto:t.v.skapa@moz.gov.ua
mailto:info@phc.org.ua
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» -  30  членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 як колективного члена - Міністерство з питань 

стратегічних галузей промисловості України (вул. Івана Франка, 21/23, м. Київ, 01054,  

тел. (044) 298-08-75; е-mail: info.riabikin@mspu.gov.ua).  

Уповноваженим представником призначити Бурилко Анатолія Васильовича, 

головного спеціаліста відділу розвитку та забезпечення екомодернізації промисловості 

та імпортозаміщення Департаменту промислової політики (е-mail: 

a.burylko@mspu.gov.ua; тел.: (097) 985 93 80). 

 

3. Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство).  

Уповноваженим представником призначити Гопчака Ігоря Васильовича, 

заступника голови Держводагентства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» -  30  членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 як колективного члена - Державне агентство водних 

ресурсів України (Держводагентство). (вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, 01024,  тел. 

(044) 235-31-92; е-mail: davr@davr.gov.ua). 

Уповноваженим представником призначити Гопчака Ігоря Васильовича, заступника 

голови Держводагентства. 

   

4. Державне агентство розвитку туризму України.  

Уповноваженим представником призначити Циганок Максима Олександровича, 

заступника начальника Управління – начальник відділу категоризації готелів Управління 

публічних послуг. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  30  членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 як колективного члена - Державне агентство розвитку 

туризму України (вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01001, тел. (044) 200-41-28; е-mail: 

dart@tourism.gov.ua).  

Уповноваженим представником призначити Циганок Максима Олександровича,  

заступника начальника Управління – начальник відділу категоризації готелів Управління 

публічних послуг (тел: (098) 482-92-29, е-mail: adminservice@tourism.gov.ua). 

 

 

mailto:info.riabikin@mspu.gov.ua
mailto:a.burylko@mspu.gov.ua
mailto:davr@davr.gov.ua
mailto:dart@tourism.gov.ua
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5. Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ).  

Уповноваженими представниками призначити Дюжилову Наталію Олександрівну, 

заступника голови ДІАМ; Малихіна Михайла Олександровича, головного інспектора 

будівельного нагляду відділу ринкового нагляду. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» -  30  членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 як колективного члена - Державна інспекція 

архітектури та містобудування України (б-р Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, тел. (044) 

357-50-75; е-mail: office@diam.gov.ua).  

Уповноваженими представниками призначити Дюжилову Наталію Олександрівну, 

заступника Голови ДІАМ (тел. +380(66)3834259; е-mail: n.diuzhylova@diam.gov.ua); 

Малихіна Михайла Олександровича, головного інспектора будівельного нагляду відділу 

ринкового нагляду (тел. +380(93) 9766508; е-mail: m.malykhin@diam.gov.ua). 

  

6. Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.  

Уповноваженими представниками призначити Шендеровича Віктора Яковича, 

експерта з питань ядерної та радіаційної безпеки; Чалу Марію Вікторівну, начальника 

лабораторії радіаційного моніторингу та аварійного реагування відділу аварійної 

готовності та радіаційного моніторингу та Дімітрієву Дар’ю Олександрівну, начальника 

відділу систем управління та ядерної захищеності.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» -  30  членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 як колективного члена - Державний науково-технічний 

центр з ядерної та радіаційної безпеки (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011; тел.: (044) 

277-12-04; е-mail: pr@snriu.gov.ua).  

Уповноваженими представниками призначити Шендеровича Віктора Яковича, 

експерта з питань ядерної та радіаційної безпеки (тел. (050) 311-89-72; е-mail: 

shenderovich.victor@gmail.com); Чалу Марію Вікторівну, начальника лабораторії 

радіаційного моніторингу та аварійного реагування відділу аварійної готовності та 

радіаційного моніторингу (тел.: (095) 594-47-88; е-mail: mv_demchenko@sstc.ua)  та 

Дімітрієву Дар’ю Олександрівну, начальника відділу систем управління та ядерної 

захищеності (тел.: (097) 941-01-46; е-mail: da_dimitrieva@sstc.ua). 

