
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання  технічного комітету стандартизації  ТК 82 «Охорона довкілля»  

 

м. Київ             14 грудня 2018 року 

 

Зареєстровані та присутні згідно реєстру (додаток 1), з яких  колективних 

членів з 33 присутні 24, індивідуальних членів – з 12, присутні 7 осіб. Кворум 

є. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.    Відкриття та привітання учасників засідання. 

2.    Про зміни у складі  ТК 82. 

3.    Про вибір відповідального секретаря ТК 82. 

4.    Про погодження проектів НД. 

5.    Про результати діяльності ТК 82 у 2018 році (обговорення проекту 

звіту). 

6.    Про план роботи  ТК 82 на 2019 рік. 

7. Різне. 

 

По першому питанню порядку денного  

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., яка відкрила та привітала учасників засідання. 

 

По другому питанню порядку денного  

СЛУХАЛИ:   

Бузан Г.С., яка проінформувала про зміни у складі  ТК 82, які необхідно 

провести для актуалізації даних. Зокрема, щодо зміни повноважних 

представників колективних членів наступні: 

1. Державна екологічна інспекція України: 

Волохова Алла Іванівна, начальник відділу інструментально-

лабораторного контролю Департаменту державного екологічного нагляду 

(контролю)  

2. Міністерство оборони України: 

Шентяпін Олексій Іванович, полковник, начальник відділу цивільного 

захисту та екологічної безпеки управління планування РХБ захисту 

Центрального управління РХБ захисту Головного управління оперативного 

забезпечення збройних Сил України (на заміну представника: Усков Євген 

Олександрович) 

3. Державне агентство водних ресурсів України:  

Вибувають: Жовтоног Микола Іванович, головний спеціаліст відділу 

науково-технічного та інформаційного забезпечення та Ткаченко Лариса 

Володимирівна, головний спеціаліст управління водних ресурсів та 

координації діяльності територіальних органів, нових представників 

Держводагенство не надало. 

4. Інститут екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя МОЗ України: 
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Нові представники Кравчук Олександр Павлович, Бобяк Микола 

Васильович, Величко Микола Васильвич, наукові співробітники 

5. Херсонська торгово-промислова палата: 

Вибуває Дюдяєва Ольга Анатоліївна, провідний спеціаліст по системам 

менеджменту 

6. Національний транспортний університет: 

Новий представник Кобзиста Оксана Петрівна, доцент, кандидат 

біологічних наук, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності (на 

заміну представника: Парасочка Аліна Володимирівна) 

7. Інститут агроекології і природокористування НААН України:  

Нові представники Бутрим Оксана Володимирівна, д.е.н., старший 

науковий співробітник, завідувач лабораторії економіки низьковуглецевого 

розвитку агросфери відділу інституціонального забезпечення 

природокористування та Березницька Марина Володимирівна, науковий 

співробітник лабораторії економіки низьковуглецевого розвитку агросфери 

відділу інституціонального забезпечення природокористування 

8. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління: 

Вибуває Смоляр Віра Василівна, директор Центру екологічної безпеки та 

природокористування. 

Щодо колективних та індивідуальних членів, які вибувають: 

1. Державне агентство водних ресурсів України (не визначилися із 

представником). 

2. Київський національний університет технологій та дизайну. 

3. ДП «Київський державний НДІ текстильно-галантерейної 

промисловості». 

4. Погоріла Олена Василівна, начальник технічного відділу 

Всеукраїнської асоціації пекарів, відповідальний секретар ТК 153. 

5. Мороз Валентина Миколаївна, к.т.н., старший науковий співробітник, 

виконавчий директор Української асоціації виробників гофрокартону. 

6. Тимощук Віктор Леонідович, головний спеціаліст відділу енергетики 

та альтернативних видів палива МінАПК. 

7. Хоменко Юрій Іванович, начальник відділу енергетики та 

альтернативних видів палива МінАПК. 

8. Новіков Іван Миколайович, к.х.н, академік Академії інженерних наук, 

академік Академії технологічних наук. 

Щодо прийняття нових колективних та індивідуальних членів, до 

ТК82 надійшли пропозиції щодо наступних кандидатів: 

1. В колективні члени: ДП «Черкаський державний науково-дослідний 

інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості» 

Директор інституту: Ковеня Тамара Володимирівна 

Бульвар Шевченка, 205, м.Черкаси, 18000, Україна 

2. В індивідуальні члени: 

2.1. Мукомела Антон Миколайович, завідувач сектором адаптації 

промисловості до європейського законодавства REACH та інших міжнародних 

законодавчих актів в сфері хімічної промисловості ДП «Черкаський 
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державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в 

хімічній промисловості»; 

2.2. Смоляр Віра Василівна, директор ТОВ «Центр екологічної безпеки та 

природокористування»; 

2.3. Оводенко Тамара Сергіївна, директор ТОВ «НДЦ екологічної безпеки 

та природокористування». 

Таким чином, після внесення усіх вищезазначених змін, склад ТК 82 

буде представлений 31 колективним членом та 10 індивідуальними членами. 

Проект уточненого складу ТК 82 додається. 

В обговоренні питання взяли участь: Берзіна С.В.,  Смоляр В.В., 

Оводенко Т.С. 

Берзіна С.В. запропонувала внести відповідні зміни до складу ТК82 та 

прийняти уточнений склад ТК 82 для внесення відповідних змін до 

Положення про ТК 82.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Внести зміни до складу ТК82 згідно вищезазначеної інформації, а 

саме зміни повноважних представників колективних членів, вилучити 

колективних та індивідуальних членів, які вибувають, ввести нових 

колективних та індивідуальних членів: 

В колективні члени: ДП «Черкаський державний науково-дослідний 

інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості» 

Директор інституту: Ковеня Тамара Володимирівна 

Бульвар Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, Україна 

В індивідуальні члени: 

Мукомела Антон Миколайович, завідувач сектором адаптації 

промисловості до європейського законодавства REACH та інших міжнародних 

законодавчих актів в сфері хімічної промисловості ДП «Черкаський 

державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в 

хімічній промисловості»; 

Смоляр Віра Василівна, директор ТОВ «Центр екологічної безпеки та 

природокористування»; 

Оводенко Тамара Сергіївна, директор ТОВ «НДЦ екологічної безпеки та 

природокористування». 

2. Звернутись на адресу НОС з пропозицією щодо внесення відповідних 

змін до Положення про ТК 82.  

 

Голосування:  

За – 31;  

Проти – «0»;  

Утрималися – «0». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По третьому питанню порядку денного  

СЛУХАЛИ:  
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Берзіну С.В., яка запропонувала переобрати відповідального секретаря 

ТК 82. На посаду призначити Бузан Галину Сергіївну, директора Центру 

екологічної стандартизації Державної екологічної академії післядипломної 

освіти та управління. 

В обговоренні питання взяли участь: Виговська Г.П., Горшков Л.І., Буган 

Г.С., Смоляр В.В., Шкуратов О.І., Данилкіна І.Л., Бабієва Л.Г. 

 

За результатами обговорення ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Призначити на посаду відповідального секретаря ТК 82 Бузан Галину 

Сергіївну, директора Центру екологічної стандартизації Державної 

екологічної академії післядипломної освіти та управління. 

2. Звернутись на адресу НОС з пропозицією щодо внесення відповідних 

змін до Положення про ТК 82. 

  

Голосування:  

За – 31;  

Проти – «0»;  

Утрималися – «0». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По першій частині четвертого питання порядку денного  

 

СЛУХАЛИ:  

Берзіну С.В., яка презентувала остаточну редакцію проекту               

ДСТУ EN 60622:201_ (EN 60622:2003, IDT) «Вторинні елементи живлення та 

акумуляторні батареї, що містять лужні чи інші некислотні електроліти. 

Герметичні нікель-кадмієві призматичні перезаряджувані поодинокі елементи 

живлення». 

ДСТУ розробляється в рамках реалізації проекту ЄС Twinning 

«Впровадження системи управління відходами електричного та електронного 

обладнання (ВЕЕО) в Україні». 

Підставою для розроблення ДСТУ є тема завдання № 1395.2.1.1-2018 

Додатка 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік, 

протокольне рішення  засідання ТК 82 (протокол від 20.04.2018 № 2). 

Прийняття ДСТУ дозволить забезпечити раціональне виробництво та 

утилізацію герметизованих нікель-кадмієвих призматичних одиночних 

акумуляторів, що перезаряджаються внаслідок застосування міжнародних або 

регіональних правил, настанов і процедур; забезпечити охорону життя та 

здоров’я; забезпечити права та інтереси споживачів; убезпечити працю; 

забезпечити збереження навколишнього середовища і економія ресурсів. 

За результатами обговорення ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Схвалити остаточну редакцію ДСТУ EN 60622:201_ (EN 60622:2003, 

IDT) «Вторинні елементи живлення та акумуляторні батареї, що містять лужні 
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чи інші некислотні електроліти. Герметичні нікель-кадмієві призматичні 

перезаряджувані поодинокі елементи живлення». 

2. Оформити справу вищезазначеного ДСТУ відповідно до вимог 

національної стандартизації та направити її до ДП «УкрНДНЦ» на прийняття. 

 

Голосування:  

За – 31;  

Проти – «0»;  

Утрималися – «0». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По другій частині четвертого питання порядку денного  

СЛУХАЛИ:  

Берзіну С.В., яка презентувала остаточну редакцію проекту ДСТУ Оцінка 

впливу на довкілля. Свинокомплекси. Критерії оцінки та документи». 

ДСТУ розробляється   за   ініціативою   та    на    замовлення Асоціації 

«Свинарі України» відповідно до Протоколу установчих зборів Робочої групи 

з розробки національних стандартів з оцінки впливу на довкілля для галузі 

свинарства від 15.12.2017 № 1/2017 та Наказу Технічного комітету 

стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» від 16 лютого 2018 р. № 1-18/ТК 82. 

