
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сприяння сталим публічним закупівлям та екологічному маркуванню в Україні 

 
Екологічні маркування, зелені ринки та сталі публічні закупівлі 

 
ПРОГРАМА 

 
Онлайн семінар, 22 вересня 2021 
10:00-12:30 (за київським часом)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Довідково 
Публічні  закупівлі, на частку яких припадає до 20 % ВВП у Східній Європі та на Кавказі, 
дають переважно невикористану можливість стимулювати бізнес та внутрішні ринки до 
інновацій та підвищення сталості. Закуповуючи більш сталі товари, роботи та послуги, 
державний сектор може значно зменшити вплив на довкілля та викиди парникових газів, 
підвищити енерго- та ресурсоефективність, досягти високих соціальних стандартів та якості 
життя. 
 

Сталі публічні закупівлі (далі - СПЗ) є загальновизнаним ключовим інструментом політики 
для підтримки сталого розвитку та інклюзивного переходу до зеленої економіки. 
Міжнародні, європейські, національні та інші стандарти дозволяють виробникам 
впроваджувати системи сталого управління та підвищувати їх ефективність на основі єдиних 
вимог відповідно до найкращих практик та з урахуванням сучасних проблем. 
 

В рамках фінансування ЄС програми EU4Environment, Програма ООН з охорони 
навколишнього середовища (ЮНЕП) має на меті зміцнити спроможність України 
застосовувати підхід СПЗ та розвивати програми екологічного маркування. Це буде 
досягнуто шляхом надання технічної допомоги та розвитку потенціалу / навчання для тих, 
хто розробляє політику, фахівців із закупівель, підприємств та галузевих асоціацій, а також 
неурядових організацій та інших зацікавлених сторін. 
 
Цілі та очікувані результати семінару: 

● Інформувати учасників семінару про принципи і методи екологічного маркування 
згідно з вимогами міжнародних стандартів та систем сертифікації визнаних на 
національному та міжнародному рівні; 

● Представити оновлену політику ЄС та роль екологічного маркування в досягненні її 
цілей та зокрема СПЗ та зелених публічних закупівель (ЗПЗ); 

● Розглянути роль програм взаємної довіри та визнання між органами з екологічного 
маркування Глобальної мережі екологічного маркування (GEN) Internationally 
Coordinated Ecolabelling System; 

● Обговорити проблемні питання пов’язанні із застосуванням екологічного 
маркування і можливі шляхи їх вирішення. 

● Представити рекомендації ЮНЕП щодо застосування екологічного маркування  для 
СПЗ; 

● Розглянути роль держави в регулюванні застосування екологічного маркування  і 
відповідальність користувачів на прикладі держав-членів ЄС та України; 

● Представити рекомендовані зміни до національного законодавства України щодо 
регулювання застосування екологічних маркувань і декларацій, що розроблені в 
рамках програми EU4Environment. 

● Представити практику застосування екологічного маркування українськими 
виробниками і постачальниками; 

● Обговорити проблемні питання, пов'язані з використанням екомаркування та 
можливі рішення в Україні. 

 
Учасники 
Серед учасників будуть представники національних зацікавлених сторін, відповідальних за 
політику, публічні закупівлі, міжнародне співтовариство, експерти та представники 
неурядових організацій. 
 

Корисна інформація 
Буде забезпечений синхронний переклад на англійську та українську мови.  
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До семінару зможуть приєднатися зареєстровані учасники (посилання на Zoom буде 
надіслано електронною поштою за день до події). 
 

Реєстрація:  
https://forms.gle/hBv5wx1Hw6hkmQX59 
 
Про EU4Environment 
EU4Environment має на меті допомогти шести країнам-партнерам: Вірменії, Азербайджану, 
Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні зберегти їхній природний капітал та поліпшити якість 
навколишнього середовища довкілля  для людей, підтримуючи діяльність, пов'язану з охороною 
довкілля, демонструючи та розблоковуючи можливості для екологічного зростання та створення 
механізмів для кращого управління екологічними ризиками та наслідками. 
 

