
ПРОТОКОЛ № 20 
Робочого засідання ТК 171 

"Продукція парфумерно-косметичної промисловості”. 
 
28 липня 2021 року                                                                                                                     м. Київ 
 
ПРИСУТНІ: 
Філатова В.В.- голова ТК 171  
Шершенюк І.А.- відповідальний секретар ТК 171 

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Кузьменко Р.І. – голова Правління Асоціації «Парфумерії та косметика України»; 

Гудзь В.В. – спеціаліст зі стандартизації Асоціації «Парфумерії та косметика України»; 

Сергієнко А.Р. – спеціаліст зі зв`язків з громадськістю Асоціації «Парфумерії та косметика України». 

 
Філатова В.В. Голова ТК171 відкрила засідання та повідомила, що на засіданні із 17 повноважних 

 
№ 

 
Назва організації  

 
Повноважний представник  
організації - члена ТК 
 

1 Приватне підприємство “Вексхолд” Шаповалова Наталія Анатоліївна 

2 ТОВ ФНДЦ «Альянс краси» Покрасьон Яна Анатоліївна 

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

Андрійчук Ірина Володимирівна    
 

4 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Українські аерозолі»

 
 

Шершенюк  Іван Андрійович  

5 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Кріейтів Лаб 
«Перфі» 

Філатова Вікторія Валеріївна  

6 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Слобожанський 
миловар» 

Щолок  Олена Юріївна 

7 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аромат»  

Назарова Віра Семенівна 

8 ДП “Миколаївстандартметрологія” Тетяна Іллівна Сергєєва 

9 Національний університет харчових 
технологій 

Носенко Тамара Тихонівна 

10 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Ельфа лабораторія» 

Короленко Юлія Миколаївна 

11 
 

Українсько-ізраїльське Товариство з 
обмеженою відповідальністю спільне 
підприємство «Вельта-Косметік» 

Рибка Євгенія Василівна 

12 Державне підприємство 
«Укрметртестстандарт» 

Пархомчук  Алла Валеріївна 

13 Міжнародна школа технічного 
законодавства і управління якістю 
(ISTL) 

Рамазанова-Степкіна Олена Альфредівна 
(Голосування по порядку денному за довіреністю 
передано голові ТК 171) 

14 ТК-86 «Олії, жири та продукти 
їх переробки 
 

Матвєєва  Тетяна Вікторівна (Голосування по порядку 
денному за довіреністю передано голові ТК 171) 

15 Міністерство аграрної політики та 
продовольства України 
 
 

Хомічак Людмила Володимирівна (Голосування по 
порядку денному за довіреністю передано голові ТК 
171) 



представників організацій–членів ТК 171 присутні повноважні представники від 15 колективних членів 
ТК та 3 представників надали право голосу Голові ТК171 за довіреністю. Відповідно кворум є. 
 

Голова ТК 171 оголосила Порядок денний: 

1. Затвердження остаточних редакцій для стандартів: ISO 16128-1 «Настанова щодо технічних 
визначень та критеріїв для натуральних та органічних косметичних інгредієнтів, Частина 1: 
Визначення для інгредієнтів» і ISO 16128-2 «Настанова щодо технічних визначень та критеріїв 
для натуральних та органічних косметичних інгредієнтів, Частина 2: Критерії для інгредієнтів і 
продуктів». 

2. Щодо необхідності скасування СОУ. 

3. Поточні питання 
 

УХВАЛИЛИ: 

Порядок денний ухвалено одноголосно. 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Філатова В.В. - голова ТК 171 доповіла про поточний стан і статус стандартів, а також повідомила ,що 
секретаріат ТК 171 надіслав до НОС повідомлення щодо розробки першої редакції стандартів. По 
закінченню терміну в 60 календарних днів, для надання коментарів і зауважень, після офіційного 
оприлюднення на сайті НОС, коментарі та зауваження на адресу ТК 171 не надходили. Задля подання 
справи НД на технічну перевірку, було запропоновано проголосувати за затвердження остаточних 
версій стандартів:  ISO 16128-1 «Настанова щодо технічних визначень та критеріїв для натуральних 
та органічних косметичних інгредієнтів, Частина 1: Визначення для інгредієнтів» і ISO 16128-2 
«Настанова щодо технічних визначень та критеріїв для натуральних та органічних косметичних 
інгредієнтів, Частина 2: Критерії для інгредієнтів і продуктів». 

Носенко Т.Т.- Представник з Національного університету харчових технологій зазначила  зауваження 

до перекладу тексту стандарту ISO 16128-1 «Настанова щодо технічних визначень та критеріїв для 

натуральних та органічних косметичних інгредієнтів, Частина 1: Визначення для інгредієнтів», а саме 

заміни слова «внеску» на «рецептури» і також додала побажання щодо додаткового опрацювання 

стилістики тексту стандарту. 

Короленко Ю.М. - Представник ТОВ «Ельфа лабораторія» зазначила  зауваження до перекладу 
тексту стандарту ISO 16128-2 «Настанова щодо технічних визначень та критеріїв для натуральних та 
органічних косметичних інгредієнтів, Частина 2: Критерії для інгредієнтів і продуктів», а саме замінити 
формулювання «натуральний індекс» та «органічний індекс» на «індекс натуральності» та «індекс 
органічності» відповідно, також додала про необхідність щодо додаткового опрацювання стилістики 
тексту стандарту . 