 

  

3. Про прийняття нових індивідуальних членів до складу ТК 82. 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка повідомила, що у зв’язку з 

надходженням до секретаріату ТК 82 заяв від заінтересованих сторін щодо участі у роботі 

ТК 82, пропонується прийняти до складу ТК 82 наступних індивідуальних членів: 

mailto:office@diam.gov.ua
mailto:n.diuzhylova@diam.gov.ua
mailto:pr@snriu.gov.ua
mailto:shenderovich.victor@gmail.com
mailto:mv_demchenko@sstc.ua
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1. Сатіна Ігоря Валентиновича, заступника директора державного підприємства 

«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

            «за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 індивідуального члена Сатіна Ігоря Валентиновича, 

заступника директору державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-

технологічний інститут міського господарства» (моб. тел. (050) 415-30-33; e-mail: 

satin@nikti.org.ua). 

 

 

2. Брунько Володимира Михайловича, заступника начальника відділу ПАТ 

«Київський зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному 

будівництву» (ПАТ КиївЗНДІЕП). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
            «за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 індивідуального члена Брунько Володимира 

Михайловича, заступник начальника відділу ПАТ «Київський зональний науково-

дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» (ПАТ КиївЗНДІЕП) (моб. 

тел. +38(067)2350319; e-mail: bvmkrem@gmail.com). 

 

 3. Лопушанську Марію Романівну, асистента Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

            «за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти до складу ТК 82 індивідуального члена Лопушанську Марію Романівну, 

асистента Львівського національного університету імені Івана Франка (моб. тел. (098) 645-

90-56; e-mail: maria.lopushanska-drebot@ukr.net). 

 

 

 4. Ткаченко Тетяну Миколаївну, завідувачку кафедрою Технологій захисту 

навколишнього середовища та охорони праці, професора Київського національного 

університету будівництва і архітектури (КНУБА). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

mailto:satin@nikti.org.ua
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            «за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти до складу ТК 82 індивідуального члена Ткаченко Тетяну Миколаївну, 

завідувачку кафедрою Технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці, 

професора Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) 

(моб. тел. +38(067) 3533877; e-mail: tkachenkoknuba@gmail.com). 

 

5. Севост'янову Аліну Валеріївну, доцента Національного транспортного 

університету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 індивідуального члена Севост'янову Аліну Валеріївну, 

доцента Національного транспортного університету (моб.тел. +38(093)6834028; e-mail: 

sevostianova1607@gmail.com). 

 

6. Корж Зою Віталіївну, доцента кафедри екології Поліського національного 

університету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 індивідуального члена Корж Зою Віталіївну, доцента 

кафедри екології Поліського національного університету (моб. тел. +38(067)5071942; e-

mail: 4545zzz@ukr.net). 

 

7. Кожедуб Сергія Анатолійовича, доцента кафедри архітектурних конструкцій 

Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 індивідуального члена Кожедуб Сергія Анатолійовича, 

доцента кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету 

будівництва і архітектури (КНУБА) (моб. тел. +38(068)1937618; e-mail: 

kozhedubs@ukr.net). 
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8. Григор'єву Людмилу Іванівну, завідувачку кафедри екології Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 індивідуального члена Григор'єву Людмилу Іванівну, 

завідувачку кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили (моб. тел. +38(096)2434109; e-mail: ludmila.grygorieva@chmnu.edu.ua); 

 

 

9. Дичко Аліну Олегівну, професора Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 індивідуального члена Дичко Аліну Олегівну, 

професора Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (моб. тел. +38(095)3599408; e-mail: aodi@ukr.net); 

 

 

10. Скочко Володимира Ігоровича, директора Науково-освітнього центру 

проектування та дослідження будівель з близьким до нульового енергоспоживанням 

(КНУБА). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 індивідуального члена Скочко Володимира Ігоровича, 

директора Науково-освітнього центру проектування та дослідження будівель з близьким 

до нульового енергоспоживанням (КНУБА) (моб. тел. +38(050)9478503; e-mail: 

vladimir.and.friends@gmail.com); 

 

 

11. Сороку Максима Леонідовича, голову громадського об’єднання "Довкола". 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

mailto:ludmila.grygorieva@chmnu.edu.ua
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ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 індивідуального члена Сороку Максима Леонідовича, 

