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«ЗЕЛЕНИЙ ЖУРАВЛИК» - ПРОГРАМА ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯ /  
«GREEN CRANE» - TYPE 1 ECOLABELLING PROGRAM IN UKRAINE 

2003 2004 2010 2011 2011 2014 2017 
2017 

August 

Старт програми / 
  

Start of the Type 1  
Ecolabelling Program 

Видано 1-й екологічний 
сертифікат / 

The first certificate  was issued 

Підписання угоди 
взаємовизнання та аудит з 

боку GEN  
(GENICES Certifiсate, 

MMRA) 
 

Старт проектів  
Екомаркування в сталих 

публічних закупівлях (СПЗ) /  
Project  

SPP & Ecolabel 

Акредитація в НААУ за 
стандартом EN  45011: 1998 

(ISO/IEC Guide 65: 1996) 
Accreditation  

for  compliance with  

Екомаркування – 
інструмент державної 

екополітики / 
Ecolabel is a State  

Environmental Policy  Tool 

Акредитація в НААУ за 
стандартом 

ISO/IEC 17065:2012/ 
Accreditation for  compliance with  

ISO/IEC 17065:2012 

Зміни в законодавстві та 1-
ші пілотні тендери з СПЗ / 
Legislation changes  and the 

first pilot SPP  tenders 

2005 Угода про співпрацю і розвиток 
екомаркування  

(з Міндовкілля, ТПП, 
Держпродспоживслужба та ін.) 

Координаційна рада з підписантів та ін.  



«ЗЕЛЕНИЙ ЖУРАВЛИК» - ПРОГРАМА ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯ /  
«GREEN CRANE» - TYPE 1 ECOLABELLING PROGRAM IN UKRAINE 

Екосертифікована продукція, % (станом на 01.10.2021) / 
Certified products, %   ( as of 01st of October 2021) 

72 
Компаній 

сертифіковано 
Certified 

Companies 

132 
Чинних 

сертифікатів/ 
Valid 

certificates 

389 
Успішних СПЗ 

тендерів 
Successful 

SPP tenders 

1098 
Сертифіковано 

товарів та 
послуг/ 

Certified Goods  
and Services 

Будматеріали 
Building materials, 21 

Текстильні 
вироби та 
матраси 

/Textiles and 
mattresses, 3 

Харчова 
продукція та 
напої /  
Food & drinks, 22 

Мийні засоби / 
Detergents, 18 

ЛФМ / Paints 
and  varnishes, 

17 

Косметичні засоби/ 
Cosmetics, 12 

Меблі та покриття для полу 
/Furniture and  floor coverings, 1 

Ключові показники станом на  01.10.2021 / Key indicators on 01st of October 2021 

52 
Інше / Other 
(fertilizers), 3 

Екостандарта 

Environmental  
criteria 

Електрообладнання / Еlectrical  equipment, 1 

Зелені офіси та готелі / 
Green offices and hotels, 3 



Інформування споживачів / Informing 

consumers 



Робота з бізнесом і публічним сектором: виробники, постачальники, рітейлери / 

Work with business and the public sector: manufacturers, suppliers, retailers 



Співпраця і підтримка з боку держави / 

State support and сooperation 
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знання логотипу влив на рішення готові більше платити

Впізнаваність знаку «Зелений журавлик» споживачами - данні 2020 року /  
Recognition of the sign "Green Crane" by consumers - data from 2020 

           / knowledge of the logo  / influence on the purchase   /willingness to pay more      



І тип екологічного маркування ISO 14024 у світі  / Type I Ecolabels in the world 



Польща, Литва, Латвія, Естонія, Німеччина, Угорщина, Австрія, Франція, Нідерланди, Бельгія, Швеція, Іспанія, 

Болгарія, Молдова, Індія, Австралія, Сінгапур, Канада, Румунія, Сербія, Хорватія, Болгарія, Чорногорія, Чехія, 

Казахстан, Узбекистан, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Російська Федерація, Білорусь, ОАЕ, Китай, США  

Екологічно сертифікована продукція українських товаровиробників,  

позначена знаком Зелений журавлик,  

успішно експортується у  

34 країни 



Стандарт з оцінювання екологічних переваг мийних засобів – еволюція в 
Україні / Environmental criteria for detergents in Ukraine 

Стандарт на мийні засоби враховує вимоги / Criteria take into account the requirements: 

Узгоджену на глобальному рівні систему класифікації і 
маркування хімічних речовин - Globally Harmonized System 

for the Classification and Labeling of Chemicals (GHS) 

2011 2014 2016 2018 

Перша редакція стнандарту / 
Introduced  

Стандарт переглянуто /  
Changes have been made 

Опубліковано оновлену версію /  
Release of the new edition 

Стандарт переглянуто / 
Changes have been made 

Регламент ЄС -Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) - 

 з 1 червня 2007 регулює 

 виробництво і обіг всіх хімічних речовин, включаючи їх 
обов'язкову реєстрацію. 

