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1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс «Екологічна якість та безпека» (в подальшому
– Конкурс) проводиться серед установ, підприємств та організацій та всіх форм
власності на добровільних засадах.
1.2. Організатор Конкурсу:
Всеукраїнська громадська організація «Жива планета».
За сприяння:
Міністерства екології та природних ресурсів України
Торгово-промислової палати України
Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів
України.
1.3. Конкурс проводиться один раз на рік на загальнодержавному рівні.
1.4. Переможець в номінації Конкурсу отримає право відтворювання
символіки конкурсу із зазначенням почесного звання переможця, що
підтверджується дипломом на рекламній (сувенірній) продукції, а також іншій
рекламі окрім, продукції та її упаковки.
1.5. Символіку Конкурсу зареєстровано Міністерством юстиції України, за
№444 від 18.02.2002 р. та введено до Всесвітнього каталогу, що немає
географічних обмежень.
1.6. Використання символіки Конкурсу регламентується у відповідності до
Закону України «Про авторське право та суміжні права» та Положенням «Про
символіку Всеукраїнської громадської організації «Жива планета».
1.7. За результатами Конкурсу, Головною конкурсною комісією надається
інформація про його переможців та їх досягнень на шляху покращення
екологічних аспектів діяльності та виробництва до центральних та місцевих
органів виконавчої влади, громадських організацій екологічного спрямування,
засобів масової інформації.
2. Мета та Завдання Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться з метою популяризації кращого вітчизняного
досвіду впровадження більш чистих технологій виробництва, систем
екологічного управління, екологічних інновації та ініціатив.
2.2. Основні завдання Конкурсу:
визначення та відзначення на конкурсній основі установ, підприємств та
організацій, які підтвердили високий рівень корпоративної відповідальності за
екологічні наслідки своєї діяльності;
сприяння
підвищенню
досконалості
і
конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств шляхом застосування систем екологічного управління
відповідно до вимог міжнародних стандартів;
сприяння впровадженню більш чистих технологій виробництва;
поширення досвіду підприємств щодо «екологізації» виробництва;
сприяння підвищенню рівня екологічної безпеки життєдіяльності шляхом
розвитку ринку сталого виробництва та споживання;
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробника на
внутрішньому та міжнародних ринках шляхом створення позитивного іміджу,
ґрунтуючись на екологічній політиці виробництва.
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3. Учасники Конкурсу
3.1. Участь у Конкурсі підприємств, організацій і установ усіх форм
власності здійснюється на добровільних засадах.
Номінації Конкурсу наведені у додатку 1 до цього Положення.
3.2. Учасником Конкурсу може бути установа, підприємство або
організація, яка має певні досягнення у поточному році, що пов’язані з:
покращенням екологічних аспектів виробництва;
упровадженням систем екологічного управління та безпеки виробництва;
розвитком інновації в сфері більш чистого виробництва;
провадженням екологічних ініціатив на регіональному рівні;
провадженням заходів спрямованих на покращення стану довкілля;
зменшенням негативного впливу на навколишнє середовище шляхом
максимального збереження ресурсів й енергії та зменшення кількості відходів.
4. Конкурсна комісія
4.1. Для організації проведення Конкурсу та визначення переможців
утворюється Головна конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу «Екологічна
якість та безпека» (далі – ГКК).
4.2. Діяльність ГКК регламентується окремим Положенням про Головну
конкурсну комісію Всеукраїнського конкурсу «Екологічна якість та безпека».
4.3. Склад ГКК формується з представників центральних органів
виконавчої влади, інжинірингових компаній, міжнародних органів сертифікації
та оцінки відповідності, громадських організацій.
5. Порядок проведення Конкурсу
5.1. Функції Оргкомітету Конкурсу виконує Всеукраїнська громадська
організація «Жива планета».
5.2. Для участі в Конкурсі підприємство (організація, установа):
подає до Оргкомітету заявку за формою, що додається згідно додатку 4;
перелік документів згідно додатку 3;
сплачує організаційний внесок.
5.3. Оргкомітет у тижневий термін після отримання заявки та сплати
реєстраційного внеску надсилає учаснику Конкурсу інформаційні матеріали та
свідоцтво учасника встановленого зразку згідно додатку 3.
5.4. Оргкомітет здійснює:
проведення експертизи документів учасників Конкурсу;
готує інформацію про учасників Конкурсу на розгляд ГКК;
підбиває підсумки та організовує нагородження переможців Конкурсу;
оприлюднює результати Конкурсу через засоби масової інформації.
5.5. ГКК здійснює оцінку якості заявлених на Конкурс учасників на
підставі отриманих висновків та звітів визначає кращих номінантів регіону з
числа заявлених.
5.6. Переможцями Конкурсу в кожній номінації є учасники Конкурсу, які
визначені рішенням ГКК.
5.6. Доступ до інформації, що представляють учасники Конкурсу, під час
проведення Конкурсу, мають члени ГКК та експерти, які можуть залучатися
зазначеною комісією.
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6. Оцінка підприємств та критерії Конкурсу
6.1. ГКК для проведення оцінки залучає експертів з центральних органів
виконавчої влади, науково-дослідних організацій, підприємств, інших
компетентних організацій.
6.2. Інформація, що подається на Конкурс його учасниками, оцінюється за
встановленими критеріями:
екологічна політика підприємства, що розкриває підходи та заходи на
виробництві спрямовані на охорону навколишнього природного середовища;
дотримання норм природоохоронного законодавства;
інформаційні відомості, які підвищують покращення екологічних аспектів
підприємства;
наявність систем екологічного управління на виробництві;
впровадження проектів спрямованих на раціональне використання
природних ресурсів та енергозбереження;
впровадження технологій більш чистого виробництва;
підтримка або участь в заходах спрямованих на поліпшення стану
довкілля.
7. Нагородження переможців Конкурсу
7.1. Нагородження переможців Конкурсу організовується та здійснюється
Оргкомітетом Конкурсу.
7.2. ГКК установлює:
зразки призів (нагород) та дипломів переможців Конкурсу;
терміни проведення нагородження переможців Конкурсу.
7.3. Інформація щодо переможців Конкурсу розміщується на офіційних
сайтах Організаторів.
8. Фінансове забезпечення Конкурсу
8.1. Фінансування робіт, пов'язаних з проведенням Конкурсу, здійснюється
за рахунок організаційних внесків учасників Конкурсу, а також інших, не
заборонених законодавством джерел.
8.2. Діяльність з організації та проведення Конкурсу не має на меті
отримання прибутку.
8.3. Учасники Конкурсу вносять організаційні внески за рахунок власних
коштів.
8.4. Оргкомітет самостійно встановлює розмір організаційного внеску.
8.5. Оргкомітет витрачає цільові внески учасників-фіналістів Конкурсу на:
організаційно-методичне, технічне, фінансове, інформаційно-рекламне
забезпечення проведення Конкурсу;
розробку та закупівлю призів (нагород) і дипломів переможців Конкурсу;
підготовку, видання та розповсюдження щорічного буклету переможців
Конкурсу;
наповнення та ведення WEB-сторінки присвяченої Конкурсу;
розробку та виготовлення інших паперових та електронних матеріалів
Конкурсу.
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Додаток 1 до Положення
«Про Всеукраїнський конкурс
«Екологічна якість та безпека»
Номінації
Всеукраїнського конкурсу «Екологічна якість та безпека»
1.
Екологічна якість та безпека виробництва
Розглядаються наступні аспекти виробництва:
впровадження екологічно безпечних технологій: сучасні технології очистки
промислових викидів і стоків, утилізація або використання відходів
виробництва;
інноваційна діяльність в сфері більш чистого виробництва;
впровадження на виробництві енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
використання альтернативних джерел енергопостачання, зниження ресурсота матеріалоємності продукції.
Наприклад: використання біогазу, вітряків, зниження кількості сировини на одиницю
продукції, тощо.