голову громадського об’єднання "Довкола" (моб. тел. +38(096)6694877; e-mail: 

dovkola.org.ua@gmail.com); 

 

 

12. Гнап Андрія Миколайовича, CEO/Data Analyst Waste Ukraine Analytics. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 індивідуального члена Гнап Андрія Миколайовича, 

CEO/Data Analyst Waste Ukraine Analytics (моб. тел. +38(063)1017188; e-mail: 

Andrey.gnap@gmail.com); 

 

 

13. Богдан Владислава Дмитровича, фахівця з сертифікації ВГО "Жива планета". 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до складу ТК 82 індивідуального члена Богдан Владислава Дмитровича, 

фахівця з сертифікації ВГО "Жива планета" (моб. тел. +38(063)014-55-42; e-mail: 

dr.nukesky@gmail.com). 

 

 

14. Кандидатів в індивідуальні члени ТК 82 відсутніх на засіданні:  

Неліпу Андрія Володимировича, президента ВГО «Громада Рибалок України»; 

Сальнікову Анну Валеріївну, старшого викладача Національного університету 

біоресурсів і природокористування України – зняти з розгляду у зв’язку з відсутністю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

  

ВИРІШИЛИ: 

У зв’язку з відсутністю зняти з розгляду кандидатів в індивідуальні члени ТК 82: 

Неліпу Андрія Володимировича, президента ВГО «Громада Рибалок України»; 

Сальнікову Анну Валеріївну, старшого викладача Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

 

 

mailto:dr.nukesky@gmail.com
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4. Про припинення діяльності підкомітетів ТК 82. 

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка запропонувала припинити діяльність 

ПК ТК 82 які дублюють сферу та об’єкти стандартизації з іншими ПК ТК 82 та не 

здійснюють діяльності: 

 

1. ПК1 ТК 82 «Екологічний аудит». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

  

ВИРІШИЛИ: 

Припинити діяльність ПК 1 ТК 82 «Екологічний аудит». 

 

2. ПК 2 ТК 82 «Оцінка ефективності екологічного управління». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

  

ВИРІШИЛИ: 

Припинити діяльність ПК 2 ТК 82 «Оцінка ефективності екологічного 

управління». 

 

5. Про створення ПК ТК 82 «Контроль та запобігання забрудненню».  

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка запропонувала створити підкомітет у 

структурі ТК 82 «Контроль та запобігання забруднення». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Створити підкомітет у структурі ТК 82 «Контроль та запобігання забруднення». 

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка повідомила, що ДЗ «Державна 

екологічна академія післядипломної освіти та управління» внесена пропозиція щодо 

уповноваження виконувати функції секретаріату підкомітету  ТК 82 «Контроль та 

запобігання забруднення». 

Пропонується уповноважити  ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної 

освіти та управління»  
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ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

 ВИРІШИЛИ: 

 Уповноважити виконувати функції секретаріату ПК  ТК 82 «Контроль та 

запобігання забруднення» ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та 

управління» (вул. Митрополита В. Липківського, 35, корпус 2, м. Київ, 03035; тел. (044) 

206-31-31; e-mail:  dei2005@ukr.net; http://dea.edu.ua/). 

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка запропонувала обрати головою  ПК  ТК 

82 «Контроль та запобігання забруднення» – Бутрим Оксану Володимирівну, д.е.н., 

завідувачку кафедри зеленої економіки та економіки природокористування Державної 

екологічної академії післядипломної освіти та управління.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

 ВИРІШИЛИ: 

Обрати головою  ПК  ТК 82 «Контроль та запобігання забруднення» – Бутрим 

Оксану Володимирівну, д.е.н., завідувачку кафедри зеленої економіки та економіки 

природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та 

управління  (моб. тел. (096) 292-70-22; e-mail: oksana.butrim@gmail.com). 
 

 

6. Про переобрання голови ПК 3 ТК 82 «Оцінка життєвого циклу».  

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка винесла на розгляд питання припинення 

своїх повноважень на посаді  голови ПК 3 ТК 82 «Оцінка життєвого циклу». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити повноваження  голови ПК 3 ТК 82 «Оцінка життєвого циклу» - Берзіної 

Світлани Валеріївни. 

