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Экологическая маркировка в международной системе стандартизации (ISO)

n ISO 14021 (тип II) – информационная экологическая декларация или
заявление.

n ISO 14024 (тип I) – добровольная многокритериальная программа третьей
стороны, на основании которой выдается сертификат и лицензия на
использование знака экологической маркировки.

n ISO/ТR 14025 (тип III) – добровольная программа, оценки экологических
аспектов продукта по предварительно установленной системе,  с помощью
третьей стороны и основанной на оценке жизненного цикла.

Введены как  национальные  стандарты (ДСТУ) в 2002-2003 гг.

екологічне маркування - заява, що інформує про екологічні аспекти
товару чи послуги

Маркування - інформація про товар
Буває:  обов’язкове і добровільне

http://www.pxty.ru/f/eco/mm/
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комерційний прийом чи справді здорове та безпечне?

особисті
мотивації

перевірка у
незалежній
лабораторії

міжнародні стандарти

органічний?

Гарантією органічного статусу продукту та органічного
перебігу його виробництва є відповідна система

сертифікації, згідно з якою продукт маркується як
органічний.

Маркування українських продукти з використанням
фраз „екологічно чистий”, „вирощений в екологічно

чистій зоні” і подібних не має законодавчої підстави та
дезорієнтує споживачів: це лише недобросовісна

реклама.
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ОСНОВНІ вимоги ДО ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
органическая продукция выращивается без применения синтетических удобрений и ядохимикатов.
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
n отдаленность участков от центральных автомобильных и ж/д путей, от промышленных

предприятий;
n отдаленность участков от хозяйств, которые ведут хозяйство с интенсивным использованием

агрохимии (очень желательно, чтобы от этих хозяйств отделяла лесополоса или др.)
n в случае наличия водоема: качество воды, нет ли стоков в водоем с других хозяйств и тому подобное

наличие детальных карт полей;
n когда последний раз использовалась агрохимия на данных участках и какая именно (если возможно);
n что выращивалось на данных участках, по крайней мере, за последние 3 года;
n не использовались ли на этих землях генетически модифицированные организмы (если "да", то когда

последний раз);
n характеристики почвы, есть ли проблемы с эрозией и т.д.;
n климатические условия (при необходимости ирригации - откуда будет производиться водозабор);
n какие будут использоваться складские помещения для продукции и транспорт (чистота, пригодность,

производительность, возможность избежать контакта с неоргаником);
n откуда будут поступать удобрения (навоз и др.), где будут закупаться семена;
n возможность подтверждения информации по хозяйствам местными органами (областным или

районным управлением сельского хозяйства и др.) в случае необходимости;
n прочее.
n Эти и другие аспекты безусловно важны, но также важно учитывать, что органическое производство -

это не только выращивание экологически чистой продукции, а и использование таких природных
методов хозяйствования, чтобы земля не истощалась, не загрязнялась, не подвергалась опасности
эрозивных процессов, и чтобы следующее поколение получило в наследство землю в том неизменном
виде, в котором она была много веков назад, до "вторжения" хозяина-человека.



04.03.2010
author аналітично-дослідницький центр

"Український інтелект" 5

СТАНДАРТЫ - Международные стандарты, регламентирующие понятие "органическая продукция": ЕЕС-
регулирование 2092/91, основные стандарты IFOAM для:

органического сельского хозяйства, наиболее важными аспектами которых являются:
n Запрет использования неразрешенных веществ, таких как синтетические удобрения или химикаты

(гербициды, пестициды, инсектициды, фунгициды
n Поддержание и улучшение плодородия почвы соответствующей ротацией культур, использованием навоза

животных, компоста и культивацией бобовых
n Борьба с насекомыми и болезнями естественным путем и борьба с сорняками вручную или

механическим путем.
n Использование непротравленного и, когда возможно, органического посевного/посадочного материала
n Предотвращение загрязнения полей и продуктов неразрешенными веществами.
n Правильная маркировка сертифицированной продукции как органической или переходной в

органическую.
n Свободный доступ инспекторам на все поля и в помещения для инспекций и полное сотрудничество с ними
n ведение детальной карты полей
n соответствующий бухгалтерский учет в письменной форме всех купленных и проданных продуктов
n органического производства:
n Раздельное хранение органического сырья, полуфабрикатов и готовых органических продуктов, избежание

смешивания органических и неорганических продуктов.
n Отдельное производство органических продуктов, избежание их смешивания с традиционными
n Во время производства и хранения неиспользование запрещенных веществ, ингредиентов или технических

средств и исполнение соответствующих мероприятий во избежание загрязнения органических продуктов
этими веществами

n Осуществление производства в соответствии с производственными спецификациями и утвержденными
спецификациями продукта

n Возможность идентификации органических продуктов во время всего процесса производства и
хранения

n Соответствующий бухгалтерский учет всех входящих, обработанных, хранящихся и отгружаемых продуктов
n Свободный доступ инспекторам во все помещения для инспекций, предоставление необходимой

информации и полное сотрудничество с ними
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У розумінні більшості споживачів «екологічно чистий» –

це той, що не шкодить здоров'ю.