Діяльність фінансується Європейським Союзом та здійснюється п’ятьма партнерами: ОЕСР, ЄЕК ООН, 
ЮНЕП, ЮНІДО та Світовим банком з бюджетом 20 млн. Євро. Термін реалізації програми - 2019-
2022 роки. Додаткова інформація https://www.eu4environment.org/ 

 

https://www.eu4environment.org/


 

 

 

Програма  
 

10:00-10:15 Привітання учасників 
Модератор–Роман Філоненко, Мінестерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України, представник Міністерства у складі Координаційної ради з 
екологічного маркування 
 

Руслан Стрілець, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів 
України 
 

Анна Юлдашова, в.о. директора Департаменту сфери публічних закупівель 
Міністерства економіки України 
 

Олександр Маріковський, народний депутат України - заступник голови Комітету 
Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування 
 

Фарід Якер, відділ економіки ЮНЕП 

10:15-10:30 Принципи і методи екологічного маркування згідно з вимогами міжнародних 
стандартів та систем сертифікації визнаних на національному та міжнародному 
рівні  
Галина Бузан, національний технічний комітет стандартизації ТК 82 "Охорона 
довкілля", Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 
● Стандарти і типи маркування 
● Підтвердження відповідності 
● Екомаркування та публічні закупівлі 

10:30-10:45 Рекомендації ЮНЕП щодо застосування екологічного маркування для СПЗ 
Нильс Хойер, Економічний відділ, ЮНЕП 
 

10:45-11:10 Політика ЄС та роль екологічного маркування І типу в досягненні її цілей та 
зокрема ЗПЗ/СПЗ 
Сільвія Ферратіні, Програма екологічного маркування  EU Ecolabel, Європейська 
комісія 
● Про програму екологічного маркування  EU Ecolabel та взаємодію з іншими 
програмами екологічного маркування, що діють у державах-членах ЄС. 
● Застосування екологічного маркування в європейській практиці СПЗ/ЗПЗ. 
● Роль держави в регулюванні застосування екологічного маркування  і 
відповідальність користувачів на прикладі держав-членів ЄС. 
 

11:10-11:25 Програма взаємної довіри та визнання між органами з екологічного 
маркування Глобальної мережі екомаркування GEN представник правління 
Глобальної мережі екологічного маркування (GEN) 
● Про вплив екомаркування на ресурсоефективность, запобігання забрудненню і 
кліматичним змінам на глобальному рівні; 
● Про GEN  та роль мережі в розвитку програм екологічного маркування, 
гармонізації стандартів між членами, партнерами та іншими програмами 
екологічного маркування; 
● Про GEN та практичний досвід взаємного визнання результатів оцінки між 
сертифікованими програмами. 
 

11:25-11:35 Українська програма екологічного маркування І типу Зелений журавлик 
Світлана Перминова, директор Центру екологічної сертифікації та 
маркування ВГО «Жива планета» 
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●  Екологічні критерії  і схема оцінювання; 
● Підтвердження компетентності і взаємодія з органами влади та іншими 
зацікавленими сторонами; 
●  Результативність діяльності та міжнародна співпраця. 
 

11:35-11:45 Екологічно сертифіковані мийні засоби виробництва ТОВ DeLaMark 
Олексій Веренікін, засновник і генеральний директор ТОВ DeLaMark 
● Стратегія компанії, мотивація і шлях екологічної сертифікації 
● Оцінка преваг  застосування екологічного маркування Зелений журавлик 
 

11:45-11:55 Проблеми розвитку зеленого ринку в Україні та шляхи подолання цих проблем 
Станіслав Зінченко, голова Комітету промислової екології та сталого 
розвитку Європейської Бізнес Асоціації  
● Що необхідно для озеленення економки України; 
● Бар’єри на шляху зеленої модернізації; 
● Роль екологічного маркування у формуванні зелених ринків і державна 
підтримка 
 

11:55-12:05 Громадській контроль і взаємодія з органами державного контролю з метою 
запобігання недобросовісного застосування екологічного маркування 
Олег Цільвік, заступник голови правління ГО «Союз споживачів України» 
●Національне конкурентне право та відповідальність суб’єкта господарювання; 
● Органи державного нагляду (контролю); 
●Приклади недобросовісного маркування; 
● Досвід Союзу по виявленню фактів недобросовісного маркування та 
результативність взаємодії з Антимонопольним комітетом України по 
притягненню до відповідальності порушників 
 

12:05-12:15 Презентації рекомендованих змін до національного законодавства України 
щодо регулювання застосування екологічних маркувань і декларацій  
Інна Яреськовська, ВГО «Жива планета» 
 

12:15 Наступні кроки щодо діяльності у сфері СПЗ в рамках програми EU4Environment 
Леся Ніколаєва, представник проекту EU4Environment 
● Наступні кроки 
● Обговорення 
 

Заключні коментарі та закриття семінару 

 
 