Тема ДСТУ «Оцінка впливу на довкілля. Свинокомплекси. Критерії 

оцінки та документи» повністю узгоджена з вимогами технічного завдання. 

Тема завдання № 1440.2.1.1-2018 Додатка 1 до Програми робіт з національної 

стандартизації на 2018 рік. 

 

За результатами обговорення ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Схвалити остаточну редакцію ДСТУ Оцінка впливу на довкілля. 

Свинокомплекси. Критерії оцінки та документи». 

2. Оформити справу вищезазначеного ДСТУ відповідно до вимог 

національної стандартизації та направити її до ДП «УкрНДНЦ» на прийняття. 

 

Голосування:  

За – 31;  

Проти – «0»;  

Утрималися – «0». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По третій частині четвертого питання порядку денного  

СЛУХАЛИ:  

Берзіну С.В., яка презентувала остаточну редакцію проекту ДСТУ 

«Оцінка впливу на довкілля. Настанова щодо підготовки звіту з оцінки впливу 

на довкілля». 
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ДСТУ розробляється за ініціативою та на замовлення Асоціації «Свинарі 

України» відповідно до Протоколу установчих зборів Робочої групи з 

розробки національних стандартів з оцінки впливу на довкілля для галузі 

свинарства від 15.12.2017 № 1/2017 та Наказу Технічного комітету 

стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» від 16 лютого 2018 р. № 1-18/ТК 82. 

Підставою для розроблення ДСТУ є тема завдання № 1441.2.1.1-2018 

Додатка 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік.  

 

За результатами обговорення ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Схвалити остаточну редакцію ДСТУ «Оцінка впливу на довкілля. 

Настанова щодо підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля». 

2. Оформити справу вищезазначеного ДСТУ відповідно до вимог 

національної стандартизації та направити її до ДП «УкрНДНЦ» на прийняття. 

 

Голосування:  

За – 31;  

Проти – «0»;  

Утрималися – «0». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По четвертій частині четвертого питання порядку денного  

СЛУХАЛИ:  

Берзіну С.В., яка презентувала остаточну редакцію проекту СОУ «Відбор 

проб промислових викидів на котлоагрегатах блоків станційних №1-6. 

Встановлення точок».  

СОУ розробляється   за   ініціативою   та  на замовлення Трипільська 

теплова електрична станція Публічного акціонерного товариства 

«Центренерго» та Наказу Технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона 

довкілля» від 16 лютого 2018 р. № 1-18/ТК 82. 

Мета роботи: провести розрахунок точок відбору проб промислових 

викидів на котлоагрегатах блоків станційних №1-6 згідно стандартизованого 

методу. 

 В СОУ приведено методику визначення точок відбору проб промислових 

викидів на котлоагрегатах блоків станційних №1-6 та встановлено дані точки 

відбору розрахунковим методом. СОУ сприяє впровадженню передових 

технологій виробництва, підвищення якості виробництва та збереження 

довкілля. 

 

За результатами обговорення ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Схвалити остаточну редакцію СОУ «Відбор проб промислових 

викидів на котлоагрегатах блоків станційних №1-6. Встановлення точок». 

2. Оформити справу вищезазначеного СОУ відповідно до вимог 

національної стандартизації та передати її на прийняття. 
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Голосування:  

За – 31;  

Проти – «0»;  

Утрималися – «0». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По п’ятій частині четвертого питання порядку денного  

СЛУХАЛИ:  

Берзіну С.В., яка презентувала Звід коментарів до першої редакції 

проекту ДСТУ НННН:20__  «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. 

Визначення масової концентрації твердих частинок рм10 та рм2,5». 

Підставою для розроблення ДСТУ є Закон України «Про основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», 

імплементація в Україні основних положень Директиви  2008/50/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. «Про якість 

атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи» та Програма робіт з 

національної стандартизації на 2018 рік. 

Кінцевим результатом розроблюваного національного стандарту є 

отримання результатів вимірювань масової концентрації твердих частинок 

РМ10 та РМ2,5 в організованих викидах від стаціонарних джерел забруднення 

атмосферного повітря, забезпечення їх єдності та необхідної точності. 

Цей національний стандарт буде використано вимірювальними 

лабораторіями Державної екологічної інспекції України, організацій та 

установ Міністерства, інших відомств-суб’єктів державного моніторингу, 

підприємств-природокористувачів для виконання вимірювань у сфері 

законодавчо регульованої метрології, а саме при здійсненні державного та 

відомчого контролю і моніторингу джерел забруднення атмосферного повітря; 

Впровадження цього національного стандарту сприятиме підвищенню 

рівня єдності та необхідної точності результатів вимірювань вмісту 

забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря і, таким чином, 

підвищить ефективність контролю та моніторингу. 

 

За результатами обговорення ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Схвалити Звід коментарів до першої редакції проекту ДСТУ 

НННН:20__  «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Визначення 

масової концентрації твердих частинок рм10 та рм2,5». 

 

Голосування:  

За – 31;  

Проти – «0»;  

Утрималися – «0». 

Рішення прийнято одноголосно. 
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По п’ятому питанню порядку денного  

СЛУХАЛИ: 

Берзіну С.В., яка презентувала членам ТК82 результати діяльності ТК 82 

у 2018 році та запропонувала схвалити проект звіту про діяльність ТК 82 у 

2018 році (да текстом додається).  

 

За результатами обговорення ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Схвалити проект звіту про діяльність ТК 82 у 2018 році. 

2. Відповідальному секретарю ТК 82 оформити звіт про діяльність ТК 82 у 

2018 році відповідно до вимог національної стандартизації та направити його 

до ДП «УкрНДНЦ» в термін до 25 грудня 2018 року. 

 

Голосування:  

За – 31;  

Проти – «0»;  

Утрималися – «0». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По шостому питанню порядку денного  

Берзіну С.В., яка доповіла, що на даний момент триває підготовка плану 

роботи  ТК 82 на 2019 рік та запропонувала присутнім подавати  пропозиції до 

Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік в термін до 

18.01.2019. Також наголосила, що подавати пропозиції необхідно обов’язково 

із зазначенням наступної інформації: 

- Тема завдання;  

- Код проекту національного НД згідно з ДК 004:2008; 

- Назва проекту національного НД і вид роботи з національної 

стандартизації; 

- Позначення міжнародних (регіональних) НД (ISO, IEC, EN тощо); 

- Дата виконання (місяць, рік);  

- ТК, відповідальний за проведення роботи з національної стандартизації; 

- Розробник і співвиконавці; 

- Джерело фінансування; 

- Найменування та код бюджетної програми, за рахунок якої фінансують 

роботи з національної стандартизації; 

- Назва, дата та номер нормативно-правового акта;  

- Познака акта законодавства ЄС; 
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- Етап робіт з національної стандартизації. 

Інформація надсилається до секретаріату ТК82 в форматі excel у формі 

встановленого зразка. 

Запропонувала схвалити пропозиції до Програми робіт з національної 

стандартизації на 2019 рік відповідно до додатку 6. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Прийняти до відома інформацію про формування плану роботи  ТК 82 

на 2019 рік. 

2. Членам ТК82 подавати  за наявності пропозиції до Програми робіт з 

національної стандартизації на 2019 рік в термін до 18.01.2019. 

3. Схвалити пропозиції до Програми робіт з національної стандартизації 

на 2019 рік відповідно до додатку 6. 

4. Відповідальному секретарю ТК 82 узагальнити пропозиції до Програми 

робіт з національної стандартизації на 2019 рік та направити їх до ДП 

«УкрНДНЦ» в термін до 18 січня 2019 року. 

 

Голосування:  

За – 31;  

Проти – «0»;  

Утрималися – «0». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По сьомому питанню порядку денного  

Берзіну С.В., яка доповіла, що до ТК 82 звернувся ДП «Черкаський 

державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в 

хімічній промисловості» із пропозицією створити в структурі ТК82 новий 

підкомітет ПК 8 ТК82 «Хімічна безпека», з огляду на очікувані зміни в 

національному законодавстві у цій сфері та необхідність прийняття 

значної кількості нових національних стандартів.  Копія листа за текстом 

додається. 

Запропонувала підтримати пропозицію, утворити ПК 8 ТК 82, призначити 

головою ПК 8 ТК82 Мукомелу Антону Миколайовича, завідувача сектором 

адаптації промисловості до європейського законодавства REACH та інших 

міжнародних законодавчих актів в сфері хімічної промисловості.  

Закріпити за ПК 8 ТК 82 наступні коди стандартизації: 13.020.01 Довкілля 

та захист довкілля взагалі та 13.020.20 Економіка довкілля. Дані коди наявні в 

сфері стандартизації, закріпленої за ТК82, в разі необхідності передбачити 

розширення сфери стандартизації ТК82 в частині, що стосується напрямку 

хімічної безпеки. 
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За результатами обговорення ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утворити ПК 8 ТК 82 «Хімічна безпека». 

2. Призначити головою ПК 8 ТК82 Мукомелу Антону Миколайовича, 

завідувача сектором адаптації промисловості до європейського законодавства 

REACH та інших міжнародних законодавчих актів в сфері хімічної 

промисловості.  

3. Закріпити за ПК 8 ТК 82 коди стандартизації: 13.020.01 Довкілля та 

захист довкілля взагалі та 13.020.20 Економіка довкілля. 

4. Відповідальному секретарю ТК 82 підготувати відповідні зміни до 

Положення про ТК 82 та направити їх до ДП «УкрНДНЦ». 

 

Голосування:  

За – 31;  

Проти – «0»;  

Утрималися – «0». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова ТК 82                                                                О.І. Бондар  

 

 

Відповідальний секретар ТК 82                                   Г.С. Бузан  
                                                                                  

 

 



Додаток 1  

до Протоколу засідання ТК 82 

№ 5 від 14 грудня 2018 р. 

