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ПРОТОКОЛ № 17 
Робочого засідання ТК171 

"Продукція парфумерно-косметичної промисловості”. 
 
27 лютого 2020 року м. Київ 
 
ПРИСУТНІ: 
Філатова В. В.- голова ТК 171  
Шершенюк І.А.-відповідальний секретар ТК 171 
Жосан О. А. – запрошений експерт ТОВ «Супермаш» 
 
Повноважні представники ТК 171: 
 

 

Філатова В.В. Голова ТК171 відкрила засідання та повідомила, що на засіданні із 17 повноважних 
представників організацій–членів ТК 171 присутні повноважні представники від 10 колективних членів ТК. 
Відповідно кворум є. 
 
 
Питання, винесені на обговорення та голосування: 

 
1. Перелік стандартів, що пропонується до скасування у  2020 році. 
2. Перелік стандартів, що пропонується до включення у Програму робіт з національної стандартизації на 

2020 рік методом підтвердження. 
3. Перелік стандартів, що пропонується до включення Програму робіт з національної стандартизації на 2020 

рік  методом перекладу 
4. Затвердження Повного переліку стандартів до включення в Програму робіт з національної стандартизації 

на 2020 рік. 
 

 
 
 
 
СЛУХАЛИ: 1. Про перелік стандартів, що пропонується до скасування у  2020 році. 

 
№ 

 
Назва організації  

 
Повноважний представник  
організації - члена ТК 
 

1 Приватне підприємство “Вексхолд” Шаповалова Наталія Анатоліївна 
2 Українсько-ізраїльське Товариство з 

обмеженою відповідальністю спільне 
підприємство «Вельта-Косметік» 

Рибка  Євгенія Василівна - Начальник лабораторії 
 

3 Товариство з обмеженою 
відповідальністю виробничо-торгівельна 
фірма «Екмі» 

Андрійчук Ірина Володимирівна   – хімік-технолог 
 

4 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Українські аерозолі»  

Шершенюк  Іван Андрійович - Начальник науково-
дослідницького центру 

5 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Кріейтів Лаб «Перфі» 

Філатова Вікторія Валеріївна -  
Засновник 

6 ТОВ “Ельфа лабораторія” Короленко Юлія, технолог 
7 ISTL Рамазанова-Степкина Олена Альфредовна 
8 ДП “Миколаївстандартметрологія” Фоміна Світлана Володимирівна 

Ткач Алла Леонідівна 
9 Товариство з обмеженою 

відповідальністю медичне науково-
виробниче об’єднання «Біокон» 

Наталія Валентинівна Каретник 

10 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Слобожанський 
миловар» 

Олена Юріївна Щелок (за довіреністю) 
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Філатова В.В. голова ТК 171 та  Шершенюк І.А.- відповідальний секретар ТК 171 запропонували розглянути 
наступний перелік ДСТУ до скасування у 2020 році у зв’зку з втратою їх актуальності: 
 
-ДСТУ 4544:2006  Мило господарське тверде. Технічні умови 
 
-ДСТУ4545:2006   Стружка мильна. Технічні умови 
 
ВИРІШИЛИ: Скасувати ДСТУ 4544:2006  Мило господарське тверде. Технічні умови та ДСТУ4545:2006   
Стружка мильна. Технічні умови у зв’язку з втратою їх актуальності. 
 
УХВАЛИЛИ: 
За – 10  Проти -0  Утрималося -0 
 
 
СЛУХАЛИ: 2. Про перелік стандартів, що пропонується до включення у Програму робіт з національної  
стандартизації від ТК 171 методом підтвердження на 2020 рік. 
 
Філатова В.В., Голова ТК 171 запропонувала для подання у  Програму робіт з національної стандартизації 
наступний перелік стандартів для прийняття їх методом підтвердження у 2020 році: 
 
-ISO 11609:2017Стоматологія. Зубні пасти. Вимоги, методи випробувань та маркування.  
-ISO 16408:2015 Стоматологія. Засоби для гігієни ротової порожнини. Ополіскувачі.  
-ISO/TR 26369:2009Косметика. Методи випробувань захисту від сонця.  
Огляд і аналіз методів оцінки ефективності 
сонцезахисної продукції.  
-ISO 24444:2019 Косметика. Методи випробувань захисту від сонця. Визначення сонцезахисного фактора 
(SPF) in vivo.  
 