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка запропонувала обрати головою голови 

ПК 3 ТК 82 «Оцінка життєвого циклу» - Яреськовську Інну Іванівну, юрисконсульта ВГО 

«Жива планета». 

mailto:dei2005@ukr.net
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ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати  головою ПК 3 ТК 82 «Оцінка життєвого циклу» - Яреськовську Інну 

Іванівну, юрисконсульта ВГО «Жива планета», (моб. тел.  +380 93 457 02 03; e-mail: 

inna.iareskovska@gmail.com). 

 

 

7. Про передачу функцій секретаріату, переобрання голови та зміну назви ПК 5 

ТК 82 «Атмосферне повітря». 

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка повідомила про те, що ДЗ «Державна 

екологічна академія післядипломної освіти та управління»  не має можливості виконувати 

функції секретаріату, та запропонувала припинити здійснення функцій секретаріату ПК 5 

ТК 82 «Атмосферне повітря» ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та 

управління». 

  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити здійснення функцій секретаріату ПК 5 ТК 82 «Атмосферне повітря» ДЗ 

«Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління». 

 

 

СЛУХАЛИ: 

            Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка повідомила, що Інститут громадського 

здоров’я ім. О.М. Марзєєва  НАМН має намір виконувати функції секретаріату, про що 

надійшла відповідна заява від Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва  НАМН 

до секретаріату ТК 82.   

 Пропонується уповноважити Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва  

НАМН виконувати функції секретаріату ПК 5 ТК 82 «Атмосферне повітря». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Уповноважити Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва  НАМН 

виконувати функції секретаріату ПК 5 ТК 82 «Атмосферне повітря» (вул. Попудренка, 50,  

м. Київ, 03094; тел. (044) 292-06-29; e-mail: igz@health.gov.ua; http://www.health.gov.ua/). 

mailto:inna.iareskovska@gmail.com
mailto:igz@health.gov.ua


 

 

16 

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка запропонувала обрати головою ПК 5 ТК 

82 «Атмосферне повітря» –  Турос Олену Ігорівну, д.м.н., професора, заступника 

директора з науково-практичної роботи Інституту громадського здоров’я ім. О.М. 

Марзєєва  НАМН України.   

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати головою ПК 5 ТК 82 «Атмосферне повітря» -  Турос Олену Ігорівну, д.м.н., 

професора, заступника директора з науково-практичної роботи Інституту громадського 

здоров’я ім. О.М. Марзєєва  НАМН України (вул. Попудренка, 50,  м. Київ, 03094; моб. тел. 

(067) 401-06-62; e-mail: eturos@gmail.com) 

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка запропонувала змінити назву  ПК 5 ТК 

82 «Атмосферне повітря» на «Якість повітря» яка відповідає назвам дзеркальних TC/ISO 

та TC/CEN. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

 ВИРІШИЛИ: 

Перейменувати  ПК 5 ТК 82 на «Якість повітря». 

 

8. Про припинення повноважень відповідального секретаря ТК 82. 

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка запропонувала припинити 

повноваження відповідального секретаря ТК 82 Бузан Галини Сергіївни, у зв’язку зі 

звільненням з посади старшого викладача ДЗ «Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління». 

 Бузан Г.С, яка повідомила що на даний час перебуває тимчасово за кордоном, і не 

має можливості виконувати обов’язки відповідального секретаря ТК 82, але при цьому 

лишається у складі ТК як уповноважений представник ГС «Інститут екологічного 

управління та збалансованого природокористування» та на посаді голови ПК 6 ТК 82 

«Оцінка впливу на довкілля». 

 

            ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

mailto:eturos@gmail.com
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 ВИРІШИЛИ: 

 Припинити повноваження відповідального секретаря ТК 82 Бузан Галини 

Сергіївни. 

 

 

9. Про обрання кандидатури на посаду відповідального секретаря ТК 82. 

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка запропонувала обрати на посаду 

відповідального секретаря ТК 82 Маджд Світлану Михайлівну, д.т.н., професора кафедри 

водних екосистем та біоресурсів ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної 

освіти та управління». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Обрати відповідальним секретарем ТК 82 Маджд Світлану Михайлівну д.т.н., 

професора кафедри водних екосистем та біоресурсів ДЗ «Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління» (моб. тел. (063)82-77-333; e-mail: madzhd@ukr.net). 