 

СПИСОК 

учасників засідання ТК 82 «Охорона довкілля» 

 

14.12.2018 р., м. Київ 

Орхуський центр, Мінприроди 

 
Ч.ч. Назва організації та ім'я та прізвище колективного члена ТК82 або ім'я та прізвище 

індивідуального члена ТК 82 

1 2 

1.  Міністерство оборони України 

Шентяпін Олексій Іванович,  

полковник, начальник відділу цивільного захисту та екологічної безпеки управління 

планування РХБ захисту Центрального управління РХБ захисту Головного управління 

оперативного забезпечення збройних Сил України 

2.  Державна екологічна інспекція України  

Волохова Алла Іванівна,  

начальник відділу інструментально-лабораторного контролю Департаменту 

державного екологічного нагляду (контролю)  

3.  Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди 

України  

Горшков Леонід Іванович,  

завідувач кафедрою екологічного менеджменту, аудиту та інжинірингу  

4.  Всеукраїнська громадська організація «Жива планета»  

Берзіна Світлана Валеріївна, 

президент ВГО «Жива планета»  

5.  Інститут агроекології і природокористування НААН України 

Шкуратов Олексій Іванович,  

д.е.н., заступник директора  

Бутрим Оксана Володимирівна, д.е.н., старший науковий співробітник, завідувач 

лабораторії економіки низьковуглецевого розвитку агросфери відділу 

інституціонального забезпеченна природокористування 

Березницька Марина Володимирівна, науковий співробітник лабораторії економіки 

низьковуглецевого розвитку агросфери відділу інституціонального забезпечення 

природокористуваннятел.  

6.  Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 

проблем» 

Мінприроди України  

Калініченко Олена Олексіївна, завідувач лабораторії еколого-аналітичних 

досліджень  

(передача голосу Берзіній С.В.) 

7.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційний центр «Екосистема» 

Повноважний представник: 

Данилкіна Ірина Леонідівна, 

Виконавчий директор 

8.  ДП «Науковий центр превентивної токсикології, хімічної і харчової безпеки імені Л.І. 

Медведя МОЗ України»  
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Проданчук Микола Георгійович, директор  

9.  ДП «Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» Мінекономрозвитку України  

Гілевич Юлія Володимирівна,  

к.т.н., начальник науково-технічного Центру підтвердження відповідності, 

стандартизації та випробувань продукції легкої промисловості та засобів 

індивідуального захисту 

10.  ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем»  

Мінекономрозвитку України  

Горопацький Віктор Григорович,  

начальник сектору стандартизації систем екологічного управління науково-дослідного 

відділу стандартизації систем управління якістю та екологічного управління, кандидат 

фізико-математичних наук 

11.  Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування  

Бузан Галина Сергіївна,  

начальник відділу стандартизації 

12.  Союз хіміків України  

Повноважні представники: 

Гришечкін Володимир Вікторович,  

к.х.н., директор 

13.  Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу (ТК 146 

«Матеріали, обладнання і споруди для нафтогазової промисловості»)  

Карпаш Олег Михайлович,  

д.т.н., професор, заступник голови ТК 146 

(передача голосу Берзіній С.В.) 

14.  Федерація органічного руху України  

Милованов Євген Володимирович, 

голова правління 

15.  Інститут громадського здоров’я АМН України ім. О.М. Марзеєва  

Михіна Людмила Іванівна,  

к.б.н., науковий співробітник лабораторії якості повітря  

16.  Українська екологічна асоціація «Зелений світ»  

Лазаренко Владислав Ігорович, 

голова молодіжної комісії 

17.  Українська лабораторія якості та безпеки продукції анропромислового комплексу 

Національного університету біоресурсів і природокористування  

Самкова Оксана Петрівна,  

заступник директора з експертної діяльності  

18.  Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 

Бабієва Лариса Григорівна,  

головний спеціаліст управління охорони праці та екології 

19.  Національний університет харчових технологій України 

Левківська Тетяна Миколаївна,  

доцент кафедри технології консервування НУХТ України 

20.  Одеська національна академія харчових технологій 

Крусір Галина Всеволодівна,  

д.т.н., професор, завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій 

Шевченко Роман Іванович,  

к.т.н., доцент кафедри екології та природоохоронних технологій 

21.  Національний транспортний університет 

Хрутьба Вікторія Олександрівна, доктор хімічних наук, завідувач кафедри екології 

та безпеки життєдіяльності 

Кобзиста Оксана Петрівна, доцент, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
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екології та безпеки життєдіяльності 

22.  ДП «НЕК «Укренерго»  

Давидов Геннадій Матвійович,  

заступник начальника відділу екологічної політики  

23.  ВІІ НУБіП України «НДІІІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної 

продукції»  

Проноза Олена Вікторівна,  

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу розробки технологій 

зберігання та переробки біоресурсів 

24.  ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського 

господарства» Мінрегіону України  

Повноважні представники: 

Кравченко Валерій Анатолійович,  

директор  

Сатін Ігор Валентинович,  

завідувач лабораторії механізації санітарного очищення, благоустрою та озеленення 

міст 

25.  Рябий Едуард Геннадійович,  

керівник секретаріату, член правління МГО «Рада з екологічної безпеки», член 

Української спілки промисловців та підприємців  

26.  Картавцев Олег Миколайович,  
екологічний аудитор, в.о.директора ДП «НДІННП «МАСМА»  

27.  Виговська Ганна Павлівна,  

к.т.н., завідувач кафедри екологічної безпеки, Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління 

28.  Маковецька Юлія Михайлівна,  

к.е.н., старший науковий співробітник ДУ «Інститут економіки природокористування 

та сталого розвитку НАН України» 

29.  Годовька Тетяна Борисівна,  

директор ПП «Експертний центр «Укрекобіокон» 

30.  Гордієнко Тетяна Богданівна,  

д.т.н., завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Одеської державної 

академії технічного регулювання і якості 

31.  Ткач Олена Владленівна, 

екологічний аудитор, національний консультант 

(передача голосу Берзіній С.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 





Додаток 2  

до Протоколу засідання ТК 82 

№ 5 від 14 грудня 2018 р.   

ПЕРЕЛІК ЧЛЕНІВ ТК 82 

 

(колективних членів ТК 82 та їх повноважних представників 

та індивідуальних членів ТК 82) 

 
Ч.ч. Назва організації, ім'я та прізвище індивідуального члена ТК 82 Адреса організації, телефон, факс, електронна адреса Відмітка 

1 2 3 4 

1.  Міністерство інфраструктури України  

 

Повноважні представники: 

Паскалюк Алла Миколаївна,  

начальник відділу технічного регулювання, екологічної безпеки та 

страхової політики департаменту безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури  

 

Устименко Віктор Сергійович,  

к.т.н., академік Транспортної академії України, завідувач лабораторії 

дослідження використання палив та екології ДП 

«ДержавтотрансНДІпроект» 

 

Клименко Олексій Андрійович,  

к.т.н., академік Транспортної академії України, заступник завідувача 

лабораторії дослідження використання палив та екології ДП 

«ДержавтотрансНДІпроект» 

 

Карабут Валерія Олександрівна,  

начальник відділу екологічного менеджменту ПАТ «Укрзалізниця» 

 

Яценко Іван Вікторович,  

головний спеціаліст відділу розвитку та екологічної безпеки аеропортів 

управління аеродромів та аеропортів Державіаслужби 

 

Городецька Яна Іванівна,  

головний спеціаліст відділу розвитку та екологічної безпеки аеропортів 

управління аеродромів та аеропортів Державіаслужби 

01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 14 

тел.: (044) 351-40-96,  

тел./факс:(044) 351-48-45  

ел.п.: miy@mtu.gov.ua  

 

тел.: (097) 631-86-82,  

ел.п.: pam@mtu.gov.ua 

 

 

тел.: (044) 201-08-13,  

ел.п.: vustymenko@insat.org.ua 

 

 

 

тел.: (044) 201-08-13,  

ел.п.: aklimenko@insat.org.ua 

 

 

 

 

тел./факс: 351-56-32,   

ел.п.: karabutva@gmail.com  

 

 

тел./факс: (044) 351-52-45,  

ел.п.: iatsenko@avia.gov.ua 

ел.п.: gorodetska@avia.gov.ua 

 

 

mailto:miy@mtu.gov.ua
mailto:pam@mtu.gov.ua
mailto:vustymenko@insat.org.ua
mailto:aklimenko@insat.org.ua
mailto:karabutva@gmail.com
mailto:iatsenko@avia.gov.ua
mailto:gorodetska@avia.gov.ua
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2.  Міністерство оборони України 

 

 

Повноважні представники: 

Гущин Сергій Леонідович,  

полковник, начальник відділу екологічної безпеки Управління 

екологічної безпеки та протимінної діяльності 

 

Шентяпін Олексій Іванович,  

полковник, начальник відділу цивільного захисту та екологічної безпеки 

управління планування РХБ захисту Центрального управління РХБ 

захисту Головного управління оперативного забезпечення збройних Сил 

України 

03168, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 6  

тел. /факс (044) 226-20-15 

ел.п.: admou@mil.gov.ua  

 

03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 50/2  

тел.: (044) 454-40-27,  

тел. моб.: (067) 214-83-04,  

ел.п.: uvdsns@gmail.com  

 

 

тел. моб.: (067)760-83-22 

ел.п.: Shentyapin.igor@gmail.com 

 

3.  Державна екологічна інспекція України  

 

 

 

Повноважні представники: 

Черевко Віктор Миколайович,  

директор Департаменту оперативного контролю та організаційно-

методичного забезпечення  

 

Cеменець Алла Миколаївна, 

начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних 

екосистем та ресурсів 

 

Волохова Алла Іванівна,  

начальник відділу інструментально-лабораторного контролю 

Департаменту державного екологічного нагляду (контролю)  

01042, м. Київ, пров. Новопечерський 3, к. 2  

тел./ факс +38 (044) 521-20-40 

e-mail: info@dei.gov.ua  

 