ВИРІШИЛИ: Ухвалити запропонований перелік стандартів для прийняття стандартів методом підтвердження: 
ISO/TR 26369:2009Косметика. Методи випробувань захисту від сонця. Огляд і аналіз методів оцінки 
ефективності сонцезахисної продукції.  
ISO 24444:2019 Косметика. Методи випробувань захисту від сонця. Визначення сонцезахисного фактора 
(SPF) in vivo.  
 
УХВАЛИЛИ: 
За – 10. Проти - 0. Утрималося - 0. 
 
 
СЛУХАЛИ: 3. Про перелік стандартів, що пропонується до включення у Програму робіт з національної 
стандартизації на 2020 рік  методом перекладу. 
 
 
Шершенюк І.А.- відповідальний секретар ТК 171 запропонував для подання у  Програму робіт з національної 
стандартизації наступний перелік на 2020 рік: 
 
-ISO 16128-1:2016 Керівництво щодо технічних визначень та критеріїв для натуральних та органічних 
косметичних інгредієнтів та продуктів. Частина 1: Визначення інгредієнтів. Прийняття стандарту методом 
перекладу 

 
-ISO 16128-2:2017 Косметика. Керівництво щодо технічних визначень та критеріїв для натуральних та 
органічних косметичних інгредієнтів. Частина 2: Критерії для інгредієнтів та продуктів. Прийняття стандарту 
методом перекладу  
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ВИРІШИЛИ:  Ухвалити ISO 16128-1:2016 Керівництво щодо технічних визначень та критеріїв для натуральних 
та органічних косметичних інгредієнтів та продуктів. Частина 1: Визначення інгредієнтів. Прийняття стандарту 
методом перекладу та ISO 16128-2:2017 Косметика. Керівництво щодо технічних визначень та критеріїв для 
натуральних та органічних косметичних інгредієнтів. Частина 2: Критерії для інгредієнтів та продуктів. 
Прийняття стандарту методом перекладу  
 
УХВАЛИЛИ: 
За – 10. Проти - 0. Утрималося - 0. 
 
СЛУХАЛИ: 4. Затвердження Повного переліку стандартів до включення в Програму робіт з 
національної стандартизації на 2020 рік. 
 
Філатова В.В., Голова ТК 171 запропонувала схвалити загальний перелік стандартів від ТК 171 для включення 
до Програми робіт  з національної стандартиації на 2020 рік. : 

  

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) 

1 2 3 4 
1 

71.100.70 

Косметика. Методи випробувань захисту від 
сонця.  
Огляд і аналіз методів оцінки ефективності 
сонцезахисної продукції. Прийняття стандарту 
методом підтвердження.  ISO/TR 26369:2009 

 2 

71.100.70 

Косметика. Методи випробувань захисту від 
сонця. Визначення сонцезахисного фактора 
(SPF) in vivo. Прийняття стандарту методом 
підтвердження. 

ISO 24444:2019 
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71.100.70 

Керівництво щодо технічних визначень та 
критеріїв для натуральних та органічних 
косметичних інгредієнтів та продуктів. Частина 
1: Визначення інгредієнтів.Прийняття 
стандарту методом перекладу ISO 16128-1:2016  

4 

71.100.71 

Косметика. Керівництво щодо технічних 
визначень та критеріїв для натуральних та 
органічних косметичних інгредієнтів. Частина 
2: Критерії для інгредієнтів та продуктів. 
Прийняття стандарту методом перекладу 

ISO 16128-2:2017 

ВИРІШИЛИ: Ухвалити перелік з 4 стандартів  для включення до Програми робіт  з національної стандартизації 
на 2020 рік. 
УХВАЛИЛИ:  
За – 10. Проти - 0. Утрималося – 0 

Голова ТК 171        Філатова В.В. 


