
Екотехнології

Попитнапродукцію,щовідповідаєекологічнимвимогам,зростаєяку
всьомусвіті,таківУкраїні.Споживачідедалічастішеобираютьтоварита
послугизпокращенимихарактеристикамищодовпливунадовкіллятаздо
ров’ялюдини.ВУкраїніу2018роцінаявністьзнаківекологічногомаркуван
нявідігравалаважливурольуприйняттірішенняпридбатитоварвжене
меншякдля30%споживачів.

Поширеннятапідтримкапрограмзекологічноїсертифікаціїтамарку
ваннянадержавномутаміжнародномурівняхтакожспонукаютьбізнесвда
ватисядоекологічноінноваційнихтапрогресивнихметодівітехнологій.
Правоназастосуванняекомаркуваннямаютьтакіпродукціячипослуги,які
чинятьменшийнегативнийвпливсереданалогівнаринку.Пропонуючи
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товар,щознижуєвпливнанавколишнєсередовище,можнатакожствори
тиновуринковунішучизакріпитизакомпанієюпозитивнийімідж.Всеце
надаєконкурентніперевагинаринкутаєважливоючастиноюсоціальної
корпоративноївідповідальностібізнесу.

Вимогидоінформаціїекологічногохарактерупропродукцію,щозазна
чаєтьсянаетикетціабопакуванні,урекламнійпродукціїчисупровідній
документації,регламентуютьсяміжнароднимистандартамисерії ISO
14020«Екологічнімаркуваннятадекларації».Виробникможеобратиодин
ізтрьохтипів:

Тип І—добровільнасертифікація,якавизначаєекологічніперевагито
варівчипослуг,оцінкаякихнавідповідністьекологічнимкритеріямздій
снюєтьсянезалежноютретьоюстороноюзгіднозміжнароднимистандар
тамисеріїISO14040«Оцінкажиттєвогоциклу».

Тип ІІ—самодекларативнемаркування,якеінформуєпропевніеколо
гічніхарактеристикипродуктуінепотребуєобов’язковогооцінюваннятре
тьоюстороною.Протевиробникповиненбутиспроможнимнадативідпо
віднуінформаціюзацікавленимсторонамщодовимогіметодівперевірки
заявлениххарактеристик.

Тип ІІІ—екологічнадеклараціяпродукту,яканепередбачаєвизначен
няекологічнихперевагімаєформузвітущодовпливунадовкіллявпродовж
всьогожиттєвогоциклупродуктутаготуєтьсянезалежноюекспертноюор
ганізацією.

Пер ший тип мар ку ван нявважаєтьсянайнадійнішим,оскількипідтвер
джуєтьсяорганомсертифікації,та,зокрема,рекомендуєтьсядлявикори
станнявсистемізакупівельООН.Визнанірегіональнітанаціональніпро
грамиекологічноїсертифікаціїтамаркуванняІтипуоб’єднуєГлобальна
мережаекологічногомаркування(GlobalEcolabellingNetwork(GEN).Нара
зівонаналічує27членівізрізнихкраїн.УкраїнувGENпредставляє«Центр
екологічноїсертифікаціїтамаркування»ВГО«Живапланета»зофіційним
знакомекологічногомаркування«Зеленийжуравлик»,якийвизнаєтьсяу
понад60країнахсвіту,втомучисліЄСіСША.

Принциписталихпублічнихзакупівель(далі—СПЗ),щомістятьвимоги
щодоекологічнихісоціальнихкритеріївдопостачальниківчизакуповува
нихдлядержавнихпотребтоварів,послугчиробіт,назаконодавчомурівні
впровадженіівУкраїнізгіднозУгодоюпроасоціаціюУкраїнаЄС.Завдяки
сталимпублічнимзакупівлямдержавасприяєпідвищеннюекологічноївід
повідальностібізнесутапереходудомоделі«зеленоїекономіки».СПЗдо
зволяютьрозширитинаціональнийринокекологічнихтоварівіпідвищити
їхконкурентоспроможність.