ВИРІШИЛИ: 

Проголосувати окремо за кожен стандарт, що був зазначений у питанні першому до порядку денного. 

Перед надсиланням пакету документів згідно затвердження остаточних редакцій зазначених 

стандартів провести додаткову стилістичну перевірку текстів стандартів. 

УХВАЛИЛИ: 

За – 15 . Проти – 0. Утрималось – 0. 

 

1.1 ВИРІШИЛИ: 

Затвердити остаточну редакцію стандарту ISO 16128-1 «Настанова щодо технічних визначень та 

критеріїв для натуральних та органічних косметичних інгредієнтів, Частина 1: Визначення для 

інгредієнтів» з урахуванням зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 



За – 15 . Проти – 0. Утрималось – 0. 

1.2 ВИРІШИЛИ: 

Затвердити остаточну редакцію стандарту ISO 16128-2 «Настанова щодо технічних визначень та 

критеріїв для натуральних та органічних косметичних інгредієнтів, Частина 2: Критерії для інгредієнтів 

і продуктів» з урахуванням зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 

За – 14 . Проти – 1. Утрималось – 0. 

Представник ТОВ «Ельфа лабораторія» Короленко Ю.М. проголосувала «проти»  

 

2.СЛУХАЛИ 

 

Філатова В.В. - голова ТК 171 доповіла щодо визначення статусу СОУ згідно Закону України «Про 

стандартизацію». А саме, що відповідно до цього Закону СОУ не відповідають чинній системі 

стандартизації.  Національний орган зі стандартизації з 2015 року не здійснює їх перелік та не включає 

їх у роботу і план зі стандартизації. Було надано пропозицію, щодо їх скасування та було обговорено з 

учасниками ТК відносно зазначеного переліку СОУ, який було надіслано напередодні засідання, щодо 

використання їх у своїй професійній діяльності та актуальності цих стандартів для галузі. 

ВИРІШИЛИ: 

Розділити і проголосувати окремо за питання друге до порядку денного і сформулювати їх наступним 

чином. 

УХВАЛИЛИ: 

За – 15 . Проти – 0. Утрималось – 0 . 

 

2.1 ВИРІШИЛИ: 

 
Затвердити перелік СОУ на готову косметичну продукцію для подальшого звернення в НОС та 
визначення статусу зазначених СОУ: 
 

1.   СОУ 24.5-37-095:2004 Фарби для волосся. Загальні технічні умови 

2.   СОУ 24.5-37-096:2004 Набори парфумерно-косметичні. Загальні технічні умови 

3.   СОУ 24.5-37-097:2004 Крем для бриття. Загальні технічні умови 

4.   СОУ 24.5-37-098:2004 Рідина для зняття лаку. Загальні технічні умови 

5.   СОУ 24.5-37-099:2004 Композиції-бази для парфумерно-косметичних виробів. 

Загальні технічні умови 

6.   СОУ 24.5-37-101:2004 Запашки для  косметичних виробів. Загальні технічні 

умови 

7.   СОУ 24.5-37-102:2004 Вазелін косметичні. Загальні технічні умови 

8.   СОУ 24.5-37-103:2004 Гелі косметичні. Загальні технічні умови 

9.   СОУ 24.5-37-327:2005 Пудра косметична і рум"яна компактні  і порошкоподібні . 

Загальні технічні умови 

10.   СОУ 24.5-37-328:2005 Лаки для нігтів. Загальні технічні умови 



11.   СОУ 24.5-37-329:2005 Крем-рум”яна та крем-пудра. Загальні технічні умови 

12.   СОУ 24.5-37-330:2005 Гелі для гоління.. Загальні технічні умови 

13.   СОУ 24.5-37-331:2005 Паста зубна низькоабразивна. Загальні технічні умови 

14.   СОУ 24.5-37-332:2005 Шампуні  відтінкові. Загальні технічні умови 

15.   СОУ 24.5-37-333:2005 Присипка для дітей. Загальні технічні умови 

16.   СОУ 24.5-37-334:2005 Вазелін запашний. Загальні технічні умови 

17.   СОУ 24.5-37-335:2005 Хна і басма. Загальні технічні умови 

18.   СОУ 24.5-37-336:2005 Духи тверді. Загальні технічні умови 

19.   СОУ 24.5-37-337:2005 Духи-крем Загальні технічні умови 

20.   СОУ 24.5-37-338:2005 Пасти захисна очищувальна. Загальні технічні умови 

 

УХВАЛИЛИ: 

За – 15 . Проти – 0. Утрималось – 0 . 

 

2.2 ВИРІШИЛИ: 

Сформувати і затвердити список СОУ для подальшого обговорення на наступному засіданні комітету і 

прийняття остаточного рішення щодо необхідності заміни деяких з них на  ДСТУ.  

 

УХВАЛИЛИ: 

За – 15 . Проти – 0 . Утрималось – 0 .  

 

 

3. СЛУХАЛИ 

 
Членами зібрання ТК було обговорено можливість проведення майбутнього зібрання ТК як офлайн 

зустріч до кінця 2021 року. Також було обговорено роботу і функціональні обов`язки членів ТК та 

форми подання коментарів та зауважень до нормативних документів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти до уваги. 

 



                                                                                    

Голова ТК 171 

Відповідальний сектретар ТК 171 

Філатова В.В. 

Шершенюк І.А. 