тел.: (044) 528-71-45, 

тел. моб.: (068) 122-70-07,  

ел.п.: info@dei.gov.ua  

 

тел.: (044) 521-20-45, 

тел. моб.: (050) 627-19-57,  

ел.п.: voda@dei.gov.ua  

 

тел.: (044) 521-20-39, 528-71-91, 

ел.п.: labcontrol@dei.gov.ua 

 

4.  Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління 

Мінприроди України  

 

 

Повноважні представники: 

Бондар Олександр Іванович,  

ректор, професор, доктор біологічних наук 

 

03035, м. Київ,  вул. Митрополита В. Липківського, 

35, корпус 2  

тел.:(044) 206-31-31  

ел.п.: dei2005@ukr.net  

 

тел.:(044) 206-31-31  

ел.п.: dei2005@ukr.net  

 

 

mailto:admou@mil.gov.ua
mailto:uvdsns@gmail.com
mailto:Shentyapin.igor@gmail.com
mailto:info@dei.gov.ua
mailto:dei2005@ukr.net
mailto:dei2005@ukr.net


 17 

Барановська Ванда Євгенівна, 

проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук  

 

Горшков Леонід Іванович,  

завідувач кафедрою екологічного менеджменту, аудиту та інжинірингу  

 

Шматков Григорій Григорович, 

д.б.н., лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, 

сертифікований екологічний аудитор, професор кафедри екологічного 

аудиту 

 

Єгоров Сергій Олександрович, 

директор Центру трансферу технологій  та інновацій Державної 

екологічної академії післядипломної освіти та управління   

 

Крізська Юлія Михайлівна,  

аспірант Інституту економіки та екології природокористування  

 

Рогачова Марина В’ячеславівна,   

старший викладач кафедри методології для сталого розвитку 

тел. моб.: (067) 500-57-53,  

ел.п.: dei2005@ukr.net  

 

тел.: (044) 206-31-32,  

тел. моб.: (067) 500-28-78, 

ел.п.: leogor@ukr.net   

 

тел. моб.: (067) 981-76-72 

ел.п.: shmatkov7@gmail.com 

 

тел. (063) 560-16-36,  

ел.п.: kryziskaya@mail.ru 

 

тел. моб.: (098) 699-81-77, 

ел.п.: dea.ctt@ukr.net  

 

тел.:(050) 165-95-30, 

ел.п.: dei2005@ukr.net 

5.  Всеукраїнська громадська організація «Жива планета»  

 

 

 

Повноважний представник: 

Берзіна Світлана Валеріївна, 

президент ВГО «Жива планета»  

02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 6 Д,  

тел./факс: (044) 541-10-11 

ел.п.: info@zhiva-planeta.org.ua  

 

тел. моб.: (067) 219-82-00,  

ел.п.: berzina@ecolabel.org.ua 

 

6.  Інститут агроекології і природокористування НААН України 

 

 

Повноважні представники: 

Фурдичко Орест Іванович,  

д.с/г н., академік НААН України, директор  

 

Шкуратов Олексій Іванович,  

д.е.н., заступник директора  

03143, м. Київ, вул. Метрологічна,12 

тел.: (044) 526-23-38, 522-62-70, 

факс: (044) 526-92-21 

ел.п.: agroecologynaan@gmail.com 

 

тел. моб.: (050) 311-75-36, 

ел.п.: agroecologynaan@gmail.com 

 

тел.: (044) 526-33-36, 

тел. моб.:  (098) 28-24-994,  

 

mailto:dei2005@ukr.net
mailto:leogor@ukr.net
mailto:shmatkov7@gmail.com
mailto:kryziskaya@mail.ru
mailto:dea.ctt@ukr.net
mailto:dei2005@ukr.net
mailto:info@zhiva-planeta.org.ua
mailto:berzina@ecolabel.org.ua
mailto:agroecologynaan@gmail.com
mailto:agroecologynaan@gmail.com
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Бутрим Оксана Володимирівна, д.е.н., старший науковий 

співробітник, завідувач лабораторії економіки низьковуглецевого 

розвитку агросфери відділу інституціонального забезпеченна 

природокористування 

Березницька Марина Володимирівна, науковий співробітник 

лабораторії економіки низьковуглецевого розвитку агросфери відділу 

інституціонального забезпечення природокористуваннятел.  

ел.п.: Shkuratov@nas.gov.ua 

моб.: (096)295-70-22 

ел.п.: oksana.butrim@gmail.com   

 

 

тел. моб.: (095)543-86-12 

ел.п.: mbereznytska@gmail.com  

 

7.  Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут 

екологічних проблем» 

Мінприроди України  

 

Повноважні представники: 

Гриценко Анатолій Володимирович,  

доктор географічних наук, професор, директор 

 

Васенко Олександр Георгійович, 

к.б.н., с.н.с., доцент, перший заступник директора з наукової роботи,  

завідувач лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля 

та природних територій особливої охорони 

 

Дмитрієва Олена Олексіївна,  

д.е.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи та маркетингу 

наукових досліджень, завідувач лабораторії екологічно безпечного 

водокористування населених пунктів і господарських об’єктів  

 

Коваленко Григорій Дмитрович,  

д. фіз.-мат.н., професор, завідувач лабораторії радіоекологічної безпеки 

та радіаційного моніторингу 

 

Горбань Наталія Сергіївна,  

к.б.н., с.н.с., завідувач лабораторії міських і виробничих стічних вод 

 

Калініченко Олена Олексіївна, завідувач лабораторії еколого-

аналітичних досліджень  

 

61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6  

тел.: (057) 702-15-92,  

ел.п.: directorniiep@gmail.com  

 

 

тел. моб.:  (050) 323-74-83,  

ел.п.: directorniiep@gmail.com 

 

тел.: (057) 702-18-85,  

тел. моб.:  (097) 357-82-70,  

ел.п.: alexandr.vasenko@gmail.com 

 

 

 

тел.: (057) 715-60-93, 

тел. моб.:  (050) 343-04-41,  

ел.п.: dmitrieva.olena@gmail.com  

 

 

 

тел.: (057) 702-15-96, 

тел. моб.:  (050) 301-28-67,  

ел.п.: grygoryk0@gmail.com 

 

тел.: (057) 702-16-07,  

тел. моб.:  (066) 124-05-45,  

ел.п.: ukrniiep@gmail.com 

 

 

mailto:Shkuratov@nas.gov.ua
mailto:oksana.butrim@gmail.com
mailto:mbereznytska@gmail.com
mailto:directorniiep@gmail.com
mailto:directorniiep@gmail.com
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mailto:grygoryk0@gmail.com
mailto:ukrniiep@gmail.com
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Ткачова Олена Володимирівна, завідувач сектору розробки систем 

управління відходами лабораторії охорони атмосферного повітря та 

систем управління відходами 

тел.: (057) 702-16-04,  

тел. моб.:  (095) 895-02-30,   

ел.п.: ecolog525@ukr.net 

 

тел. (057) 702-15-81,  

тел. моб.:  (050) 504-93-16,  

ел.п.: tkachov2007@bigmir.net 

 

8.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційний центр 

«Екосистема» 

 

Повноважний представник: 

Данилкіна Ірина Леонідівна, 

Виконавчий директор 

03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського,1  

тел.: (044) 492-66-99 факс: (044) 248-70-72 

ел.п.: irina.danilkina@ukr.net 

 

тел. моб.:  (050) 680-92-32,  

ел.п.: irina.danilkina@ukr.net 

 

9.  ДП «Науковий центр превентивної токсикології, хімічної і харчової 

безпеки імені  

Л.І. Медведя МОЗ України»  

 

Повноважні представники: 

Проданчук Микола Георгійович, директор  

 

Бобильова Ольга Олександрівна, 

заступник директора  

 

Кравчук Олександр Павлович,  

заступник директора 

 

Бабяк Микола Васильович,  

інженер першої категорії 

 

Величко Микола Васильович,  

старший науковий співробітник 

03022, м. Київ, вул.  Героїв оборони, 6  

тел.: (044) 526-95-05,  

ел.п.: office@medved.kiev.ua   

 

тел. моб.:  (050) 310-78-26,  

ел.п.: pai@medved.kiev.ua  

 

тел.: (044) 526-95-76, 526-95-45,   

ел.п.: office@medved.kiev.ua 

 

моб. тел.: (050) 384-80-10,  

ел.п.: opkravchuk@ukr.net  

 

моб. тел.: (067) 467-96-91, 

ел.п.: U769515@gmail.com  

 

моб. тел.: (050) 374-54-39,  

ел.п.: velychko54@ukr.net   

 

10.  ДП «Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» 

Мінекономрозвитку України  

 

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4,  

тел.: (044)  452-27-86, 450-78-11,  

ел.п.: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua 

 office@ukrcsm.kiev.ua  

 

mailto:ecolog525@ukr.net
mailto:tkachov2007@bigmir.net
mailto:office@medved.kiev.ua
mailto:pai@medved.kiev.ua
mailto:%20office@medved.kiev.ua
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mailto:office@ukrcsm.kiev.ua
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Повноважні представники: 

Сергєєв Володимир Юрійович,  

заступник начальника науково-технічного центру оцінки виробництв та 

підтвердження відповідності систем управління 

Гілевич Юлія Володимирівна,  

к.т.н., начальник науково-технічного Центру підтвердження 

відповідності, стандартизації та випробувань продукції легкої 

промисловості та засобів індивідуального захисту 

 

моб.:  (095) 270-76-98,  

ел.п.: sergeev@csm.kiev.ua  

 

 

 

тел.: (044) 526-03-88  

тел. моб. (050) 356-02-26,  

ел.п.: gilevich@ukrcsm.kiev.ua  

11.  ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і 

управляючих систем»  

Мінекономрозвитку України  

 

Повноважні представники: 

Паракуда Василь Васильович,  

кандидат технічних наук, доцент, директор 

 