 

 

10. Про заміну уповноважених представників колективних членів ТК 82 

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка інформувала про заміну уповноважених 

представників колективних членів ТК 82. За поданням колективних членів ТК 82 від: 

  Міністерства енергетики України  – уповноваженим представником є Тарасенко 

Олександр Володимирович, керівника експертної групи європейської та євроатлантичної 

інтеграції Директорату (тел. моб.:  (066)784-89-66, е-mail: 

Oleksandr.Tarasenko@mev.gov.ua); 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України  – уповноваженим 

представником є Філоненко Романа Степановича  директора Департаменту з питань 

управління відходами та екологічної безпеки (тел. моб.:  (066)570-29-60, е-mail: 

r.s.filonenko@gmail.com); 

ДП «Науковий токсикологічний центр імені академіка  Л.І. Медведя МОЗ України» 

– уповноваженим представником є Багацьку Олену Миколаївну, старшого наукового 

співробітника відділу «Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів» 

ЕКОГІНТОКС Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки 

імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України (тел. моб.:  (067)930-64-26; е-mail: 

bagazka.a.medved@gmail.com);  

Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» – уповноваженим 

представником є Богун Наталія Ярославівна, провідний інженер відділу екології дирекції з 

ядерної та радіаційної безпеки (тел.: (098)283-60-82; е-mail: natalia.gorpyshyn@gmail.com). 

Картавцева О.М. якій запропонував прийняти інформацію до відома та внести 

уточнення до відомостей про заміну уповноважених осіб. 

 

mailto:madzhd@ukr.net
mailto:Oleksandr.Tarasenko@mev.gov.ua
mailto:r.s.filonenko@gmail.com
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            ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

 ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти інформацію до відома. 

Секретаріату ТК 82 внести відповідні зміни до переліку уповноважених осіб 

колективних членів ТК та подати уточнені відомості до національного органу 

стандартизації (ДП УкрНДНЦ). 

 

11. Про схвалення пропозицій від ПК 7 ТК 82 «Системи екологічного 

управління» щодо внесення розроблення національних стандартів серії ISO 14000 до 

Програми робіт з національної стандартизації на 2023 рік. 

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка повідомила, що від ПК 7 ТК 82  

«Системи екологічного управління» надійшла пропозиція щодо розроблення 

національних стандартів серії  ISO 14000 до Програми робіт з національної стандартизації 

на 2023 рік. 

Перелік стандартів за пропозицією ПК 7 ТК 82 були надані членам ТК 82 

попередньо на розгляд.  

Якименко Г.М., яка запропонувала свою кандидатуру до складу РГ по розроблянню 

ДСТУ ISO 14030-(1-4), виходячи з того що НЕК "Укренерго" є власником одного з 

перших та найдорожчих кейсів зелених бондів в Україні. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити  пропозиції щодо розроблення національних стандартів до Програми 

робіт з національної стандартизації на 2023 рік від ТК 82: 

1) ДСТУ ISO 14009 (ISO 14009:2020, IDT) Системи екологічного управління. 

Настанови щодо врахування  обігу матеріалів під час проектування та розроблення;  

2) ДСТУ ISO 14053  (ISO 14053:2021, IDT) Екологічне управління. Обліковування 

витрат, пов’язаних з матеріальними потоками. Настанови щодо поетапного запровадження 

в організаціях;  

3) ДСТУ ISO 14030-1  (ISO 14030-1:2021, IDT) Оцінювання екологічної дієвості.  

Засоби зеленого запозичення. Частина 1. Процеси, пов’язані з зеленими облігаціями; 

4) ДСТУ ISO 14030-2  (ISO 14030-2:2021, IDT) Оцінювання екологічної дієвості.  

Засоби зеленого запозичення. Частина 1. Процеси, пов’язані з зеленим кредитуванням; 

5) ДСТУ ISO 14030-3  (ISO 14030-3:2022, IDT) Оцінювання екологічної дієвості.  

Засоби зеленого запозичення. Таксономія; 

6) ДСТУ ISO 14030-4  (ISO 14030-4:2021, IDT) Оцінювання екологічної дієвості.  