Правоназастосу
ванняекомарку
ваннямаєпродук
ціязнайменшим
негативнимвпли
вомсереданалогів
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екологічногомар
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Важ ли во! 
Виробникамневартонеправомірнозастосовуватинапродукціїтакіпо

значенняяк«еко»,«біо»,«натуральний»,оскількиЗакономУкраїни«Проза
хиствіднедобросовісноїконкуренції»від7червня1996року№236/96ВР
передбаченоштрафурозмірідо5%річногодоходувідпродажупродукції,
якщотакіекологічнізаявиневідповідаютьдійсності.
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Заразусвітііснуєпонад400знаківекомаркування,щовідрізняються
типами,інформативністю,придатністюнаринкахокремихкраїнтасвіту,
програмамитаметодамиверифікації.Компанії,якіпозиціюютьсвоюпро
дукціюякекологічну,стикаютьсязіскладнощамивиборуспособуінформу
ванняспоживача,оскількичастонеобхіднірізнімаркуваннядлярізнихрин
ків,щотягнезасобоюдодатковівитрати.Отже,підприємцямдоцільноза
здалегідьплануватибізнеспроцесивідповіднодовизначеноїстратегії
розвиткукомпаніїзурахуваннямособливостейринківрізнихкраїн.

ПротеЄвропейськийСоюзвжерозробиврішення,щоусунеперепони
длятранскордонноїторгівліекологічнимипродуктамитазапобігатимене
певностіспоживачівтавиробниківсередрозмаїттязнаків—Єди ний ри
нок зе ле ної про дук ції(SingleMarketforGreenProducts(далі—SMGP)).

SMGP про по нує оцін ку еко ло гіч но го слі ду (Environmental Footprint) 
як уні фі ко ва ний ме тод для ви зна чен ня еко ло гіч них впливів про дук тів 
та ор га ні за цій.

Екологічнийслідпродукту(ProductEnvironmentalFootprint(PEF))–це
багатокритеріальнийпоказникекологічниххарактеристиктоваручипослуг,
щовизначаєтьсянаосновіоцінкижиттєвогоциклу(відвидобуткусирови
нидоостаточногоповодженнязвідходами).PEFдаєможливістьпорівняти
впливипродуктузнайкращимидоступнимипрактикамиЄСтасприяєза
гальномузниженнюекологічнихнаслідківвиробництва.

У2013–2018рр.вЄСбулирозробленітаапробованіправилаоцінюван
няекологічногослідудлярізнихкатегорійпродуктівіорганізаційзасекто
рамизчіткимикритеріями,якізастосовуютьсядлякалькуляціївідповідних
профілівпродукціїчикомпаній.

При кла ди зна ків еко ло гіч но го мар ку ван ня за ти па ми
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Ініціативасхвальносприйнятаурядамикраїнібізнесом,тожзаявиЄС
зробитисталіпродукцію,послугитабізнесмоделінормоюсьогодніне
здаютьсязанадтоамбітними.Томуукраїнськимвиробникамекологічної
продукціїтаоператорам,орієнтованимнаекспортвЄСтаіншікраїнисві
ту,вжезаразслідвраховуватиусвоїйдіяльностіцейпідхід.Дотогож,по
ширенняобізнаностіщодоініціативиЄдиногоринкузеленоїпродукціїта
принципівїївпровадженняєоднимзнапрямківпрограмиEU4Environment
(2019–2022),щофінансуєтьсяЄвропейськимСоюзомтавпроваджується
ушестикраїнахСхідногоПартнерства.

Діяльністькомпоненту«Циркулярнаекономікатановіможливостізрос
тання»програмиEU4Environment,спрямовананапросуванняЕкологічно
гослідупродукції(PEF),впроваджуєтьсяUNIDOзадопомогоюнаціональ
ногопартнеравиконавця—Центруресурсоефективноготачистогови
робництвавУкраїні.

Більшдетальнуінформаціюможназнайти
запосиланнямиwww.unido.orgтаwww.recpc.org
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