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                            УХВАЛЮЮ 

Голова  

Координаційної ради  

з екологічного маркування 

 

_________________ Д.А. Красніков 

«13» листопада 2020 р. 

 «13» листопада 2020 р. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1-2020-КР 

засідання Координаційної ради з екологічного маркування  

 

 
Он-лайн засідання  - шляхом електронного голосування  

та  обміну електронними листами  

(Відповідно до п. 11 Положення про Координаційну 

 раду з екологічного маркування)                                                       «09 -13» листопада 2020 р. 

 

                              

       м. Київ                                     

 

Зареєстровані та присутні *:  
 

Голова:  Красніков Д.А.   
 

        Відповідальний секретар: Іванова О.В. 
 

Члени Координаційної  ради з екологічного маркування:         

Куруленко С.С., Махмуров – Дишляк А.А., Несміянов М.Г., Семенчук О.С. 

Самчишин О.Т., Бабіч О.І., Коротков Б.В., Милованов Є.В., Виговскька Г.П. 

 

        Члени, які делегували право голосу за дорученням: Калита П.Я. (голос 

передано – директору Органа сертифікації персоналу УАЯ, Кабакову Ю.Б.). 

 

        Відсутні без передачі права голосу: Левченко І.О. Салій І.М.  
 

(*Поштова розсилка здійснена на електронні адреси діючих членів 

Координаційної ради з екологічного маркування -  згідно складу, 

затвердженого за результатами засідання від 15.11.2019 р. - Додаток 1 даного 

протоколу) 
 

З 13 – членів Координаційної  ради, з правом голосу підтвердили свою 

участь та намір голосування – 11, кворум є. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про аналізування ризиків щодо неупередженості ООВ. 
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2. Про результати діяльності ООВ «Центр екологічної сертифікації та 

маркування» ВГО «Жива планета»  

3. Різне. 

 

По першому 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» – 11, «проти» – 0, утримались – 0. 

 

Рішення прийнято. 

 

По другому питанню порядку денного: 

 

Розглянуто звіт про діяльність ООВ  «Центр екологічної сертифікації та 

маркування» ВГО «Жива планета» за 2019 р. і результати досягнення цілей, 

встановлених на 2019-2020 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  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Інформацію про результати діяльності Органу з оцінки відповідності 

«Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета» за 2019 

р. – І-ІІІ кВ. 2020 р. прийняти до відома і вважати їх задовільними.  
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, «проти» – 0, утримались – 0  

 

Рішення прийнято. 

 

По третьому питанню порядку денного: 

 

Розглянуто надану Органом з оцінки відповідності «Центр екологічної 

сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета» інформацію щодо 

відзначення 08 жовтня 2020 р. щорічного Всесвітнього Дня екологічного 

маркування (World Ecolabel Day, WED); проведення Всеукраїнського конкурсу 

для педагогічних працівників;  щорічну зустріч міжнародної асоціації визнаних 

програм екологічного маркування Global Ecolabelling Network – GEN AGM, у 

якій прийняли участь представники усіх континентів з 39 країн світу - у зв’язку 

з COVID 19 зустріч відбулась в режимі відео конференції.  

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію щодо заходів з відзначення всесвітнього дня 

екомаркування  та зустріч міжнародної асоціації визнаних програм 

екологічного маркування прийняти до відома. 

 

Рішення прийнято. 

 

 

Відповідальний секретар       О.В. Іванова  
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Додаток 1 

СКЛАД КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ 

з екологічного маркування  

за результатами засідання  від 15.11.2019 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 енергетики та захисту довкілля   

3 

Головний спеціаліст відділу 

європейської інтеграції Департаменту 

стратегії та європейської інтеграції 

Левченко Іван Олександрович 

 

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 безпечності харчових 

продуктів та кормів  

Пропонований кандидат: 

Семенчук Ольга Сергіїівна  

 

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  

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

ГС «Українська асоціація досконалості та якості» (УАДЯ) 

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