Засоби зеленого запозичення. Вимоги програми перевірення; 
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7) ДСТУ ISO 14031 (ISO 14031: 2021, IDT) Екологічне управління. Оцінювання 

екологічної дієвості (на заміну ДСТУ ISO 14031:2016); 

8) ДСТУ ISO 14050 (ISO 14050:2020, IDT) Екологічне управління. Словник 

термінів (на заміну ДСТУ ISO 14050:2016); 

9) ДСТУ ISO 14015 (ISO 14015:2022, IDT) Екологічне управління. Настанови щодо 

комплексного екологічного оцінювання (на заміну ДСТУ ISO 14015:2016); 

10) ДСТУ ISO 14017 (ISO 14017:2022, IDT) Екологічне управління. Вимоги та 

настанови щодо перевірення та підтвердження заяв стосовно води. 

Рекомендувати НДІ «Системи» включити представника ТК 82 від колективного 

члену НЕК "Укренерго" до складу РГ з розробки ДСТУ ISO 14030-(1-4): Якименко Ганну 

Миколаївну (моб. тел. (097)715-89-37, е-mail: yakymenko.hm@ua.energy). 

 
12. Про схвалення розроблення згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 проєкту СОУ 

ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ Будинки і споруди. Екологічні критерії та метод 

оцінювання життєвого циклу відповідно до технічного завдання.  

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка закликала членів ТК приступити до 

обговорення проєкту технічного завдання на розробляння СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ 

Будинки і споруди. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу. 

Цей стандарт планується впровадити до системи екологічної сертифікації та 

маркування відповідно до ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. 

Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури (ISO 14024:2018, IDT), щоб 

встановити критерії згідно з ISO 21929-1:2011 Sustainability in building construction — 

Sustainability indicators — Part 1: Framework for the development of indicators and a core set 

of indicators for buildings (Сталість у будівництві. Індикатори сталості. Частина 1. 

Структура для розробки індикаторів і основного набору індикаторів для будівель) для 

оцінювання поліпшених екологічних характеристик громадських будинків та споруд, на 

стадіях проектування, будівництва, введення в експлуатацію, технічного обслуговування, 

ремонту та завершення терміну експлуатації.  

Проєкт технічного завдання був наданий членам ТК 82 попередньо на розгляд. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити розробляння СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ Будинки і споруди. 

Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу та проєкт технічного завдання з 

поправкою Картавцева О.М. до структури стандарту.  

 

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка запропонувала сформувати РГ ПК 3 ТК 

82  «Оцінка життєвого циклу» з розробляння проєкту СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ.  

Берзіну С.В., Скачко В.І., Кожедуба С.А., Ткаченко Т.М., Виговську Г.П., Сатіна 

І.В., Картавцева О.М., Давидова Г.М., Дюжилову Н.О. Малихіна М.А., Гнапа А.М., 

mailto:yakymenko.hm@ua.energy
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Брунько В.М. які висловили бажання увійти до складу РГ ПК 3 ТК 82 з розробляння 

проєкту СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ.  

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Створити РГ 1 ПК 3 ТК 82 з розробляння проєкту СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ  у 

складі: Берзіна С.В., Скачко В.І., Кожедуб С.А., Ткаченко Т.М., Виговська Г.П., Сатін І.В., 

Картавцев О.М., Давидов Г.М., Дюжилова Н.О. Малихін М.А., Гнап А.М., Брунько В.М. 

 

13. Про схвалення плану перевірки екологічних критеріїв оцінювання 

життєвого циклу розроблених згідно з ДСТУ ISO 14024:2018.  

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка запропонувала схвалити план перевірки 

екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу розроблених згідно з ДСТУ ISO 

14024:2018. Екологічні критерії прийняті і впроваджені до програми екологічного 

маркування І типу, оператором якої є ВГО «Жива планета» у партнерстві з Міндовкілля та 

Програмою ООН з навколишнього середовища.  

План сформований ПК 3 ТК 82  «Оцінка життєвого циклу» виходячи з 

рекомендованого терміну перегляду екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу і 

був наданий членам ТК 82 попередньо на розгляд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити план перевірки екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу 

розроблених згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 без зауважень. 