Горопацький Віктор Григорович,  

начальник сектору стандартизації систем екологічного управління 

науково-дослідного відділу стандартизації систем управління якістю та 

екологічного управління, кандидат фізико-математичних наук 

79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6  

тел.: (0322) 39-92-00, 72-89-39 

факс: (0322) 35-84-49 

ел.п.: office@dndi-systema.lviv.ua  

 

тел.: (032) 239-93-98,  

ел.п.: parakuda@dndi-systema.lviv.ua 

 

тел.: (0322) 39-92-32,  

тел. моб.:  (096) 458-23-73,  

ел.п.: ems@dndi-systema.lviv.ua  

 

 

12.  Інститут екологічного управління та збалансованого 

природокористування  

 

 

Повноважний представник: 

Бузан Галина Сергіївна,  

начальник відділу стандартизації 

04050, м. Київ, 

вул. Мельникова, 81, корпус 20, 

тел./факс: (044) 541-10-11,  

ел.п.: info@gpp.in.ua 

 

тел. моб.:  (066) 405-42-80,  

ел.п.: galinabuzan@gmail.com  

 

13.  Союз хіміків України  

Повноважні представники: 

Гришечкін Володимир Вікторович,  

к.х.н., директор 

 

04002, м. Київ,  

вул. М.Раскової, 15,  

тел.: (044) 516-58-42, 516-86-84,  

тел. моб.: (050) 772-03-82, 

ел.п.: office@chemunion.org.ua 

 

14.  Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу 

(ТК 146 «Матеріали, обладнання і споруди для нафтогазової 

промисловості»)  

 

76019, м. Івано-Франківськ,  

вул. Карпатська, 15  

тел.: (0342) 54-51-14, 

факс: (+38 0342)54-58-26 

 

mailto:sergeev@csm.kiev.ua
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Повноважні представники: 

Карпаш Олег Михайлович,  

д.т.н., професор, заступник голови ТК 146 

 

Когут Галина Михайлівна,  

Відповідальний секретар 

ел.п.: nge.2017@it.nung.edu.ua  

 

тел.: (03422) 4-24-30,  

ел.п.: karpash@nung.edu.ua 

 

тел.: (050) 852-32-55,  

ел.п.: tc146@nung.edu.ua 

15.  Федерація органічного руху України  

 

 

Повноважні представники: 

Милованов Євген Володимирович, 

голова правління 

 

Коняшин Андрій В’ячеславович, 

виконавчий директор 

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 58,  

тел.: (044) 425-55-25, 

ел.п.: ofu@organic.com.ua 

 

тел. моб. (050) 540-28-80,  

ел.п.: ofu@organic.com.ua  

 

тел. моб. (050) 411-57-10, ел.п.:uaf@organic.com.ua 

 

16.  Інститут громадського здоров’я АМН України ім. О.М. Марзеєва  

 

Повноважні представники: 

Турос Олена Ігорівна,   

д.м.н., с.н.с., завідуюча лабораторії якості повітря 

 

Михіна Людмила Іванівна,  

к.б.н., науковий співробітник лабораторії якості повітря 

 

Махнюк Валентина Михайлівна, 

д.м.н., магістр державного управління, лікар вищої категорії, 

завідувачка лабораторії гігієни планування та забудови населених місць  

03094, м. Київ, вул. Попудренка, 50  

тел.: (044) 559-34-15,  

ел.п.: usch@usch.kiev.ua  

 

тел. моб. (067) 401-06-62, ел.п.:eturos@mail.ru  

 

тел.: (044) 559-25-90,  

тел. моб. (067) 235-03-70,  

ел.п.: lyudamihina@gmail.com 

 

тел. моб.: (067) 685-17-62  

ел.п.: smogil@ukr.net , 5593463@ukr.net  

 

 

17.  Громадська спілка «Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів»  

 

Повноважні представники: 

Салій Іван Миколайович,  

президент  

 

Панченко Сергій Олександрович,  

03037, м. Київ, вул. Освіти, 4, оф. 321 тел./факс (044) 

285-18-80,  

ел.п.: info@avbmv.com.ua,  

 

тел.: (044) 425-61-73,  

тел. моб. (067) 245-71-78,  

ел.п.: spilkavb@gmail.com  
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виконавчий директор  тел. моб. (067) 480-92-77,  

ел.п.: panchenko@consultant.com 

18.  Херсонська торгово-промислова палата  

 

 

Повноважні представники: 

Остроумова Вікторія Володимирівна, 

президент 

73013, м. Херсон, вул. Гагаріна, 34 А 

тел./факс (0552) 42-51-19,  

ел.п.: office@tpp.ks.ua  

 

тел./факс (0552) 42-51-19,  

ел.п.: office@tpp.ks.ua 

 

19.  Українська екологічна асоціація «Зелений світ»  

 

 

Повноважні представники: 

Самойленко Юрій Іванович,  

голова правління  

 

Лазаренко Владислав Ігорович, 

голова молодіжної комісії 

01004, м. Київ, вул. Л.Толстого, 9,  

тел.: (044) 289-16-80, 

ел.п.: zeleniysvit@ukrpack.net 

 

тел. моб.: (050) 310-07-09, 

(050)-480-20-85 (Олена Хохлова) 

ел.п.: zeleniysvit@ukrpack.net  

тел. моб.: (067) 345-56-56, 

ел.п.:  

 

20.  Українська лабораторія якості та безпеки продукції анропромислового 

комплексу Науціонального університету біоресурсів і 

природокористування  

 

 

Повноважні представники: 

Ушкалов Валерій Олександрович,  

директор  

 

Самкова Оксана Петрівна,  

заступник директора з експертної діяльності  

 

Колесникова Тетяна Петрівна,  

м.н.с., начальник відділу управління якості стандартизації та 

внутрішнього аудиту 

08162, Україна, Києво-Святошинський район, с.м.т. 

Чабани, вул. Машинобудівників,7  

тел.: (044) 527-88-54,  

ел.п.: ukrLabq@ukr.net  

 

тел.: (044) 527-89-54,  

ел.п.: ukrLabq@ukr.net  

 

тел.: (044) 527-80-44,  

ел.п.: quality_ua@ukr.net 

 

тел.: (044) 527-80-44 

 

 

21.  Асоціація «Надрокористувачі України»  

 

 

Повноважний представник: 

Сторожев Роман Іванович,  

02100, м. Київ, вул. Бажова, 9  

тел.: (044) 284-04-24, 

факс: (044) 573-25-33 

ел.п.: Assotiation_gtu@ukr.net,    
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президент асоціації тел.: (050) 464-54-69 (Ніна Лисенко) 

22.  Громадська спілка «Екологічна рециклінгова асоціація України» 

 

Повноважний представник:  

Ігнатенко Олександр Павлович,  

президент  

01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 73 

тел. моб.: (050) 313-41-83,  

ел.п.: apignat@ukr.net 

 

тел. моб.: (050) 313-41-83,  

ел.п.: apignat@ukr.net 

 

23.  Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 

 

Повноважні представники: 

Почекайлова Лідія Петрівна,  

заступник начальника управління виробничого департаменту 

  

Дмитрик Вадим Володимирович,  

начальник відділу управління охорони праці та екології  

Трусова Марія Василівна,  

заступник начальника відділу управління науково-технічної політики 

 

Бабієва Лариса Григорівна,  

головний спеціаліст управління охорони праці та екології 

01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6 

тел./факс: (044) 586-3310 

ел.п.: ngu@naftogaz.com  

 

тел.: (044) 586-33-75,  

ел.п.: Pochekailova@naftogaz.com  

 

тел. (044) 586-34-92, 

ел.п.: VDmitrik@naftogaz.com  

 

тел.: (044)  586-35-92,  

ел.п.: Trusova@naftogaz.com  

 

 

тел.: (044) 586-39-21,  

ел.п.: LBabieva@naftogaz.com   

 

 

24.  Національний університет харчових технологій України 

 

Повноважні представники: 

Левківська Тетяна Миколаївна,  

доцент кафедри технології консервування НУХТ України 

 

Бахмач Володимир Олександрович,  

к.т.н., доцент кафедри технології  жирів і парфумерно-косметичних 

продуктів НУХТ України 

01601, м. Київ,  вул. Володимирська, 68 

тел./факс: (044) 289-54-72, 

ел.п.: info@nuft.edu.ua  

 

тел. моб. (050) 275-92-13,  

ел.п.: talevk2111@gmail.com   

 

 

тел. моб. (050) 584-54-31,  

ел.п.: f456@i.ua 
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mailto:apignat@ukr.net
mailto:ngu@naftogaz.com
mailto:Pochekailova@naftogaz.com
mailto:VDmitrik@naftogaz.com
mailto:Trusova@naftogaz.com
mailto:LBabieva@naftogaz.com
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25.  Одеська національна академія харчових технологій 

 

Повноважні представники: 

Крусір Галина Всеволодівна,  

д.т.н., професор, завідувач кафедри екології та природоохоронних 

технологій 

 

Шевченко Роман Іванович,  

к.т.н., доцент кафедри екології та природоохоронних технологій 

65039, Одеса, вул. Канатна, 112,  

тел.: (048) 725-32-84, (048) 712-41-40, факс: (048) 

725-32-84,  

ел.п.: postmaster@onaft.edu.ua  

тел. (097) 909-91-77,  

ел.п.: krussir.65@gmail.com  

 

тел. (097) 909-91-77,  

ел.п.: onaft.eko@gmail.com  

 

26.  Національний транспортний університет 

 

 

 

Повноважні представники: 

Хрутьба Вікторія Олександрівна, доктор хімічних наук, завідувач 

кафедри екології та безпеки життєдіяльності 

 

Кобзиста Оксана Петрівна, доцент, кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри екології та безпеки життєдіяльності 

01010, Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1,  

тел.: (044) 280-54-09 

ел.п.: general@ntu.edu.ua  

 