2.
Розвиток більш чистих технологій виробництва
Розглядаються виробники технологій та обладнання для захисту
навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів.
Береться до уваги технології з проектування нових, реконструкції та
технічного переоснащення діючих промислових підприємств і виробничих
об’єктів, створення нових виробництв, технологій, процесів та обладнання в
промисловій екології, енергозбереження, використання вторинних ресурсів,
утилізації промислових та побутових відходів тощо.
3.
Екологічна якість та безпека територій
Розглядаються екологічні ініціативи на регіональному рівні в сфері:
поводження з відходами;
покращення якості питної води та водопостачання;
захисту ґрунтів;
охорони атмосферного повітря;
розвитку екологічної мережі та природно-заповідного фонду;
благоустрою та створення екологічно комфортного середовища.
4.
Екологічна досконалість
Визначення підприємств, які досягли високих результатів щодо покращення
екологічних аспектів виробництва:
впровадження систем екологічного менеджменту та безпеки виробництва
або інтегрованих систем;
комплексне вирішення екологічних проблем на виробництві, а саме: охорона
атмосферного повітря, енерго- та ресурсозбереження, поводження з відходами,
благоустрій території;
участь у місцевих проектах і програмах спрямованих на практичне
покращення стану довкілля тощо.
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5. «Зелений офіс»
Визначення установ та організації, що створили еко- і енергоефективні
робочі місця, упровадили до системи управління принцип «зелених закупівель»
та роздільний збір відходів.
6. «Впровадження екологічно чистого виробництва»:
Розглядаються наступні аспекти виробництва:
інноваційна діяльність в сфері більш чистого виробництва;
впровадження на виробництві енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
використання альтернативних джерел енергопостачання, зниження ресурсота матеріалоємності продукції.
7. «Системний підхід до управління та впровадження більш чистих
технологій виробництва»
Розглядаються наступні аспекти виробництва:
впровадження екологічно безпечних технологій: сучасні технології очистки
промислових викидів і стоків, утилізація або використання відходів
виробництва;
інноваційна діяльність в сфері більш чистого виробництва;
впровадження на виробництві енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
використання альтернативних джерел енергопостачання, зниження ресурсота матеріалоємності продукції.
8. «Екологічна ініціатива»
Визначення підприємств, що досягли високих результатів щодо покращення
екологічних аспектів виробництва:
впровадження систем екологічного менеджменту та безпеки виробництва
або інтегрованих систем;
комплексне вирішення екологічних проблем на виробництві, а саме: охорона
атмосферного повітря, енерго- та ресурсозбереження, поводження з відходами,
благоустрій території;
участь у місцевих проектах і програмах спрямованих на практичне
покращення стану довкілля тощо.
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Додаток 2 до Положення
«Про Всеукраїнський конкурс
«Екологічна якість та безпека»
Всеукраїнський конкурс «Екологічна якість та безпека»
Перелік документів1 до заявки на участь
№
п/п

