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• Органічне сільське господарство стає все 

більш популярним у 

cвіті, активізує розвиток малих форм 

підприємництва у сільській місцевості 

й позитивно впливає на зайнятість 

населення  

. 



 

 

 

Відповідно до норм законодавства ЄС, органічне 

виробництво – це загальна система управління 

підприємством та виробництвом харчових продуктів, яка 

об’єднує найкращі екологічні методи захисту навколишнього 

середовища, високий рівень біорізноманіття, збереження 

природних ресурсів, дотримання високих стандартів 

добробуту тварин та методу виробництва поряд із наданням 

переваг простими споживачами для продуктів, які вироблені 

з використанням природних речовин та процесів  

 

(Постанова Ради (ЄС) № 834/2007). 



Органічне виробництво спрямоване на забезпечення 

споживача безпечною та якісною харчовою продукцією, що 

має особливе маркування на полиці та чітко відрізняється 

від неорганічних продуктів харчування.  

 

ОРГАНІЧНІЙ СЕРТИФІКАЦІЇ (ВІДПОВІДНО ДО СТ. 1 

РЕГЛАМЕНТУ ЄС 834/2007) ПІДЛЯГАЮТЬ:  

Органічна сільськогосподарська продукція (в т.ч. дикороси та 

аквакультура)  

Дистриб’юція (в т.ч. імпорт, експорт, оптова торгівля)  

Органічне виробництво/переробка харчових продуктів  

Органічні корми  

Органічне грибівництво (в т.ч. дріжджі, як  харчовий продукт чи 

корм) 

 



ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ «РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ВИРОБНИЦТВА ТА 

ОБІГУ  ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ» 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

"Органічне виробництво:  

нові можливості для МСБ та сталого розвитку 

сільських територій" 

30 листопада, 2017 

Волинська ОДА (Луцьк, Київський майдан, 9) 

Офіс ефективного регулювання здійснив системний перегляд 

нормативно-правових актів ринку, з метою оцінки його 

ефективності та надання пропозицій для створення в тому 

числі і дієвого українського «Органічного стандарту». 



Цей Закон визначає основні принципи та вимоги до органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції, засади 

правового регулювання органічного виробництва, обігу 

органічної продукції та функціонування ринку органічної 

продукції, правові основи діяльності центральних органів 

виконавчої влади, суб’єктів ринку органічної продукції та 

напрями державної політики у зазначених сферах. 

Закон України «Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини" (втратив чинність 02.08.2019) 

 

Закон України "Про основні принципи 

та вимоги до органічного виробництва, 

обігу та маркування органічної 

продукції"  

(введено в дію 02.08.2019) 
 

 



Органічна продукція –  
це якість, це здоров’я, це майбутнє 
• В документі враховано європейський досвід щодо 

запровадження державно-приватної системи 
контролю органічного сектору.  

• Передбачається здійснення Держпродспоживслужбою 
державного нагляду (контролю) за суб’єктами ринку 

органічної продукції.  

• Повноваження щодо сертифікації органічного 
виробництва надаються акредитованим органам 

сертифікації.  

• При цьому сертифікація органічного виробництва 
здійснюватиметься на платній основі за рахунок 
суб’єктів господарювання, видача сертифіката – 

безкоштовно.  



Міністерство працює над розробкою  
12 нормативно-правових актів,  

прийняття яких передбачено Законом 
 
3 постанови Кабінету Міністрів України, якими передбачається 

затвердити: 
 порядок (детальні правила) органічного виробництва та обігу 

органічної продукції; 
 порядок сертифікації органічного виробництва та/або обігу 

органічної продукції; 
 порядок ведення Реєстру операторів, Реєстру органів 

сертифікації та Реєстру органічного насіння і садивного 
матеріалу 



 державний логотип для органічної продукції; 

 перелік речовин, які дозволяється використовувати у процесі органічного 
виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях; 

 вимоги до матеріально-технічної бази та інших об’єктів інфраструктури, необхідних 
для виконання функцій із сертифікації та/або обігу органічної продукції; 

 форма заявки на включення до Реєстру органів сертифікації; 

 порядок звітування органів сертифікації центральному органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, та 
центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 
державної аграрної політики, про видані ним сертифікати; 

 порядок розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації; 

 порядок ведення Переліку органів іноземної сертифікації; 

 порядок підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва 
та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва; 

 порядок, періодичність декларування та подання зведених матеріалів щодо обсягів 
органічної продукції, яка вводиться в обіг органами сертифікації центральному 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 
аграрної політики, та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізацію державної аграрної політики. 