моб. тел.: (099) 262-10-97 

ел.п.: viktoriia.khrutba@gmail.com  

 

моб. тел.: (096) 333 07 44  

ел.п.: kobzysta@ukr.net 

 

27.  ДП «НЕК «Укренерго»  

 

 

Повноважні представники: 

Давидов Геннадій Матвійович,  

заступник начальника відділу екологічної політики  

 

Вісневська Валентина Степанівна,  

провідний інженер відділу екологічної політики 

01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 25 

тел.: 044 238-38-25 

ел.п.: nec-kanc@ua.energy  

 

тел.:(044) 249-16-32, (095) 280-39-38, ел.п.: 

Davydov.GM@nec.energy.gov.ua 

 

тел.: (044) 249-17-74,  

ел.п.: Visnevska.VS@nec.energy.gov.ua 

 

28.  ДП НАЕК «Енергоатом»  

 

Повноважний представник: 

Немцов Олександр Анатольович,  

начальник відділу екології, виконавчої дирекції з ядерної та радіаційної 

безпеки і науково-технічної підтримки 

01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3, 

тел./факс: (044) 277-79-66 

ел.п.: energoatom@atom.gov.ua  

 

тел.: (067) 797-02-43,  

ел.п.: o.nemtsov@direkcy.atom.gov.ua 

 

29.  ВІІ НУБіП України «НДІІІ стандартизації і технологій екобезпечної та 

органічної продукції»  

 

65007, м. Одеса, пров. Високий, 13,  

тел.: (048) 722-24-89, факс: 725-03-03 

ел.п.: tehkons@ukr.net  
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Повноважні представники: 

Філіпова Людмила Юріївна,  

директор 

 

Проноза Олена Вікторівна,  

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу розробки 

технологій зберігання та переробки біоресурсів 

 

тел.: (048) 733-69-51, (066) 23-86-388, ел.п.: 

tehkons@ukr.net  

 

 

тел.: (048) 733-67-39,  

ел.п.: tehkons@ukr.net 

30.  ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут 

міського господарства» Мінрегіону України  

Повноважні представники: 

Кравченко Валерій Анатолійович,  

директор  

 

Кравченко Олександр Валерійович,  

завідувач підрозділом міської інфраструктури  

 

Лессік Миколай Дмитрович,  

радник з договірної роботи 

 

Сатін Ігор Валентинович,  

завідувач лабораторії механізації санітарного очищення, благоустрою та 

озеленення міст 

01601, м. Київ, вул. Вел. Житомирська, 9  

тел.: (044) 248-23-39, 248-23-23, 

ел.п.: director@nikti.org.ua  

 

тел. моб.: (050) 312-81-15,  

ел.п.: director@nikti.org.ua 

 

тел. моб.: (050) 382-31-97,  

ел.п.: akravchenko@nikti.org.ua 

тел.:(044) 248-23-39,  

тел. моб.: (050) 382-27-30,  

ел.п.: lessik@nikti.org.ua  

 

тел.: (044) 248-23-62,  

тел. моб. (050) 933-04-72,  

ел.п.: satin@nikti.org.ua 

 

31.  ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-

економічної інформації в хімічній промисловості»  

Повноважні представники: 

Канюка Ігор Володимирович, 

заступник директора з наукової роботи 

18000, Україна, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 205 

 

тел .: 0472 37-41-65 

тел. / факс: 0472 37-31-13 

ел.п.: hiitehim@uch.net  

 

32.  Рябий Едуард Геннадійович,  

керівник секретаріату, член правління МГО «Рада з екологічної 

безпеки», член Української спілки промисловців та підприємців  

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34, 

тел.: (044) 279-52-91, (050) 348-41-27, ел.п.: 

zl220@ukr.net 

 

33.  Картавцев Олег Миколайович,  
екологічний аудитор, в.о.директора ДП «НДІННП «МАСМА»  

03142, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 46  

тел. моб.: (067) 408-33-06,  

ел.п.: okartavtsev@gmail.com 
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34.  Виговська Ганна Павлівна,  

к.т.н., завідувач кафедри екологічної безпеки, Державна екологічна 

академія післядипломної освіти та управління 

03035, м. Київ,  вул. Митрополита  

В. Липківського, 35, корпус 2 

тел.: (044) 248-40-33,  

тел.моб.:(066) 320-35-15,  

ел.п.: annapaulv@ukr.net 

 

35.  Маковецька Юлія Михайлівна,  

к.е.н., старший науковий співробітник ДУ «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України» 

 

тел.: (044) 486-05-61,  

тел.моб.:(099) 297-93-63,  

ел.п.: yulia_2505@ukr.net 

 

36.  Годовька Тетяна Борисівна,  

директор ПП «Експертний центр «Укрекобіокон» 

 

тел. моб. (050) 313-81-94,  

ел.п.: godovskatetyana@gmail.com  

 

37.  Гордієнко Тетяна Богданівна,  

д.т.н., завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій 

Одеської державної академії технічного регулювання і якості 

 

ел.п.: t_gord@hotmail.com    

38.  Ткач Олена Владленівна, 

екологічний аудитор, національний консультант 

02140, м. Київ, вул. Гмирі 6, кв.89 

тел.: (050) 93-000-80 

ел.п.: etkach14@gmail.com  

 

39.  Мукомела Антон Миколайович, 

завідувач сектором адаптації промисловості до європейського 

законодавства REACH та інших міжнародних законодавчих актів в 

сфері хімічної промисловості ДП «Черкаський державний науково-

дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній 

промисловості» 

18000, м.Черкаси, Бульвар Шевченка, 205 

тел.:   +380472361096 

+380507184220 

ел.п.: reach_cherkassy@ukr.net  

 

40.  Смоляр Віра Василівна,  

директор ТОВ «Центр екологічної безпеки та природокористування» 

 

тел: (050) 546-75-92,  

ел.п.:  v.smolyar@ukr.net  

 

41.  Оводенко Тамара Сергіївна, 

директор ТОВ «НДЦ екологічної безпеки та природокористування» 

тел: (067) 417-24-57,  

ел.п.: nc2018@ukr.net  
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Додаток 3  

до Протоколу засідання ТК 82 

№ 5 від 14 грудня 2018 р. 

 

 

ЗВІТ  

про роботу технічного комітету стандартизації 

ТК 82 «Охорона довкілля»  

за 2018 рік 

 а) номер: ТК 82. 

 

б) назва: «Охорона довкілля». 

 

в) номер, дата, назва наказу щодо створення ТК: спільний наказ Мінприроди та 

Держспоживстандарту від 07.09.1993 № 125\80. 

У 2005 році ТК 82 було реорганізовано,  його діяльність поновлено відповідно до 

змін у сфері стандартизації, структурі та Положенні, затверджених наказами 

Держспоживстандарту України від 11.03.2005 № 63 ,  від 16.12.2005 №  362.  

В 2017 році було внесено зміни до складу ТК 82, структури ТК 82 та затверджено 

Положення про ТК 82 згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2017 № 347, а також 

затверджено нову сферу діяльності ТК 82 згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 22.12.2017 № 

457. 

 

г) ім’я, прізвище, посада, адреса, телефон, факс, e-mail голови ТК:  

Бондар Олександр Іванович, д.б.н., професор, член-кор. НААН України,  ректор ДЗ 

«Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», тел./факс (044) 

206-31-31, e-mail: dei2005@ukr.net 

 

д) ім’я, прізвище, посада, адреса, телефон, факс, e-mail заступників голови ТК: 

Берзіна Світлана Валеріївна, президент Всеукраїнської громадської організації «Жива 

планета», тел. (044) 541-10-11; (067) 219-82-00, e-mail: svitlana.berzina@gmail.com 

 

е) ім’я, прізвище, посада, адреса, телефон, факс, e-mail відповідального секретаря ТК: 

Бузан Галина Сергіївна, директор центру екологічної стандартизації             ДЗ 

«Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», тел./факс (066) 

405-42-80, e-mail: lca.tc82@ukr.net 

 

ж) назва (повна та скорочена), адреса, телефон, факс, e-mail, веб-сайт організації, що 

виконує функції секретаріату ТК: 

Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та 

управління» (ДЕА), 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2, 

тел.: (044) 206-31-31, тел./факс: (044) 206-31-87, www.dea.gov.ua, e-mail: dei2005@ukr.net  

и) структура ТК: назва ПК/РГ ТК, назва повна та скорочена, адреса, телефон, факс, e-

mail, веб-сайт організації, що виконує функції секретаріату ПК, код та назви об’єктів 

стандартизації відповідно до ДК 004 згідно з наказом щодо затвердження об’єктів 

стандартизації ТК 

 

http://ecolabel.org.ua/main-order3.html
http://ecolabel.org.ua/main-order3.html
http://www.dea.gov.ua/
mailto:dei2005@ukr.net


 28 

№ 

з/

п 

ПК/РГ ТК 

назва повна та 

скорочена 

Адреса, телефон, факс, e-

mail, веб-сайт, що виконує 

функції секретаріату ПК 

Голова ПК/РГ ТК 

 

Об’єкти 

стандартизації 

1.  ПК 1 ТК 82 

«Екологічний 

аудит» 

Державна екологічна 

академія післядипломної 

освіти та управління  

Мінприроди України (ДЕА) 

03035, м. Київ,   

вул. Митрополита  

В. Липківського, 35, корпус 

2, тел.: (044) 206-31-32,   

моб.: (067) 500-28-78, 

ел.п.:leogor@ukr.net 

Горшков Леонід 

Іванович, завідувач 

кафедрою 

екологічного 

менеджменту, 

аудиту та 

інжинірингу 

 

 

13.040.40 Викиди 

стаціонарних джерел 

13.280 Захист від 

опромінення 

2.  ПК 2 ТК 82 

«Оцінка 

ефективності 

екологічного 

управління» 