Назва документа

Надається
(так/ні)

Екологічна політика
Сертифікат системи управління (ISO 9001, ISO 14001, НАССР,
ОНSAS 18001 та інші)
3. Опис технології виробництва
4. Стандарт, відповідно якому виробляється продукція (ДСТУ,
ГОСТ, ТУ чи інший нормативний документ), або витяг з нього,
а саме: технічні вимоги, вимоги безпеки та охорони
навколишнього середовища, транспортування, зберігання)
5. Перелік та обсяги відходів, викидів забруднюючих речовин в
атмосферу та скидів (стічні води), які утворюються на
підприємстві (у динаміці за роками/кварталами)
6. Форми статистичної звітності, що подаються до Держкомстату,
дані Дозволів на викиди, скиди, утворення та розміщення
відходів, користування надрами тощо
7. Використання води та електроенергії порівняно з минулими
роком
8. Відомості про місце розташування виробництва, зокрема,
наявність в санітарно-захисній зоні об’єктів підвищеної
небезпеки та вплив на об’єкти природно-заповідного фонду
9. Акт перевірки державними органами дотримання
природоохоронного законодавства України або висновки
екологічного аудиту
10. Фотоматеріали: фото виробничих майданчиків, ланок
виробничого процесу, обладнання тощо
1.
2.

Примітки:
1
Надаються копії документів, завірені підписом керівника та печаткою
підприємства.
Доцільність подання окремих документів із наведеного переліку та їх обсяг
визначається Заявником із урахуванням номінації.
В разі виникнення сумнівів щодо оцінки підприємства ГКК має право
запитувати додаткові документи (у разі необхідності, перелік документів може
бути більш розширений).
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Додаток 3 до Положення
«Про Всеукраїнський конкурс
«Екологічна якість та безпека»
Всеукраїнський конкурс «Екологічна якість та безпека»
Свідоцтво учасника
Цим свідоцтвом підтверджується, що підприємство
__________________________________________________________________
є учасником Всеукраїнського конкурсу «Екологічна якість та безпека», який
проводиться
у
___________
році,
за
номінацією:
___________________________________________________________________

Голова Оргкомітету Конкурсу

___________________
(підпис)

«___» ____________ 20__ р.
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Додаток 4 до Положення
«Про Всеукраїнський конкурс
«Екологічна якість та безпека»
Всеукраїнський конкурс «Екологічна якість та безпека»
Заявка1 на участь
від «____» ___________ 20__ р.
1. Назва підприємства:
_____________________________________________________________________
(точна та повна назва підприємства, яке подає продукцію для проходження сертифікації)

____________________________________________________________________________________________________________

2. Реквізити підприємства:
Назва банку
Розрахунковий рахунок
МФО
ЄДРПОУ
Підприємство працює на підставі
(Статуту, Положення, тощо):

3. Юридична адреса:
Поштовий індекс, країна
Місто (смт, селище, село)
Вулиця, № будинку

4. Керівник підприємства:
Посада
Прізвище ім’я по-батькові
№ телефону
№ факсу
Електронна адреса

5. Контактна особа:
Посада
Прізвище ім’я по-батькові
№ телефону
№ факсу
Електронна адреса

6. Вид діяльності:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Номінація:
_____________________________________________________________________
Керівник: _________________________________________________________
М.П.
1

(посада, ПІП, підпис)

Заявка заповнюється українською мовою, друкованими літерами.
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