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                            УХВАЛЮЮ 

Голова  

Координаційної ради  

з екологічного маркування 

 

_________________ Д.А. Красніков 

«15» листопада 2018 р. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1-2018-КР 

засідання Координаційної ради з екологічного маркування  

 

 
Он-лайн засідання  - шляхом обміну електронними листами  

(Відповідно до п. 11 Положення про Координаційну 

 раду з екологічного маркування)                                                       «08 -15» листопада 2018 р. 

 

 

м. Київ                                     

 

Зареєстровані та присутні *: 
 

Голова:  Красніков Д.А.   
 

        Відповідальний секретар: Іванова О.В. 
 

Члени Координаційної  ради: Куруленко С.С., Несміянов М.Г., 

Самчишин О.Т., Калита Т.П., Картавцев О.М., Коротков Б.В., Виговскька Г.П. 

 

(*Поштова розсилка здійснена за списком членів Координаційної ради з 

екологічного маркування на електронні адреси усіх 13 членів Координаційної 

ради з екологічного маркування) 
 

З 13 – членів Координаційної  ради, з правом голосу електронними 

листами підтвердили свою участь та голосування – 8, кворум є. 

 

        У засідання взяли участь : 

Головко Оксана Миколаївна, заступник начальника відділу страхування 

Дирекції по роботі з VIP клієнтами НАСК «ОРАНТА».  

 

Порядок денний: 

1. Результати проходження ООВ «Центр екологічної сертифікації та 

маркування» ВГО «Жива планета» нагляду, розширення сфери акредитації та 

спостереження (оцінка на місці) на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 

17065:2014 в Національному агентстві з акредитації України. 

2. Аналізування ризиків щодо неупередженості ООВ. 

3. Розгляд Звіту про діяльність ООВ за 2017 рік. 

4. Різне. 
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По першому питанню порядку денного: 

 

Розглянуто надані Органом з оцінки відповідності «Центр екологічної 

сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета» інформацію щодо 

проходження Органом з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації 

та маркування» ВГО «Жива планета» нагляду, розширення сфери акредитації та 

спостереження (оцінка на місці) на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 

17065:2014 в Національному агентстві з акредитації України 16 – 17 жовтня 

2018 р. та План коригувальних дій з усунення виявлених невідповідностей. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію про результати проходження Органом з оцінки 

відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива 

планета» нагляду, розширення сфери акредитації та спостереження (оцінка на 

місці) на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 в Національному 

агентстві з акредитації України та впроваджувані коригувальні дії прийняти до 

відома та вважати їх задовільними.  

2. Рекомендувати ООВ забезпечувати скликання Координаційної ради з 

екологічного маркування щорічно, не менше одного разу на рік, та обов’язково 

з метою аналізування ризиків щодо неупередженості ООВ та розгляду 

щорічного звіту про діяльність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8, «проти» – 0, утримались – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

По другому питанню порядку денного: 

 

Розглянуто надану Органом з оцінки відповідності «Центр екологічної 

сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета» інформацію про ризики 

щодо неупередженої діяльності ООВ, заходи їх усунення та мінімізацію. 

Запропоновано, у зв'язку з відсутністю змін у діяльності та документації ООВ, 

які можуть вплинути на забезпечення неупередженості ООВ, вважати чинними 

на період терміну дії договору добровільного страхування відповідальності 

перед третіми особами №УБ/1280673 від 03.09.2018 р., ризики щодо 

неупередженої діяльності Органу з оцінки відповідності «Центр екологічної 

сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета», згідно з переліком 

погодженим протокольним рішенням Координаційної ради з екологічного 

маркування від 21.08.2017 р. №2. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Вважати чинними, на період терміну дії договору добровільного 

страхування відповідальності перед третіми особами №УБ/1280673 від 

03.09.2018 р., ризики щодо неупередженої діяльності Органу з оцінки 

відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива 

планета», згідно з переліком погодженим протокольним рішенням 

Координаційної ради з екологічного маркування від 21.08.2017 р. №2. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8, «проти» – 0, утримались – 0. 

 

Рішення прийнято. 

 

По третьому питанню порядку денного: 

 

Розглянуто наданий Органом з оцінки відповідності «Центр екологічної 

сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета» Звіт про діяльність ООВ за 

2017 рік з додатками до нього – Звіт з оцінювання задоволеності замовника 

послуг ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива 

планета» у 2017 році та Звіт за результатами опрацювання анкет користувачів 

екологічного маркування для перевірки відповідності сертифікованої продукції 

вимогам екологічних критеріїв, розроблених згідно ДСТУ ISO 14024:2002              

(ISO 14024:1999, IDT) за 2017рік. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію про результати діяльності Органу з оцінки відповідності 

«Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета» за 2017 

рік прийняти до відома і вважати їх задовільними.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8, «проти» – 0, утримались – 0. 

 

Рішення прийнято. 

 

По четвертому питанню порядку денного: 

 

Розглянуто надану Органом з оцінки відповідності «Центр екологічної 

сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета» інформацію щодо заходів 

секції «Екологія – GREEN MIND» Міжнародного форуму «INNOVATION 

MARKET», що відбудуться 21 – 23.11.2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8, «проти» – 0, утримались – 0. 

 

Рішення прийнято. 

 

 

Відповідальний секретар       О.В. Іванова  
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Додаток 1 

 

Склад Координаційної ради з екологічного маркування  
 

№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 екології та природних ресурсів України 

3 Головний спеціаліст  відділу з 

питань моніторингу довкілля, 

захисту озонового шару та 

технічного регулювання 

Департаменту з питань зміни 

клімату та захисту озонового шару 
  

Гончарова Ірина Іванівна 

ВГО «Союз споживачів України» 

4 Виконавчий директор  Несміянов Максим 

Григорович 
 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів  

та захисту споживачів 

(Держпродспоживслужба України, http://www.consumer.gov.ua ) 

5 Заступник начальника відділу 

безпечності харчових продуктів 

управління безпечності харчових 

продуктів та кормів Департаменту 

безпечності харчових продуктів та 

ветеринарії 
 

Горбачевська Оксана 

Костянтинівна 

 

 

 

 

 

Українська асоціація споживачів 

6 Президент Української асоціації 

споживачів 
Самчишин Олег 

Тимофійович 

 

 

ДП НДІ НПП «МАСМА» 

7 В.о. директора  Картавцев Олег 

Миколайович 

 

http://www.consumer.gov.ua/
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Корпорація «Міжвідомчий центр сертифікації» 

8 Генеральний директор  Коротков Борис 

Володимирович   

Ліга виробників харчових продуктів 

9 Директор  Кузнєцов Геннадій 

Дмитрович  

Федерація  органічного руху України 

10 Голова правління  Милованов Євген 

Володимирович 

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління 

11 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» 

12 Президент   Салій Іван Миколайович 

Українська асоціація якості 

13 Президент   Калита Петро Якович 

 

 

 

 

 

 

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