
Екологічне маркування в Україні: 

проблемні питання та шляхи їх 
вирішення через систему 
громадського контролю 



Союз споживачів України 
Неприбуткова громадська організація, заснована у 2003 році. 

 

Головна мета  
 

захист прав та інтересів споживачів, зокрема 
задоволення їх економічних, соціальних, екологічних та 
інших інтересів, сприяння розбудові національної 
системи захисту прав споживачів на засадах 
дотримання законних прав споживачів представниками 
влади та бізнесу, гарантування безпеки та 
самовизначення споживачів, сприяння забезпеченню 
якості і безпеки життя громадян України відповідно до 
європейських та світових стандартів. 



Союз споживачів України 
Всеукраїнські проєкти споживчого тестування та моніторингу. 

 
Тестування  

 ринок фасованого цементу - 2010, 2012-2017, 2020 роки; 

 ринок будівельних матеріалів (Всеукраїнська програма захисту 
споживачів «Висока якість - чесна ціна») – 2011-2013 рр., 

 ринок металопластикових вікон - 2012 р.; 

 ринок нафтопродуктів - 2014-2015, 2018, 2021 рр.; 

 ринок харчових продуктів - 2014 -2016 рр.;  

 ринок E-commerce - 2017 -2021 рр.  

Моніторинг 

 торговельні мережі, ринки та магазини - 2012-2021 рр.; 

 заклади громадського харчування - 2016-2021 рр.; 

 харчоблоки дошкільних та навчальних закладів – 2019-2021 рр. 



Союз споживачів України 
2015 рік - початок системного співробітництва з ВГО «Жива планета» 

Проєкт «Стале споживання – шлях до збереження навколишнього природного 
середовища та покращення якості життя»  



Недобросовісна конкуренція 
Виявлення порушень конкурентного права та законодавства у сфері реклами та захисту прав споживачів 

Послідовна робота з виявлення фактів та перешкоджання подальшим проявам 
безпідставного застосування виробниками маркувань, що можуть вводити 

споживачів в оману щодо окремих характеристик продукції:  
«екологічний», «органічний», «натуральний» 

  



Недобросовісна конкуренція 
Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

Безпідставне застосування маркування, що вказує на екологічні характеристики чи 
переваги продукції порушує вимоги ст. 151 Закону України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції» (Поширення інформації, що вводить в оману).  
 
Метою введення в оману шляхом поширення інформації про начебто наявні 
екологічні характеристики продукції є одержання неправомірної конкурентної 
переваги. До неточних або неправдивих даних належить безпідставне застосування 
формулювань на зразок «еко», «екологічний», «екологічно чистий», «екологічно 
безпечний», «зелений», «дружній до довкілля», «натуральний» тощо. 
 
За фактом виявлення порушення Антимонопольний комітет України застосовує 
штрафні санкції у розмірі до 5% від доходу за рік, що передував року, в якому 
виявлено порушення.  



Безпідставне екологічне маркування 
Приклад порушення статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»  

щодо введення в оману шляхом застосування неперевірених екологічних тверджень 



Консолідація зусиль  
Запуск ініціативи спрямованої на боротьбу з грінвошингом – 2016 рік 

Круглий стіл в Будинку Уряду 
представники Мінекономрозвитку, Мінприроди, 
Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, 
Антимонопольного комітету України, громадських рад 
при вищезазначених органах державної влади, 
зацікавлених підприємств та організацій обговорили 
питання шляхів та методів боротьби з таким явищем як 
грінвошинг. 

Основна теза засідання 
Екологічна продукція є глобальним трендом і тому потрібні механізми захисту споживачів від проявів 
недобросовісної конкуренції у вигляді грінвошингу.  
 

Результат засідання 
Антимонопольним комітетом України на заклик громадскості було запроваджено пілотний проєкт 
моніторингу ринку з фокусом саме на добросовісне застосування екологічного маркування. 
. 



Союзом споживачів України, разом з партнерськими 
організаціями, проводився системний моніторинг ринку, а 
за фактами виявлення ознак правопорушень 
направлялись відповідні звернення до АМКУ, який також 
проводив власні моніторингові заходи у цій період. 
 

Результатом взаємодії є порушення понад 200 справ на 
грінвошерів, більшість з яких сплатили значні штрафи, 10% 
- приписи які зобов'язували їх усунути порушення у стислі 
строки. 
 

