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Соціальні знаки 

марковання 

Екологічні маркування І типу 

(ISO 14024) 

Органічний продукт 

Окремі екологічні переваги 

Екологічні марковання  

II типу  (ISO 14021) 

Екологічні декларації типу III 

(ISO 14025)* 

Енергетичне 

маркування 

Маркування є знаком відповідності Технічному 
регламенту, стандарту або певній характеристиці 



Визначення – національний рівень ДСТУ 
екологічне марковання (en - environmental label, ru - 
экологическая маркировка), екологічна декларація (en - 
environmental declaration, ru - экологическая декларация) 

Твердження, в якому зазначено екологічні аспекти певної 
продукції чи послуги. Може бути подані у вигляді 
формулювання, символу чи зображення. 
 

екологічна характеристика продукції (ecological characteristics 
of products) 

Елемент продукції якій пов’язаний з впливами на стан довкілля і 
здоров'я людини протягом життєвого циклу.   

 

екологічне твердження (environmental claim) 

Формулювання яке визначає певну екологічну характеристику  
продукції, її складника або паковання. 

 





Застосування екологічного маркування ІІ типу 

Міжнародний стандарт             
ISO 14021 визначає  
вимоги до 
самодекларацій про 
екологічні 
характеристики 
(ДСТУ ISO 14021). 



Ресурсоефективність 
(вміст повторно переробленого матеріалу) 

Міжнародний стандарт            
ISO 14021 якій визначає 
принципи і методи 
застосування 
декларування.  
 

Цей твердження може бути тлумачне  таким чином: 
 
Масова частка повторно переробленого матеріалу в продукції.  
 
а) Передспоживчий матеріал 
Матеріал, відведений від потоку відходів під час виробничого 
процесу. Винятком є повторне використання матеріалу, наприклад, 
придатного для переробляння, що утворюється під час 
технологічного процесу і якій може  бути відновлений у межах того 
самого процесу, в межах якого він утворюється. 
 
б) Постспоживчий матеріал 
Матеріал, утворюваний домашніми господарствами чи 
підприємствами або організаціями які є кінцевими споживачами 
продукції. Це поняття охоплює усі види відходів що можуть бути 
перероблені за доступними технологіями.  

80% 



Матеріал (вид полімеру) 

поліетилен  
терефталат 
 

поліетилен  
високої  

щільності 

полівініл 
хлорид 

 

поліетилен  
низької   
щільності 

поліпропілен 
 
  

полістирен  
 
 

інші види  
пластику 

  

іграшки, 
паковання, 
пляшки для 

кулерів, різна 
тара та 
вироби 

 

різні види 
ємностей, 

вироби для 
ізоляції та 

будівництва 
 
 

штучні 
вироби 

виготовлені 
шляхом 

лиття, труби, 
тара і пакети 

 

контейнери, 
труби, меблі, 
промислова 
тара, плівка, 

вироби 
будівельні 

 

робочі 
поверхні, 

ігрові 
майданчики, 

пакети, 
будівельні 

вироби 

медичні 
ємності, 
труби, 

басейни, 
душові 
кімнати 

 

посуд, 
іграшки, 

плитки для 
будівництва, 
паковання і 

тара 
 

Більш безпечним є пластик за  
№№ 4 (PE-LD) і 5 (PP). Не підлягає 
тривалому і сильному нагріванню. 
Підлягає багаторазовому 
перероблянню. 
 
Пластик за №№ 1 (PETE) і 2 (PE-HD) 
може бути перероблений не більше 
одного разу. 
 
Пластик за №№ 3 (PVC), 6 (PS) і 7 (Other) 
зовсім не підходять для контактів з 
питною водою і їжею. Вони містять 
небезпечні для здоров'я речовини - 
хлор, стирол, бісфенол та інші. 

МАРКУВАННЯ ПЛАСТІКУ  





Схематичне представлення системи повторного переробляння матеріалу згідно з ДСТУ ISO 14021 
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Рекупераційний процес  
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сортування) 
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матеріал 

Процес 
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Побічні 
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Повторно 
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матеріал (А) 
Відхід 

  

Відхід 



ДСТУ EN 13432:2015  

Упаковка. Вимоги до упаковки, що 
утилізується способом компостування і 
біодеградації. Тестові схеми і критерії 
оцінки для остаточного прийняття 
упаковки (EN 13432: 2000, IDT).  

З поправкою № 1: 2018 

 

Пакети  і пакувальний матеріал  з 
відповідним маркуванням  
гарантовано компостується протягом 
12 тижнів в умовах промислового 
компостування (при температурі від 
55°С до 60°С) або в домашніх умовах 
(компостна яма) про що позначається 
на маркуванні. 

 

Застосування тверджень про компостування 



 

Міжнародний стандарт  
ISO 14024 якій визначає принципи і 
методи застосування екологічного 
маркування І типу (ДСТУ ISO 14024 ) 
 

І тип екологічного маркування 



Право на екологічне маркування 

Право на екологічне 
маркування отримують тільки ті 
товари, які пройшли спеціальну 

оцінку (сертифікацію) і 
відповідають екологічним 

стандартам. 