Інститут агроекології і 

природокористування 

НААН України 

03143, м. Київ 

вул. Метрологічна,12  

тел.: (044) 526-23-38, 522-

62-70, факс: 526-92-21, 

тел. моб.: (050) 311-75-36, 

ел.п.:agroecologynaan@gmai

l.com 

Фурдичко Орест 

Іванович, д.с/г н, 

академік НААН 

України, директор 

13.020.40 

Забруднювання, 

контроль 

забруднювання та 

охорона природи 

 

3.  ПК 3 ТК 82 

«Оцінка 

життєвого 

циклу» 

Всеукраїнська громадська 

організація  

«Жива планета»  

02002, м. Київ, 

вул. Микільсько-

Слобідська, 6 Д  

моб.: (067) 219-82-00, 

ел.п.:berzina@ecolabel.org.u

a 

Берзіна Світлана 

Валеріївна, 

президент 

 

13.020.60 Життєвий 

цикл продукції 

13.020.50 Екологічне 

маркування 

 

4.  ПК 4 ТК 82 

«Управління 

відходами, їх 

знешкодження 

та переробка» 

Державна екологічна 

академія післядипломної 

освіти та управління  

Мінприроди України (ДЕА) 

03035, м. Київ,   

вул. Митрополита  

В. Липківського, 35, корпус 

2  

тел.: (044) 248-40-33, 

моб.: (066) 320-35-15, 

ел.п.:annapaulv@ukr.net 

 

Виговська Ганна 

Павлівна к.т.н., 

завідувач кафедри 

екологічної 

безпеки Державної 

екологічної 

академії 

післядипломної 

освіти та 

управління 

13.030.01 Відходи 

взагалі 

13.030.10 Тверді 

відходи 

13.030.20 Рідинні 

відходи. Осади 

13.030.30 Особливі 

відходи 

13.030.40 Агрегати 

та устатковання для 

вилучання й 

оброблення відходів 

13.030.50 Повторне 

використання 

13.030.99 Інші 

стандарти стосовно 

відходів 

13.060.30 Стічні 

води 

5.  ПК 5 ТК 82 

«Атмосферне 

ДЕА 

03035, м. Київ,   

Шматков Григорій 

Григорович, 

13.040.20 Атмосфера 

довкілля 

mailto:leogor@ukr.net
mailto:agroecologynaan@gmail.com
mailto:agroecologynaan@gmail.com
mailto:berzina@ecolabel.org.ua
mailto:berzina@ecolabel.org.ua
mailto:annapaulv@ukr.net
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повітря» вул. Митрополита  

В. Липківського, 35, корпус 

2 

моб.: (050) 546-75-92, 

ел.п.:v.smolyar@mail.ru 

д.б.н., лауреат 

державної премії 

України в галузі 

науки і техніки, 

сертифікований 

екологічний 

аудитор, професор 

кафедри 

екологічного 

аудиту 

13.040.40 Викиди 

стаціонарних джерел 

 

 

6.  ПК 6 ТК 82 

«Оцінка 

впливів на 

довкілля» 

Інститут екологічного 

управління та 

збалансованого 

природокористування 

04050, м. Київ, 

вул. Мельникова, 81, корпус 

20 

тел.: (044) 541-10-11, 

моб.: (066) 405-42-80,  

ел.п.: lca.tc82@ukr.net   

Бузан Галина 

Сергіївна, 

начальник відділу 

стандартизації 

 

13.020.01 Довкілля 

та захист довкілля 

взагалі 

13.020.30 

Оцінювання впливу 

на довкілля 

13.020.60 Життєвий 

цикл продукції 

13.020.20 Економіка 

довкілля 

7.  ПК 7 

«Системи 

екологічного 

управління» 

ДП НДІ «Система»  

79008, вул. Кривоноса, 6 

м. Львів 

тел.: (032) 239-93-98 

ел.п.: parakuda@dndi-

systema.lviv.ua  

Паракуда Василь 

Васильович, 

директор 

 13.020.01 Довкілля 

та захист довкілля 

взагалі 

13.020.10 Керування 

довкіллям 

 

8.  ПК 8 «Хімічна 

безпека» 

ДП «Черкаський державний 

науково-дослідний інститут 

техніко-економічної 

інформації в хімічній 

промисловості»  

 

18000, Україна, м.Черкаси, 

бульвар Шевченка, 205   

тел.: (0472) 36-10-96,  

ел.п.: 

reach_cherkassy@ukr.net   

Мукомела Антон 

Миколайович, 

завідувач сектором 

адаптації 

промисловості до 

європейського 

законодавства 

REACH та інших 

міжнародних 

законодавчих актів 

в сфері хімічної 

промисловості 

13.020.01 Довкілля 

та захист довкілля 

взагалі 

13.020.20 Економіка 

довкілля 

 

 

к) Номер та назва відповідального міжнародного та регіонального ТК, а також 

підкомітету, в роботі якого бере участь ТК:  ISO (активний член (Р-член), спостерігач (О-

член)), ІЕС (активний член (Р-член), спостерігач (О-член)), CEN, CENELEC, ETSI, MTK 

(активний член (Р-член), спостерігач (О-член)), участь у роботі інших міжнародних та 

регіональних організацій, які здійснюють діяльність у сфері стандартизації, та результат 

роботи в цих організаціях. 
Примітка. Надають також інформацію щодо участі в інших організаціях, які розробляють НД, наприклад: 

Codex Alimentarius (CAC), Міжнародний союз телекомунікацій (ITU) тощо. 

 

 

Участь у роботі  міжнародних технічних комітетів/підкомітетів 

зі стандартизації ISO та IEC, регіональних технічних комітетів стандартизації CEN та 

CENELEC 

mailto:lca.tc82@ukr.net
mailto:parakuda@dndi-systema.lviv.ua
mailto:parakuda@dndi-systema.lviv.ua
mailto:reach_cherkassy@ukr.net
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Номер ISO/TC, 

ISO/TC/SC 

Статус ТК 

(Р-член, О-член) 

Номер 

IEC/TC 

IЕC/TC/SC 

Статус ТК 

(Р-член, О-

член) 

Номер 

CEN/TC 

(О-член) 

Номер 

CENELEC/

TC 

(О-член) 

Назва 

ПК ТК 82 

Відповідні ТК 

і ПК ISO 

Членство 

у відповідних ТК 

і ПК ISO 
 

─ ─ ─ 

ПК 1 ТК 82 

«Екологічний 

аудит» 

ISO/TC 

07/TCG 

 
ISO/TC 

207/SC 2 

О- член 

 

Р- член 

ПК 2 ТК 82 «Оцінка 
ефективності 

екологічного 

управління» 

ISO/TC 
207/SC 1 

 

ISO/TC 

207/WG 8 
 

ISO/TC 

207/WG 10 

О- член 
 

Р- член 

 

О- член 

ПК 3 ТК 82 «Оцінка 

життєвого циклу» 

ISO/TC 

207/SC 5 

 

ISO/PC 277 

Р- член 

 

Р- член 

ПК 4 ТК 82 

«Управління 

відходами, їх 
знешкодження та 

переробка» 

ISO/TC 297 О- член 

 

ПК 5 ТК 82 

«Атмосферне 
повітря» 

ISO/TC 

207/SC 7 
 

ISO/TC 

146/SC 1 
 

ISO/TC 

146/SC 3 

 
ISO/TC 

146/SC 4 

О- член 

 
О- член 

 

О- член 
 

О- член 

 

ПК 6 ТК 82 «Оцінка 
впливів на довкілля» 

ISO/TC 
207/SC 4  

 

ISO/TC 

207/WG 10 
 

ISO/TC 

207/SC 5 

О- член  
 

О- член  

 

О- член 
 

ПК7 ТК 82 

«Системи 

екологічного 

управління» 

ISO/TC 

207/SC 1 

 

ISO/TC 
207/WG 8 

 

О- член 

 

Р- член 

 
О- член 

http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54824
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54824
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54818
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54818
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54854
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54854
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=546318
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=546318
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=52704
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=52704
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=52750
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=52750
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=52792
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=52792
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54846
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54846
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54818
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54818
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ISO/TC 

207/WG 10 

ПК8 ТК 82 

«Хімічна безпека» 

ISO/TC 

207/SC 4  

 
ISO/TC 

207/WG 10 

 

ISO/TC 
207/SC 5 

О- член  

 

О- член  
 

О- член 

 

л) кількість колективних та індивідуальних членів ТК: 

колективних членів – 31; індивідуальних членів – 10. 

 

м) інформація щодо проведення засідань ТК, кількості питань, що потребували 

голосування: 

Протягом 2018 року проводились п’ять засідань ТК 82: 26 березня, 20 квітня, 7 

травня, 12 червня, 4 вересня та  14 грудня. Було винесено на розгляд 25 питань, 25 з яких 

потребували голосування. 

 

н) інформація щодо погоджувальних нарад і семінарів 

Протягом 2018 року представники секретаріату та члени ТК 82 брали участь в 

організації та проведенні робочих нарад з питань розвитку екологічної  стандартизації за 

участю Мінекономрозвитку, Мінприроди, Мінрегіонбуду, Мінагрополітики, наукових 

установ, галузевих об’єднань та асоціацій. 

Проводилися наради на базі ТК 82 щодо розгляду проектів та напрацювання 

пропозицій до: 

ДСТУ Оцінка впливу на довкілля. Свинокомплекси. Критерії оцінки та документи; 

ДСТУ Оцінка впливу на довкілля. Настанова щодо підготовки звіту з оцінки впливу 

на довкілля; 

ДСТУ «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової 

концентрації твердих частинок РМ10 та РМ2,5»; 

ДСТУ CEІ/IEC 60622 Вторинні елементи живлення і батарейки, що містять лужні або 

інші некислотні електроліти. Герметичні нікель-кадмієві призматичні перезаряджуванні 

окремі елементи. 

 

Проводилася нарада на базі ТК 82 щодо схвалення проектів національних стандартів 

України: 

ДСТУ ISO 14024:201_ (ISO 14024:2018, IDT) «Екологічні марковання та декларації. 