Закон України

Про екологічну експертизу, одне із завдань якого: «захисту екологічних прав та
інтересів громадян і держави», а один з основних пhинципів: «збалансованість
екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних інтересів та
врахування громадської думки;»
Згідно ст 7 даного Закону, “Об'єктами екологічної експертизи є проекти
законодавчих та інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні
матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів,
речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних
нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного
середовища. «

Орган сертифікації з екологічного маркування несе відповідальність за
ліцензування заявників. Орган сертифікації повинен надавати ліцензію на
використання знаку екологічного маркування лише за умови, що заявник
відповідає загальним правилам програми і продукція відповідає екологічним
критеріям та функціональним характеристикам, застосовним до категорії
продукції, до якої вона належить.
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Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняттяКонвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля *  (рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля *  (КонвенціюКонвенцію
ратифіковано Законом N 832ратифіковано Законом N 832--XIV ( 832XIV ( 832--14 )  від 06.07.99 )14 )  від 06.07.99 )

Закон УкраїниЗакон України Про екологічну експертизуПро екологічну експертизу одне із завдань якого:одне із завдань якого: ««захистзахист
екологічних прав та інтересів громадян і державиекологічних прав та інтересів громадян і держави», а один з основних», а один з основних
пинципів: «пинципів: «збалансованість екологічних, економічних, медикозбалансованість екологічних, економічних, медико--біологічних ібіологічних і
соціальних інтересів та врахування громадської думки;соціальних інтересів та врахування громадської думки;»»

Конвенція про доступ до інформації ЗУ «Про екологічну експертизу»

«визнаючи також, що кожна людина має право жити в
навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров'я
та добробуту, а також зобов'язана, як індивідуально, так і
спільно з іншими людьми, захищати і покращувати
навколишнє середовище на благо нинішнього та
прийдешніх поколінь,

До документації на об'єкти екологічної експертизи додаються
обгрунтування щодо забезпечення екологічної безпеки
запланованої чи здійснюваної діяльності з комплексною
еколого-економічною оцінкою існуючого чи
передбачуваного впливу на стан навколишнього
природного середовища, оцінкою екологічного ризику та з
альтернативними прогнозними варіантами зменшення
цього впливу.

враховуючи, що
для забезпечення можливості відстоювати це право та
виконувати цей обов'язок, громадяни повинні мати доступ
до інформації, право брати участь у
процесі прийняття рішень і
доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколи
шнього середовища,

Особи, які передають документацію на об'єкти екологічної
експертизи, в разі необхідності організують і фінансують
проведення додаткових досліджень, пошукових і експертних
робіт, забезпечують гласність і враховують громадську думку
щодо запланованої чи здійснюваної діяльності, гарантують
достовірність попередньої оцінки впливу на навколишнє
природне середовище, що відображається в Заяві про
екологічні наслідки діяльності.
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Конвенція про доступ до інформації ЗУ «Про екологічну експертизу»

Стаття 6. Участь громадськості в прийнятті
рішень щодо конкретних видів діяльності

Стаття 11. Участь громадськості в процесі
екологічної експертизи

2.
Зацікавлена громадськість адекватно,
своєчасно та ефективно інформується,
залежно від обставин, або шляхом
публічного повідомлення, або в індивідуа
льному порядку на
початковому етапі процедури прийняття рі
шень
з питань, що стосуються навколишнього
середовища, …..

З метою врахування громадської думки
суб'єкти екологічної експертизи проводять
публічні слухання або відкриті засідання.
Участь громадськості в процесі екологічної
експертизи може здійснюватись шляхом
виступів у засобах масової інформації,
подання письмових зауважень, пропозицій і
рекомендацій, включення представників
громадськості до складу експертних комісій,
груп по проведенню громадської екологічної
експертизи.
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GLOBAL ECOLABELLING NETWORK

GEN основана в 1994 году.
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Хто стандартизує та сертифікує в Україні?

українські представиництва Міжнародних організацій,
уповноважені сертифікуючі організації

українські державні структури, громадські установи,
діяльність яких пов'язана з дослідженням якості товарів

Санітарну експертизу проводять
Торгово-промислова палата України
Центр метрології і стандартизації Держстандарту
України
структури Міністерства охорони здоров'я України
Державна ветеринарна експертиза
державні структури із захисту прав споживачів,
громадські установи, діяльність яких пов'язана з
дослідженням якості товарів.