Регламент ЄС Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) 
від 2008 року, який призводить систему класифікації, 

маркування та упаковки хімічних речовин 



Мийні засоби: екологічні стандарти та довкілля / 
Detergents: environmental criteria (environment) 



Вимоги екологічного стандарті на мийні засоби/  Requirements 
of environmental criteria for detergents 

Download the Ecolabel Guide mobile app for 
Android and iOS, scan the ecolabel and find out 

that you're choosing relay environmentally-certified 
products. 

Завантажте мобільний додаток «Eco 

Label Guide» для Android та iOS, 

відскануйте екомаркування та 

переконайтесь, що ви вибираєте 

екологічно сертифіковану продукцію. /  

Зниження 

забрудненн

я водойм 

Пакування 

підлягає 

переробці 

Безпека для 

організму і 

довкілля 

Первинне 

біорозкладання 

ПАР не менше 

70% 

Ресурсо-

ефективне 

виробництво 

Переваги у 

публічних 

закупівлях 

Знижено 

утворення 

відходів на 

етапах 

виробництва і 

споживання 

Обмежено 

вміст 

небезпечних 

сполук 

Економічно 

витрачається 

Ефективний у 

застосуванні 



Екологічно сертифікована продукція згідно з ISO 14024 не може бути класифікована як/ 
Environmentally certified products according to ISO 14024 cannot be classified  

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 (тератогенна) 

Globally Harmonized System for the 
Classification and Labeling of Chemicals 

(GHS) 
Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) 



Стандарт екологічного маркування: об'єктивність вимог 
визначеній цілі  /Ecolabeling standard: objectivity of 
requirements for a specific purpose 

БЕЗ ФОСФАТІВ   / Phosphates free   

У засобу можуть бути інші речовини або їх суміші 
дія яких значно суттєвіша на руйнування водних 
екосистем. 
 
Підтвердний документ – паспорт безпеки. 

Без вмісту фосфатів, речовин що впливають на руйнування водних екосистем 
Та інших речовин особливо небезпечних для здоров'я і довкілля.  
Контроль рівня загальної токсичності засобу на рівні найвищих показників безпеки. 
 
Підтвердний документ – сертифікат відповідності екологічним критеріям  
встановленим згідно з ДСТУ ISO 14024. 
 
 



  
  
  
  

Більш безпечні 
для здоров'я 

людини 

Не містять  
фосфатів 

Не шкодять  
водоймам при 

потраплянні в них 
через каналізацію 

Не здатні 
знищувати живі 

організми 

 Тара чи упаковка 
придатні для 

переробки 

Мийні засоби 
(засоби 

для прання 
і миття) 





Екологічні маркування – ефективний інструмент державної екологічної політики / 
Ecolabellings - an effective tool of the State environmental policy 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

СПЗ в Україні - початок/ 
The introduction of SPP in 

Ukraine 

Дослідження готовності ринку до 
СПЗ. Визначення пріоритетних 

категорій продукції / Market Surveys 
on SPP Readiness. Identification of 

priority product categories 

Імплементація стандартів на 
мийні, ЛФМ, утеплювачі/ 

Implementation of criteria for 
detergents, paint and varnish 
materials, thermal insulation 

materials 

Пілотні аукціони: 28 
вдалих тендерів / 
First Pilot Auctions: 

28 successful tenders 

Зміни до законодавства щодо 
можливості застосування СПЗ/ 

Adoption of amendments to 
legislation on the possibility of 

applying SPPs 

З-н України «Про публічні 
закупівлі»/ 

Adoption of the Law  
of Ukraine "On Public 

Procurement" 

Застосування нецінових критеріїв (вкл.екологічні 
характеристики) на платформі ProZorro / 
Application of non-price criteria (including 

environmental criteria) on the national electronic 
platform for public procurements ProZorro 

Введення нецінових критеріїв до 
системи СПЗ / 

Incorporation of non-price 
environmental criteria for the public 

procurement system (Directive 24/2014) 



Дякую за увагу!  

Thanks for your attention! 

 
http://www.ecolabel.org.ua 

os@ecolabel.org.ua  

http://www.ecolabel.org.ua/
mailto:os@ecolabel.org.ua