9 наказів, якими передбачається затвердити: 



23 жовтня Кабінет Міністрів встановив детальні правила 

господарської діяльності в сфері органічного виробництва в Україні.  

 

Урядова постанова встановлює детальні правила органічного 

рослинництва, тваринництва (в тому числі, специфічні вимоги до 

органічного птахівництва та бджільництва), грибівництва, аквакультури, 

виробництва органічних морських водоростей, органічних харчових 

продуктів та кормів, заготівлі органічних об’єктів рослинного світу.  

 

Також нові правила ведення господарської діяльності у сфері 

органічного виробництва дозволять знизити рівень забруднення 

атмосферного повітря, води, земель синтетичними речовинами, у тому 

числі агрохімікатами, пестицидами, а також відходами тваринництва, 

сформувати якісні умови утримання певних видів тварин для 

задоволення їхніх поведінкових потреб.  



 



Сертифіковані оператори Волині   

«Органік стандарт» 

1  Агрофрукт ЛТД, ТОВ 

2 ВОЛИНЬСАПРОФОС ТОВ 

3 ВОЛТА+, ТОВ 

4 ДОБРИЙ САД, ТОВ 

5 ЗАХІД АГРО, ПП 

6 Ішмурат В.В., ФОП 

7 Компанія "Терра-Агро", ТОВ 

8 Корніленко С.А., фіз.ос. 

9 Органік беррі, ТЗОВ 

10 ОРГАНІК ВЕРІ БЕРРІ, ТОВ 

11 Порицьке, ТОВ 

12 Продхолод-М, ТзОВ 

13 Пушкар Г. Ф., ФОП 

14 Старий Порицьк, ТОВ 

15 САВ АГРО ПАРТНЕТ, ТОВ 

16 ТОРІС, ТОВ 

17 Цуманське лісове господарство, ДП 

18 Шинкарук П.К., ФОП 

19 ШАНС ВІК, ТОВ 



Підприємство утримує 700 голів ВРХ,   

в тому числі – 350 голів дійного стада 

З 2016 року розпочато власну переробка молока 

Виготовляють три види твердого сиру, 

п’ять — м’якого, а також кисломолочний 

сир, сметану і вершкове масло»  

під торговою маркою  

«Сирна Карта зі Старого Порицька».  

сучасне сільськогосподарське підприємство з розвитку 

органічного виробництва. Якість екологічно чистої органічної 

продукції господарства підтверджує  

сертифікат «Органік Стандарт» 

Підприємство є учасником Громадської спілки виробників 

органічних сертифікованих продуктів «Органічна Україна» 

ТзОВ  «Старий Порицьк»  

Іваничівського району 



У квітні 2019 року – органічний цукор  з 

Гнідавського цукрового заводу 

презентовано в Міністерстві аграрної 

політики та продовольства України 

 

Компанії ТОВ «ДЕДДЕНС АГРО» і «РІТТЕР БІО АГРО» вперше в Україні 

на потужностях Гнідавського цукрового заводу виробили 850 тонн 

органічного цукру з органічних буряків, які самі виростили.  

Органічні цукрові буряки та органічний цукор  

були сертифіковані ТОВ «Органік стандарт» 

У поточному році співпраця продовжується … 



Волинська область:  
Комплексна програма  

розвитку агропромислового комплексу  
Волинської області на 2016-2021 роки  

(затверджена рішенням сесії обласної ради від 10.03.2016 №3/23); 

передбачає часткове відшкодування  вартості послуг із 
сертифікації до 50% вартості понесених витрат, але не 

більше ніж  50 тис. грн  
на 1 господарство (сертифіковане як органічне) 

У поточному році ФОП Пушкар Галина із Цуманської ОТГ 

отримала 16 тисяч гривень відшкодувань  

(по 8 тис. грн з обласного бюджету та бюджету ОТГ) 



https://sbc.regulation.gov.ua/ 



Дякую за увагу 