 
СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка запропонувала сформувати РГ ПК 3 ТК 

82  «Оцінка життєвого циклу» по перевірці екологічних критеріїв оцінювання життєвого 

циклу розроблених згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 по групам: «харчові продукти», 

«хімічна продукція», «будівельна продукція» та «послуги». 

Коняшина А.В., Дично А.О., Сороку М.Л., Григор'єву Л.І.,  які висловили бажання 

увійти до складу РГ ПК 3 ТК 82 по перегляду екологічних критеріїв по групі «харчові 

продукти»; 

Багацьку О.М., Сороку М.Л., Богдан В.Д. які висловили бажання увійти до складу 

РГ ПК 3 ТК 82 по перегляду екологічних критеріїв по групі «хімічні продукти». 

Берзіну С.В., яка запропонувала включити до складу цієї ГР – Мукомелу А.М. 
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Дюжилову Н.О., Малихіна М.А., Богдан В.Д.,  Сороку М.Л., які висловили бажання 

увійти до складу РГ ПК 3 ТК 82 по перегляду екологічних критеріїв по групі «будівельна 

продукція». 

Берзіну С.В., Севост'янову А.В., Маджд С.М., Ткаченко Т.М., Григор'єва Л.І., 

Дюжилову Н.О., Малихіна М.А., Картавцева О.М., які висловили бажання увійти до 

складу РГ ПК 3 ТК 82 по перегляду екологічних критеріїв по групі «послуги». 

Берзіну С.В., яка запропонувала включити до складу всіх запропонованих РГ –  

Яреськовську І.І. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 30 членів 

«проти» - 0 членів 

«утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Створити  РГ 2 ПК 3 ТК 82 82 по перегляду екологічних критеріїв оцінювання 

життєвого циклу розроблених згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 по групі «харчові продукти» 

у складі: Коняшин А.В., Дично А.О., Сорока М.Л., Григор'єва Л.І., Яреськовська І.І. 

Створити  РГ 3 ПК 3 ТК 82 82 по перегляду екологічних критеріїв оцінювання 

життєвого циклу розроблених згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 по групі «хімічні продукти» 

у складі: Багацька О.М., Сорока М.Л., Богдан В.Д., Мукомела А.М., Яреськовська І.І. 

Створити  РГ 4 ПК 3 ТК 82 82 по перегляду екологічних критеріїв оцінювання 

життєвого циклу розроблених згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 по групі «будівельна 

продукція» у складі:  Дюжилова Н.О., Малихін М.А., Богдан В.Д.,  Сорока М.Л., 

Яреськовська І.І. 

Створити  РГ 5 ПК 3 ТК 82 82 по перегляду екологічних критеріїв оцінювання 

життєвого циклу розроблених згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 по групі «послуги» у складі: 

Берзіна С.В., Севост'янова А.В., Маджд С.М., Ткаченко Т.М., Григор'єва Л.І., Дюжилова 

Н.О., Малихіна М.А., Картавцев О.М. 

 

 

14. Про нову сферу стандартизації ТК 82. 

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка запропонувала розглянути питання 

розширення  сфери діяльності ТК 82 за об’єктами стандартизації додавши до: 

- сфери діяльності «Захист довкілля» такі об’єкти стандартизації – 

13.020.70 Проекти у сфері захисту довкілля; 13.020.99 Інші стандарти стосовно захисту 

довкілля; 

- сфери діяльності «Якість повітря» такі об’єкти стандартизації – 13.040.01 Якість 

повітря взагалі; 13.040.30 Атмосфера робочої зони; 13.040.35 Чисті приміщення та 

пов'язані з ними контрольовані умови довкілля; 13.040.50 Викиди двигунів транспортних 

засобів; 13.040.99 Інші стандарти стосовно якості повітря.  

