ЗВІТ
про роботу ТК 82 за 2015 рік
1. Позначення, назва ТК, дата та рік створення: технічний комітет
стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України»
створено спільним наказом 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 та від
16.12.2005 № 362.
Функції секретаріату ТК 82 згідно наказу Держспоживстандарту України від
11.03.2005 № 63 виконує ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти
та управління».
2. Реквізити ТК 82:
03035, м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського, 35, корпус 2, тел./факс
(044) 206-31-31, e-mail: dei2005@ukr.net
3. Сфера діяльності ТК 82 згідно ДК 004-2008:
13.020.01
13.020.01,
13.040.20,
13.280
13.020.30,
13.040.40
13.020.40
13.020.60
13.030
13.060.30

опис критеріїв екологічного оцінювання впливу
діяльності на довкілля та настанови щодо їх застосування;
норми забруднення на різних об'єктах та середовищах,
вимоги до якості атмосферного повітря, захист від
радіаційного забруднення;
оцінювання впливу діяльності на стан навколишнього
природного середовища, вимоги до охорони довкілля;
вимоги до ефективності керування довкіллям, боротьба із
забруднюванням;
критерії оцінювання життєвого циклу продукції;
паспортизація та класифікація відходів, загальні вимоги
до відходів різних галузей;
якість стічних вод.

4. Назва та юридичний статус організації, що виконує функції секретаріату
ТК 82: Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та
управління» Мінприроди України (далі – ДЕА).
5. Склад та структура ТК 82: за період 2015 року структура ТК 82 не
змінилася:
Голова ТК 82 – Бондар Олександр Іванович, д.б.н., професор, член-кор.
НААН України, ректор ДЕА, тел. (044) 206-31-31.
Заступник голови ТК 82 – Берзіна Світлана Валеріївна, президент
Всеукраїнської громадської організації «Жива планета», тел. (044) 332-84-08;
(067) 219-82-00, e-mail: berzina@ecolabel.org.ua
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Відповідальний секретар ТК 82 – Барановська Ванда Євгенівна, к.н.е.,
проректор з науково-педагогічної роботи ДЕА, тел. (044) 206-31-31, e-mail:
dei2005@ukr.net
ПК 1 «Екологічний аудит»:
Голова: Горшков Леонід Іванович, к. ф-м.н., завідувач кафедри екологічної
стандартизації, сертифікації та інжинірингу ДЕА, тел. (044) 206-31-31, e-mail:
leogor@ukr.net. Функції секретаріату виконує ДЕА.
ПК 2 «Оцінка життєвого циклу продукції»:
Голова: Берзіна Світлана Валеріївна, президент Всеукраїнської громадської
організації «Жива планета», тел. (044) 332-84-08; (067) 219-82-00, e-mail:
berzina@ecolabel.org.ua. Функції секретаріату виконує Всеукраїнська громадська
організація «Жива планета».
ПК 3 «Оцінка ефективності екологічного управління»:
Голова: Фурдичко Орест Іванович, д.е.н., професор, академік НААН України,
директор Інституту агроекології і природокористування НААН України, тел. (044)
526-92-21, e-mail: agroecologynaan@gmail.com. Функції секретаріату виконує
Інститут агроекології і природокористування НААН України.
ПК 4 «Управління відходами, їх знешкодження та переробка»:
Голова: Виговська Ганна Павлівна, к.т.н., завідувач кафедри екологічної
безпеки Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління,
тел. (044) 248-40-33, тел. моб. (066) 320-35-15, annapaulv@ukr.net. Функції
секретаріату виконує ДЕА.
ПК 5 «Екологічне спостереження»:
Голова:
Коваленко
Григорій
Дмитрович,
завідувач
лабораторії
радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу Українського науководослідного інституту екологічних проблем Мінприроди України, тел. (057)702-1529, e-mail:kovalenko@niiep.kharkov.ua. Функції секретаріату виконує Український
науково-дослідний інститут екологічних проблем Мінприроди України.
6. Кількість організацій – членів ТК 82: колективних членів – 29;
індивідуальних членів – 7.
7. Відомості щодо залучення ТК 82 до виконання робіт, закріплених за ТК:
Секретаріат ТК 82 та РГ здійснювали супровід до прийняття проектів
національних стандартів у сфері управління парниковими газами, розроблені на
замовлення Міністерства у 2013 році: ДСТУ ISO 14064-1:2015, ДСТУ ISO 140642:2015, ДСТУ ISO 14064-3:20__, ДСТУ ISO 14065:20__.
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.
Експерти ТК 82 приймали участь в розроблянні та обговорені проекту ISO/DIS
20400 Sustainable procurement – Guidance.
Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем Мінприроди
України було розроблено проект ДСТУ Стічні води. Настанови щодо встановлення
технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об’єкти.
Протягом року експерти ТК 82 приймали участь в розгляді та погодженні
проектів редакції НД, розробленої іншими ТК.
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8. Інформація щодо проведення погоджувальних нарад та семінарів:
Протягом 2012 року представники секретаріату та члени ТК 82 брали участь
в організації та проведенні робочих нарад з питань розвитку екологічної та
органічної стандартизації за участю Мінекономрозвитку, Мінприроди,
Мінагрополітики, галузевих об’єднань та асоціації.
9. Кількість та перелік розроблених стандартів, змін до них та інших
нормативних документів, поданих на затвердження, станом на 31.12.2012.
На затвердження подані проекти стандартів: ДСТУ ISO 14064-1:20__, ДСТУ
ISO 14064-2:20___, ДСТУ ISO 14064-3:20__, ДСТУ ISO 14065:20__, з яких
затверджені у 2015 році: ДСТУ ISO 14064-1 та ДСТУ ISO 14064-2.
10. Кількість розглянутих проектів стандартів та змін:
Протягом 2012 року ТК 82 провів експертну оцінку 18 проектів національних
стандартів та іншої науково-технічної документації, що надходили на погодження,
розроблених іншими технічними комітетами стандартизації.
11. Кількість тем у програмі робіт із стандартизації: 5.
12. Відповідність ТК технічним комітетам міжнародних, регіональних
організацій.
Структура та сфера діяльності ТК 82 відповідає частково структурі
міжнародних технічних комітетів ISO/TC 207, ISO/TC 200, ISO/TC 146.
12. Взаємодія ТК 82 протягом 2015 року з іншими технічними комітетами
(підкомітетами), у т.ч. європейськими і міжнародними: ISO/TC 207, ISO/PC 277.
13. Співпраця та взаємодія з іншими ТК України: ТК 93, ТК 89.
14. Аналіз чинних міжнародних та європейських стандартів (у сфері
діяльності ТК) для визначення їх пріоритетності і першочергового впровадження:
Пропозиції щодо розроблення проектів національних стандартів (ДСТУ)
шляхом гармонізації з міжнародними та європейськими стандартами викладені в
протоколі засідання ТК 82 від 10.03.2016 № 1 (додається). Ухвалені на засіданні ТК
пропозиції з розробляння національних стандартів можуть бути виконані за умов
замовлення та фінансування робіт, у порядку згідно чинного законодавства.
Голова ТК 82

О.І. Бондар

Відповідальний секретар

В.Є. Барановська
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