Міжнародна асоціація розвитку екологічного
сільськогосподарського вирбництва (IFOAM)

Перший український сертифікаційній
орган, що здійснює інспекцію та
сертифікацію органічного виробництва

Міжнародна громадська організація
Асоціація учасників органічного
виробництва «БІОЛан Україна»

Всеукраїнська громадська організація
«Жива планета» http://www.ecolabel.org.ua

http://www.ecolabel.org.ua/


04.03.2010 11

параметри наявного контролю продуктів в Україні

існуючі норми (де – юро) продукти “органік” (де-факто)

Забруднення нітратами та нітритами - до 5 мг/кг 0,2 – 0,35
радіаційний контроль вирощування у екологічно чистих зонах

Забруднення продуктів метаболітами
мікроорганізмів - плісняви

обізнаність фермера і продавця, незалежний
експертний контроль, можливості
оскарження

пестициди: гербіциди, альгіциди; інсектициди;
фунгіциди; акарициди; зооциди; овіциди; родентициди,
овіциди та ін.

не допускається використання
хімічних речовин

мінеральні добрива тільки органічні добрива

харчові добавки Е103, Е107, Е125, Е127, Е128, Е140,
Е153-155, Е160, Е166, Е173-175, Е180, Е182. Е209, Е213-219,
Е225-228, Ее230-233, Е237, Е238, Ее241, Е263, Е264, Е282,
Е283. Е302, Е303, Е305, Е308-314, ЕЕ317, Е318, Е323-325, Е328,
Е329, Е343-345, Е349-352, Е355-357, Е359, Е365-368, Е370,
Е375, Е381, Е384, Е387-390, Е399. Е430, Е408, Е409, Е418,
Е419, Е429-436, Е441-444, Е446, Е462, Е463, Е465, Е467, Е474,
Е476-480, Е482-489, Е491-496. Е505, Е512, Е519, Е521-523,
Е535, Е537, Е538, Е541, Е542, Е550, Е554-557, Е559, Е560,
Е574, Е576, Е577, Е580. Е622-625, Е628, Е629, Е632-635, Е640,
Е641. Е906, Е908-911, Е913, Е916-919, Е922, Е923, Е924, Е925,

допустимі: Е330 – лимонна кислота, а
Е160а – каротин, Е101 – вітамін В2
(рибофлавін) міститься у томатах, з
морських водоростей виділяють Е400 –
альгінат натрію
джерело: http://www.refine.org.ua/pageid-4778-
3.html
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Рекомендовані показники для оцінки якості харчових продуктів в Україні

Санітарна
експертиза

Санітарно-епідеміологічна бездоганність Нешкідливість: 1. Патогенні
мікроби, 2. Токсичні штами грибів, 3. Личинки гельмінтів, 4. Органічні та
неорганічні отрути, 5. Шкідливі механічні домішки 6. Комахи –шкідники
Доброякісність: 1. Гниття, 2. Окислення, прогіркання, осалювання, 3.
Бродіння 4. Пліснявіння
Повноцінність: Біологічна цінність: 1. Органічний склад (білки, жири,
вуглеводи), 2. Вітаміни, 3. Мінеральні солі 4. Форма надходження і
активність харчових речовин, 5. Засвоєння
Харчова цінність: 1. Органолептичні властивості страв
2.Перетравлюваність 3. Приїдання 4. Легкотравність

Терміном „нові харчові продукти” європейське законодавство називає
велику групу генетично модифікованих організмів (правильніше було
б називати їх живими зміненими організмами), біологічно активних
добавок, різноманітних замінників, наповнювачів та чимало інших,
які створюють ілюзію повноцінного продукту, але ними не є.

Під інтенсивними технологіями розуміють застосування хімікатів,
антибіотиків та гормонів, генетичні маніпуляції – все те, що ставить
інтереси бізнесу над інтересами споживача. Це, наприклад, хімічні
технології, використання яких не лише зашкодило природі, але й здоров’ю
багатьох поколінь, змінило суспільну психологію. Бо виросло не одне
покоління людей, упевнених, що без хімічних добрив та отрутохімікатів
отримати великий врожай просто неможливо. А такі результати ери
хімізації виправляти треба довго і завдання це дуже складне.
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маркетинг

Маркетингове
дослідження, зроблене
мережею “еко-шик” на
замовлення
представництва одного з
європейських
постачальників,
показало стійке
зростання попиту на
наступну продукцію

спельта, курурудза, рис чорний, червоний,
нешліфований

Набори для випікання (зернові суміші)

Шоколад, кава, какао

Натуральні солодощі

Морепродукти

Зерна для пророщувания

Продукти без глютену

Сухофрукти

Бобові

Овочі, Фрукти

Соєві продукти

Натуральні рослинні олії

Спагетті

Біо порошки та косметика
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застосування «об’ємних» показників –
потрійний аспект кожного індикатора

Критерій ефективної роботи на ринку
органічних продуктів:

1. Кадрова політика:
n мотивації (соціальні, особисті, матеріальні,

кар’єра)
n професійна підготовка +безперервна освіта
n соціальна відповідальність
n позитивна направленість бізнесу
n забезпечення себе і свєї сім»ї здоровими

продуктами
2. Технологічна складова
n Дотримання ланки «з городу до столу»
n можливість застосування знань на практиці,

допомога людям
n зв’язок виробництва і освіти
3. Стратегічний і політичнкий контекст:
n використання світових стандартів

збереження довкілля;
n участь у державних програмах розвитку;
n особистий внесок
4. Фінансування
• Цінова політика
• формування бюджету (довіра,

відповідальність, дотримання стандартів)
n загальні принципи якості
n Інформування щодо якості та впливу на

організм
n контроль за дотриманням  стандартів

1

3

2

☺

6

5

4
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Чому відсутній масовий інтерес на ринку органічних продуктів?

- мала пропозиція (овочі,мала пропозиція (овочі,
фрукти, молочніфрукти, молочні
продукти, мясо)продукти, мясо)
--переважна орієнтація  напереважна орієнтація  на
експортекспорт
-- слабка довіра дослабка довіра до
сертифікаціїсертифікації

Держава слабко розвиває
програми оздоровлення нації,
профілактики, екології
- фактично відсутній
контроль за дотриманням
стандартів

-нерозуміння масою населення
переваг органічної продукції
-Суспільство в масі не готове до
використання світових
стандартів збереження довкілля;
- велика кількість непрофесійних
інформаторів

-велика кількість
недобросовісних та
неконтрольованих посередників
-слабкий зв’язок виробництва і
науки
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відповідальні у МАП івідповідальні у МАП і
облдержадміністраціях,облдержадміністраціях,
громадські представникигромадські представники

переорієнтація виробництвапереорієнтація виробництва
за принципом маркетингуза принципом маркетингу

орієнтація  на внутрішнійорієнтація  на внутрішній
ринокринок
розвитокрозвиток
тваринництва,тваринництва,
переробки та ін.переробки та ін.
галузейгалузей

чітка система національних екочітка система національних еко--
гарантій для захисту українськихгарантій для захисту українських
споживачівспоживачів

реєстрація органічнихреєстрація органічних
господарствгосподарств

Спеціальні дитячі та юнацькі
програми щодо здорового способу
життя

Збільшення інформованостіЗбільшення інформованості
громадськості про різні перевагигромадськості про різні переваги
органічної продукції особливо  дляорганічної продукції особливо  для
здоров’яздоров’я

Підготовка майбутніх аграріів  до
вирішення унікальних і перспективних
завдань

формування довіри та попитуформування довіри та попиту споживачів

навчання, адміністрування
(супроводження),  вчені, громадська
еліта

Контрль якості продуктів з боку
держави та громади

зв’язок виробництва, громадськості,
науки і ринку

Семантичний дифференціал розвитку ринку органічних продуктів в Україні
фактори розвитку ОВ Пересічні громадяни Х

Гравці ринку Y держава Z
Рівень обізнаності населення

(ринку) для забезпечения
розвитку

Х Y Z

Інспектування іноземнимиІнспектування іноземними
сертифікаційнимисертифікаційними
організаціями відповідно доорганізаціями відповідно до
стандартів ринків експорту,стандартів ринків експорту,
головним чином регуляціЇ ЄСголовним чином регуляціЇ ЄС
2092/912092/91

лабораторій якості, подвійне
підпорядкування – міжн.
представництвам та ГО
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Що заважає розвитку ринку ОП в Україні?

причина
1. неконтрольовані реформи, “старі”

виконавці” (корумповані чиновники),
слабка державна інформаційна політика.

2. Відсутність кваліфікованих кадрів для
розвитку масового виробництва і
продажу, чіткої методології та контролю
за якістю продуктів, невміння
користуватися технологічними
інноваціями

3. контроль за розподілом коштів у
розвитку ОВ та ринку ОП

4. Не розуміння громадою своєї ролі у
справі контролю за якістю продуктів

5. Відстороненість усіх гравців ринку від
прийняття рішень

6. відсутність незалежних і дешевих
лабораторій контролю якості продуктів

наслідок

1. декларативні закони та постанови

2. слабка підготовка та кооперація гравців
ринку – виробників та продавців

3. дотації, здешевлення і покриття витрат на
сертифікацію державою; розвиток
внутрішнього ринку –переробка, опт
тощо

4. недовіра населення будь-якій сертифікації

5. хаотичний експорт, загроза пріоритетів
якості для зовнішніх ринків

6. пасивність населення відносно власного
здоров”я
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дякую за увагу!

текст презентації буде доступний
на сайті http://ecochic.com.ua

ми зробили здоров‘я смачним!