- сфери діяльності  «Якість води» такі об’єкти стандартизації – 13.060.01 Якість 

води взагалі, 13.060.45 Досліджування води взагалі, 13.060.50 Досліджування води для 

визначання вмісту хімічних речовин, 13.060.99 Інші стандарти стосовно якості води.  
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 Маджд С.М. яка запропонувала додати до сфери діяльності ТК 82 – «Якість 

ґрунту» з об’єктами  стандартизації: 13.080.05 Досліджування ґрунтів узагалі; 

13.080.99 Інші стандарти стосовно якості ґрунту. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Додати до сфери діяльності ТК 82 «Захист довкілля» об’єкти стандартизації 

13.020.70 Проекти у сфері захисту довкілля; 13.020.99 Інші стандарти стосовно захисту 

довкілля; 

Додати до сфери діяльності ТК 82 «Якість повітря» об’єкти стандартизації 

13.040.01 Якість повітря взагалі; 13.040.30 Атмосфера робочої зони; 13.040.35 Чисті 

приміщення та пов'язані з ними контрольовані умови довкілля; 13.040.50 Викиди двигунів 

транспортних засобів; 13.040.99 Інші стандарти стосовно якості повітря; 

Додати до сфери діяльності ТК 82 «Якість води» об’єкти стандартизації 

13.060.01 Якість води взагалі; 13.060.45  Досліджування води взагалі; 

13.060.50 Досліджування води для визначання вмісту хімічних речовин; 13.060.99 Інші 

стандарти стосовно якості води; 

Додати сферу діяльності «Якість ґрунту» до сфери діяльності ТК 82 з об’єктами 

стандартизації 13.080.05 Досліджування ґрунтів узагалі; 13.080.99 Інші стандарти 

стосовно якості ґрунту.  

 

15. Про рекомендації щодо покращення діяльності ТК 82. 

 

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., заступника голови ТК 82, яка представила рекомендації щодо 

покращення діяльності ТК 82 які були надані членами ТК 82 – Держекоінспекцією, ВГО 

«Жива планета», Інститутом екологічного управління та збалансованого 

природокористування. Узагальнені рекомендації були надані ТК 82 попередньо на 

розгляд. 

 

 1. Доручити секретаріатам ПК ТК 82 провести аналіз міжнародних і європейських 

стандартів та прийнятих ДСТУ методом підтвердження що відносяться до сфери 

стандартизації ПК. За результатом аналізування сформувати пропозиції з обґрунтуванням 

необхідності прийняття НД методом перевидання (передруку, перекладу або 

переробляння). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Секретаріатам ПК ТК 82 до 01.06.2023 р. провести аналіз міжнародних і 

європейських стандартів та прийнятих ДСТУ методом підтвердження що відносяться до 

сфери стандартизації ПК. За результатом сформувати пропозиції з обґрунтуванням 
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необхідності прийняття НД методом перевидання (передруку, перекладу або 

переробляння) та надати їх до секретаріату ТК 82 з метою вивчення питання щодо 

можливих джерел фінансування розробляння проєктів національних НД. У разі 

необхідності, організувати проведення нарад з заінтересованими сторонами, у тому числі 

органами державної влади, бізнес-асоціаціями проєктами МТД тощо.  

У разі необхідності – членам ТК 82: 

- користуватись каталогами міжнародних, європейських і національних НД; 

- запитувати через секретаріат ТК 82 оригінали міжнародних або європейських 

стандартів за формою встановленого зразку;  

- проводити консультації з секретаріатом ТК 82. 

 

2. Звернутись на адресу Мінекономіки та національного органу стандартизації (ДП 

УкрНДНЦ) з клопотанням вжити заходи для покращення діяльності ТК. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» - 30 членів 

 «проти» - 0 членів 

 «утримались» - 0 членів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити секретаріату ТК 82 звернутись на адресу Мінекономіки та національного 

органу стандартизації (ДП УкрНДНЦ) з клопотанням:  зробити електронний каталог 

ДСТУ з розширеним пошуком (за кодом стандартизації, номером та/або назвою НД 

тощо); відкрити доступ для ДСТУ для ТК, що необхідно для забезпечення роботи по 

перегляду та актуалізації НД та роботу над розроблянням; забезпечити безперебійну 

роботу сайту http://uas.gov.ua; прискорити поновлення роботи Магазину стандартів та НД 

http://shop.uas.org.ua і забезпечити його безперебійну роботу. 

 

 

Головуючий засідання ТК 82 

 

 

С.В. Берзіна 

 

В.о. відповідального секретаря ТК 82                                                       

 

 

С.М. Маджд 

 

 

 

http://uas.gov.ua/
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