
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" (втратить чинність 02.08.2019) 

 

Закон України "Про основні принципи 

та вимоги до органічного виробництва, 

обігу та маркування органічної 

продукції"  

(вводиться в дію 02.08.2019) 
 

 



Маркування органічної 
продукції 



Сертифіковані оператори Волині   

«Органік стандарт» 
1 Ішмурат В.В., ФОП 

2 Агрофрукт ЛТД, ТОВ 

3 Біофрут, ТОВ 

4 ВОЛИНЬСАПРОФОС ТОВ 

5 ВОЛТА+, ТОВ 

6 ДОБРИЙ САД, ТОВ 

7 Еко-Беріс, ТОВ 

8 ЗАХІД АГРО, ПП 

9 Кліома Сервіс, ТОВ 

10 Компанія "Терра-Агро", ТОВ 

11 Корніленко С.А., фіз.ос. 

12 Органік беррі, ТЗОВ 

13 ОРГАНІК ВЕРІ БЕРРІ, ТОВ 

14 ПІДБЕРЕЗЗЯ САД, ФГ 

15 Павлюк Г. К., фіз. особа 

16 Порицьке, ТОВ 

17 Продхолод-М, ТзОВ 

18 Пушкар Г. Ф., ФОП 

19 Старий Порицьк, ТОВ 

20 ШАНС ВІК, ТОВ 



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». 



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



 

485 га – зернових: 

-  332 га – озима пшениця; 

-  6 га – гречка;  

-  47 га – вика; 

У використанні - 817 га землі 

ТзОВ  “Старий Порицьк” Іваничівського району 
- сучасне сільськогосподарське підприємство з розвитку органічного 

виробництва. Якість екологічно чистої органічної продукції 

господарства підтверджує сертифікат «Органік Стандарт».  



На сьогодні у підприємстві налічується 

640 голів ВРХ,  

в тому числі – 250 голів дійного стада.                                                  

В 2016 році 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».  



2018 

 

 

Гнідавський 

цукрозавод вперше 

виробив 

сертифікований 

органічний цукор 

Компанії ТОВ «ДЕДДЕНС АГРО» і 

«РІТТЕР БІО АГРО» вперше в 

Україні отримали сертифікований 

органічний цукор з органічних 

буряків, які вони виростили. 

Переробив урожай Гнідавський 

цукровий завод. Органічні цукрові 

буряки та органічний цукор були 

сертифіковані ТОВ «Органік 

стандарт». 



13.02.2019 - 16.02.2019 у німецькому Нюрнберзі відбулася 

ключова подія виробників органіки - Міжнародна виставка BIOFACH 

2019. Національний павільйон України представлений в новому 

форматі Organic Ukraine Business Hub, де проходять не тільки зустрічі 

українських виробників, але і панельні дискусії, в ході яких 

представники українського ринку озвучили основні меседжі і виклики 

для органіків, а також - куди буде рухатися галузь в майбутньому. 

 
В.о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева 

виступила модератором однієї з панельних дискусій, задавши питання, 

які хвилюють більшість: як організувати кооперацію між виробниками 

органіки? 

  

  
Для довідки: Національний павільйон України займав площу 130 м2, 

забрендований національним прапором і представлений в новому форматі 

Organic Ukraine Business Hub. 



Волинська область: Комплексна програма  

розвитку агропромислового комплексу Волинської 

області  на  2016-2020 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) 

 Для отримання часткового відшкодування витрат одержувачі подають відповідній комісії наступні документи: 

- заявку; 

- завірену копію сертифіката відповідності; 

- витяг з Реєстру виробників органічної продукції (сировини); 

- довідку про банківські реквізити, видану підприємством; 

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; 

- довідку про відсутність заборгованості за податками та зборами; 

- копію фінансової звітності, завірену підприємством (баланс                  форма 1, звіт про фінансові результати форма 

2).  