Екологічне маркування типу І. Принципи та процедури»;  

ДСТУ ISO 14026:201_ (ISO 14026:2017, IDT) «Екологічні марковання та декларації. 

Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією щодо впливу 

діяльності людини на довкілля»; 

ДСТУ ISO/TS 14027:201_ (ISO/TS 14027:2017, IDT) «Екологічні марковання та 

декларації. Розробляння правил щодо категорії продукції»; 

http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54846
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54846
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ДСТУ ISO 14046:201_ (ISO 14046:2014, IDT) «Екологічне управління. Водний слід. 

Принципи, вимоги та настанови»; 

ДСТУ ISO 14052:201_ (ISO 14052:2017, IDT) «Екологічне управління. Обліковування 

витрат, пов’язаних з матеріальними потоками. Настанови щодо практичного 

запроваджування в ланцюгу постачання»; 

ДСТУ ISO 14055-1:201_ (ISO 14055-1:2017, IDT) «Екологічне управління. Настанови 

щодо розроблення раціональних методів протидії деградації та опустелюванню земель. 

Частина 1. Основні принципи розроблення раціональних методів»; 

ДСТУ ISO/TS 14071:201_ (ISO/TS 14071:2014, IDT) «Екологічне управління. 

Оцінювання життєвого циклу. Процес критичного аналізування та компетентність 

рецензента: додаткові вимоги та настанови до ISO 14044:2006»; 

ДСТУ ISO/TS 14072:201_ (ISO/TS 14072:2014, IDT) «Екологічне управління. 

Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови щодо оцінювання життєвого циклу 

організації»; 

ДСТУ ISO/TR 14073:201_ (ISO/TR 14073:2017, IDT) «Екологічне управління. Водний 

слід. Ілюстративні приклади застосування ISO 14046». 

 

Проводились наради щодо розроблення ТК 82 проектів стандартів організацій 

України: 

СОУ ОЕМ 08.002.41.032 Об'єкти будування. Екологічні критерії та метод оцінювання 

життєвого циклу; 

СОУ Відбор проб промислових викидів на котлоагрегатах блоків станційних №1-6. 

Встановлення точок. 

 

А також щодо нарада з питань подовження терміну дії ГОСТ, зокрема: 

ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной 

зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В; 

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные; 

ГОСТ 12.3.004-75 ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования 

безопасности; 

ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности; 

ГОСТ 12.3.023-80 ССБТ. Процессы обработки алмазным инструментом. Требования 

безопасности; 

ГОСТ 12.3.031-83 ССБТ. Работы со ртутью. Требования безопасности; 

ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности; 

ГОСТ 12.4.120-83 ССБТ. Средства коллективной защиты от ионизирующих 

излучений. Общие технические требования; 

ГОСТ 17.0.0.01-76  Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов. Основные положення; 

ГОСТ 17.1.1.02-77  Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов; 

ГОСТ 17.2.1.01-76  Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по 

составу; 

ГОСТ 17.2.3.02-78  Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями; 



 33 

ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ; 

ГОСТ 17606-81 Переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и 

определения; 

ГОСТ 19465-74 Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной 

обстановки. Термины и определения; 

ГОСТ 20286-90 Загрязнение радиоактивное и дезактивация. Термины и 

определения. 

 

Напрацьовані відгуки до проектів НД: 

ДСТУ ХХХХ:201Х Автомобільні дороги. Оцінка впливів на навколишнє середовище; 

ДСТУ XXX: 201Х Настанова щодо пристосування об’єктів побутового, спортивного, 

фізкультурно-оздоровчого та виробничого призначення для санітарного оброблення 

людей, спеціального оброблення одягу, засобів індивідуального захисту, обладнання та 

техніки; 

ДСТУ ХХХХ:201Х Настанова з влаштування гідроізоляції проїзної частини 

автодорожніх мостів 

 

п) інформацію щодо співпраці та взаємодії з іншими ТК:  

ТК 82 співпрацює з наступними ТК в суміжних сферах діяльності з:  

- ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки та нафтохімії»; 

- ТК 64 «Спиртогорілчані вироби, дріжджі»; 

- ТК 145 «Меліорація і водне господарство»; 

- ТК 175 «Сталий розвиток суспільства»; 

- ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди». 

 

р) інші дані щодо діяльності: 

За зверненням ДП УкрНДНЦ щодо виконання рекомендацій Мінекономрозвитку від 

25.05.2018 № 3411-09/22655-08, з метою  забезпечення рівня гармонізації національних 

стандартів з міжнародними та європейськими стандартами, ТК 82 було донесено 

інформацію до членів ТК 82 та зібрано пропозиції щодо необхідності розроблення 

першочергових проектів національних стандартів методом «перекладу», узагальнено 

інформацію та передано до НОС. 

Секретаріат підкомітету ТК 82 «Оцінка життєвого циклу» вів активну роботу у складі 

робочих груп  ISO/TC 207  з розробляння міжнародних стандартів серії ISO 14040 та 

перегляду стандартів з екологічного маркування серії ISO 14020.  

 

Протягом 2018 року на базі ТК 82 перевірялися та розроблялися нормативні 

документи – стандарти сертифікаційної системи згідно вимог ДСТУ ISO 14024:2002 

Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування І типу. Принципи та методи. 

Стандарти (критерії) адаптовані до вимог європейського законодавства і встановлюють 

екологічні критерії з метою визначення переваг продукції відносно її впливів на стан 

довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу, а саме: 

Перевіряння: 

СОУ ОЕМ 08.002.12.006:2008 Рідке органічне добриво. Екологічні критерії 

оцінювання життєвого циклу 
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СОУ ОЕМ 08.002.016.019:2014 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії 

оцінювання життєвого циклу 

СОУ ОЕМ 08.002.03.052:2010 Продукти харчові спеціального дієтичного 

споживання, функціональні харчові продукти та дієтичні добавки.  Екологічні критерії 

оцінювання життєвого циклу 

СОУ ОЕМ 08.002.01.044:2008 Регулятори росту рослин. Екологічні критерії 

оцінювання життєвого циклу 

СОУ ОЕМ 08.002.03.053:2013 Кава та кавозамінники. Екологічні критерії оцінювання 

життєвого циклу 

СОУ ОЕМ 08.002.30.059:2011 Послуги з тимчасового розміщення (проживання). 

Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу 

СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Мийні засоби та засоби для чищення. Екологічні 

критерії оцінювання життєвого циклу 

СОУ ОЕМ 08.002.36.067:2011 Адміністративні послуги (офіси). Екологічні критерії 

оцінювання життєвого циклу 

СОУ ОЕМ 08.002.29.071:2012 Послуги з оптово-роздрібної та роздрібної торгівлі. 

Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу 

СОУ ОЕМ 08.002.30.076:2013 Послуги банні. Екологічні критерії оцінювання 

життєвого циклу 

СОУ ОЕМ 08.002.03.077:2013 Чаї та чайні напої. Екологічні критерії оцінювання 

життєвого циклу 

СОУ ОЕМ 08.002.37.078:2013 Освітні послуги («зелений клас»). Екологічні критерії 

оцінювання життєвого циклу 

СОУ ОЕМ 08.002.03.081:2014 Продукція рибна, ракоподібні та молюски, оброблені 

та консервовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу 

Розробляння: 

СОУ ОЕМ 08.002.41.032 Об'єкти будування. Екологічні критерії та метод оцінювання 

життєвого циклу 

 

с) рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК та наявні проблеми: 

Нагальною є потреба внесення змін до Положення про ТК82, зокрема до Додатку №2 

щодо актуалізації складу ТК82 та додатку 3 щодо актуалізації структури ТК82 (протокол 

засідання ТК82 від 14.12.18 р. № 5) та затвердження змін відповідно до національної 

стандартизації. 

 

 

Голова ТК 82 
  

 

 

О.І. Бондар 
 

 

Відповідальний секретар                                                      
 

 

Г.С. Бузан   
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Додаток 4  

до Протоколу засідання ТК 82 

№ 5 від 14 грудня 2018 р. 

 

 

 



 

Додаток 6  

до Протоколу засідання ТК 82 

№ 5 від 14 грудня 2018 р. 

 
Пропозиції ТК 82 до програми  робіт з національної стандартизації у 2019 році 

                       

Ч.

ч. 
пр

оп

оз

иц

ії 

Код проекту 

національног

о НД згідно з  

ДК 004:2008 

Назва проекту 

національного НД і вид 

роботи з національної 

стандартизації 

Позначення 

міжнародни
х 

(регіональн

их) НД 

(ISO, IEC, 

EN тощо) 

Дата виконання 

(місяць, рік) ТК, 

відповіда

льний за 
проведен

ня 

роботи з 

націонал

ьної 

стандарт

изації 

Розробник і 

співвиконав

ці 

Джерело 

фінансування 

Найменува

ння та код 

бюджетної 

програми, 
за рахунок 

якої 

фінансують 

роботи з 

національн

ої 

стандартиз

ації 

Назва, 

дата та 
номер 

норматив

но-

правовог

о акта 

Познака 
акта 

законод

авства 

ЄС 

Етап 

робіт  
з 

національ

ної 

стандарти

зації 

Почато

к 

Подано 

для 

прийнят

тя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 13.020.20 Грошове оцінювання 

впливів на довкілля та 

пов'язаних з ними 

екологічних аспектів. 

Розроблення ДСТУ 

 ISO/FDIS 

14008, IDT 

    ТК 82 ДП "НДІ 

"Система" 

Мінекономро

звитку 

КПКВК 

1201220 

      

2 13.340.99 Хемосорбенти. 

Класифікація, технічні 

вимоги та методи 

випробувань.  Розроблення 

ДСТУ 

  01.2019 09.2019 ТК 82 ТОВ 

"Дезега 

Холдінг 

Україна" 

ТОВ "Дезега 

Холдінг 

Україна" 
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