«Лідери» у грінвошингу – виробники хімічної, харчової 
промисловості, а також виробники будматеріалів. 
 

Інформація про хід компанії висвітлювалась у ЗМІ та у 
соцмережах. 

Перші системні кроки 
Результати експертиз та досліджень – 2016-2018 роки 

Більш детальна інформація на 
сайті - gpp.in.ua   



Механізми підтвердження компетентності 
Закон України «Про акредитацію органів оцінки відповідності» 

Проблема – Закон не визначає 
обов'язковості акредитації органів з оцінки 
відповідності які здійснюють діяльність за 
схемами добровільної сертифікації, 
зокрема екологічного маркування. 

Акредитація - засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки 
відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними 
міжнародними та європейськими стандартами або вимогам міжнародних чи європейських 
стандартів, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних 
сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності. 



Підроблені сертифікати 
ст. 358 ККУ - Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання 
підроблених документів, печаток, штампів 

ПІДРОБЛЕННЯ та/або ВИКОРИСТАННЯ - 
карається штрафом до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або арештом на строк до шести 
місяців, або обмеженням волі на строк до 
двох років. 



Компетентність організації  НЕ ПІДТВЕРДЖЕНА 
Сертифікати, видані органами оцінки відповідності без акредитації, не можуть бути належним 
доказом 

Прийняття ЗАМОВНИКОМ у складі тендерної документації  
сертифікатів виданих ОРГАНАМИ, КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯКИХ НЕ 
ПІДТВЕРДЖЕНА шляхом АКРЕДИТАЦІЇ або у інший визначений 
законодавством спосіб, є порушенням пункту 5 статті 23  
Закону про публічні закупівлі 

Відсутня акредитація і будь-які документальні 
свідчення того, що ця організація дійсно є органом з 
оцінки відповідності. 



Відсутній данні, які екологічні критерії становлять елементи технічних вимог програми 
екологічного маркування для кожної категорії продукції якими керується ця 
організація, що є грубим порушенням вимог ДСТУ ISO 14024. 

Чисельні порушення 
Сертифікати, видані органами оцінки відповідності без акредитації, не можуть бути належним 
доказом 

Прийняття ЗАМОВНИКОМ у складі тендерної документації  
сертифікатів виданих ОРГАНАМИ, КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯКИХ НЕ 
ПІДТВЕРДЖЕНА шляхом АКРЕДИТАЦІЇ або у інший визначений 
законодавством спосіб, є порушенням пункту 5 статті 23  
Закону про публічні закупівлі 

Відсутня акредитація і будь-які  документальні свідчення того, що ця організація 
дійсно є органом з оцінки відповідності, а також що схема сертифікації, якою вона 
оперує, відповідає стандарту ДСТУ ISO 14024  – відсутні (окрім власного сайту цієї 
організації). 

Відсутній перелік продукції на якій поширюється сертифікат 

Не зазначений користувач сертифікату 

Помилки у кодифікації стандартів 



Чисельні приклади порушень 
Проблема видачи сертифікатів органами оцінки відповідності без акредитації, набула загрозливих 
масштабів 



Нові виклики 
Безпідставне застосування маркувань, що належить державі та операторам програм екологічного 
маркування 

Незаконне використання знака для товарів і 
послуг, фірмового найменування, кваліфікованого 
зазначення походження товару (ч. 3 ст. 229 
Кримінального кодексу України) 
 
карається штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років або без такого. 



Нові виклики 
Безпідставне застосування маркувань, що належить державі та операторам програм екологічного 
маркування 

І. Вдосконалення законодавства 
 Чітке визначення понять «екологічне маркування», «екологічні декларації» 
 Розмежування органічної та екологічної сертифікації 
 Обов'язковість акредитації для органів з оцінки відповідності, що надають сертифікати і право 

на застосування маркувань які забезпечують ринкову перевагу 
 Посилення відповідальності, у тому числі штрафних санкцій, за введення в оману споживача 

шляхом застосування екологічного маркування 
 
ІІ. Інформаційні кампанії і проєкти громадського моніторингу 
 Участь держави і бізнесу (рітейл)  
 Технічна підтримка реалізації 
 Соціальна реклама 
 Спільні проекти, між проектна синергія 

 
ІІІ. Посилення державного ринкового нагляду 
 



 

 

Олег Цільвік 

 

Заступник Голови правління  

ГО «Союз споживачів України» 

 

cuukraine@gmail.com 

www.consumerunion.org.ua 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