Право на екологічне 
маркування отримує 

продукція яка успішно 
пройшла незалежну оцінку у 

спеціальному органі. 
 

Оцінюється продукт та всі 
стадії його життєвого циклу. 

  
Продукція позначена 

екологічним маркуванням             
є більш безпечною  

для людини і довкілля. 



Документ якій підтверджує компетентність органу 
з оцінки відповідності згідно з Законом 



https://www.youtube.com/watch?v=qnFq-a3ltlc 

Екологічні стандарти щодо продукції, сертифікація і маркування 

https://www.youtube.com/watch?v=qnFq-a3ltlc
https://www.youtube.com/watch?v=qnFq-a3ltlc
https://www.youtube.com/watch?v=qnFq-a3ltlc


Стандарт екологічного маркування 

Стандарт – вимоги до характеристик 
продукції за показниками,                         

що підтверджують її екологічні 
переваги. 

 
Вимоги визначаються до продукції           

та усіх етапів її життєвого циклу. 

 
Виробники мають враховувати 

стандарти, виключати з продукту 
небезпечні складники, запобігати 

забрудненню, переробляти відходи, 
зберігати енергію та природні ресурси. 



Більш 

екологічна 

краща 

продукція 

 

REACH 

CLP 
 

Екологічні критерії – стандарти екологічного маркування І типу 

- Енергоефективність  
 
- Ресурсоефективність (вміст повторно 
переробленого матеріалу) 
 
- Хімічна безпека 
 
- Показники забруднення довкілля 
 
- Запобігання кліматичним змінам  
 
- Відходи споживання в виробництва 
 
В залежності від категорії продукції враховують 
вимоги органічних стандартів та стандартів 
Energy Star, Oeko-Tex, FSC   



Хімічна безпека в стандартах екологічного маркування І типу 

Проявляє гостру токсичність при 
потраплянні до організму людини 

Проявляє селективну токсичність для органів-мішеней та 
(або) органів 

 -з одноразовим впливом 

-з багаторазовим впливом 

Викликає сенсибілізацію в дихальних шляхах або на 
шкірі 

Має мутагенні властивості 

Має канцерогенні властивості 

 Проявляє токсичність для  

Руйнує водні екосистеми 

Мозок 

Органи-мішені  

(найбільш 
сприятливі до 

впливу хімічних 
речовин) 

Печінка 

Імунна та  
ендокринна  

системи Нирки 

Кишкове-шлунковий 

тракт 

Руйнує озоновий шар 

репродуктивної системи людини 

Globally Harmonized System for the 
Classification and Labeling of Chemicals 

(GHS) 

Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) 



Вплив стандарту екологічного маркування на зменшення забруднення  

Реєстр 
екологічних 
сертифікатів 



Energy Star   –  міжнародний стандарт 
енергоефективності споживчих товарів.  

Вперше був прийнятий в США, на основі державної 
програми, в 1992 році.  

Пізніше до програми приєдналися Австралія, 
Канада, Японія, Нова Зеландія, Тайвань і 
Європейський Союз. 

 

У 2006 році більш ніж 40 тис. продуктів, 
сертифікованих Energy Star, були доступні в 
широкому продажі, включаючи велику техніку, 
офісне обладнання, освітлення, побутову техніку та 
багато іншого.  

Програма Energy Star сприяла поширенню 
світлодіодних світлофорів, економічного 
флуоресцентного освітлення, а також економного в 
енергоспоживанні офісного обладнання.  

Агентство з навколишнього середовища США  
підрахувало, що тільки у 2006 році завдяки  
стандартам Energy Star було заощаджено близько 14 
млрд дол. в енергетичних витратах. 









OEKO-TEX STANDARD – надійність і безпека 
 
Система заснована у 1992 році Австрійським Текстильним 
Інститутом та Дослідницьким Інститутом Хохенштайн. 
 
На даний час координуєтеся 17 дослідницькими 
інститутами Європи у сфері легкої промисловості. 
 
Має представництва у 40 країнах світу, зокрема в Україні. 
 
При успішному проходженні сертифікації видається 
сертифікат відповідності і право застосовувати 
маркування OEKO-TEX. 
 
Сертифікат видається на 12 місяців. 
 
Після закінчення терміну дії необхідно  
пройти повторну процедуру оцінювання. 
 
70% виробників в Україні мають сертифікацію. 
 
 
 



Міжнародний стандарт  
ISO 14025 якій визначає 
принципи і методи 
розробляння екологічних 
продуктових декларацій на 
основі методу оцінки 
життєвого циклу  
(ДСТУ ISO 14025).   
 



 











Сумарний обсяг викидів парникових газів  
протягом життєвого циклу продукції 

Метод розрахунку згідно з ISO 14067  



ВУГЛЕЦЕВИЙ СЛІД ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

Викиди парникових газів (кг) в еквіваленті до 
СО2, що утворюються для отримання  1 кг 
продуктів 

25 

Цибуля Яблука Вівсянка Молоко Яйця Лосось Курка Свинина Баранина Яловичина 

16.7 

3.4 3.7 
7.7 

3.4 1.3 0.4 0.3 0.2 



Дякую за увагу! 
 


