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Міжнародні стандарти 

           

 

Національні стандарти 
 

 

 

Приватні стандарти 

Стандарти органічного виробництва 

http://www.demeter.de/inhalt.php
http://www.bioland.de/


Напрями органічної сертифікації 

• Рослинництво 

• Заготівля дикоросів 

• Тваринництво 

• Бджільництво 

• Аквакультура 

• Переробка 

• Виробництво кормів 

• Виробництво насіннєвого та садивного  
матеріалу 

 



Ключові принципи органічного 
виробництва 

• Заборона використання в процесі виробництва 
хімічно синтезованих речовин 

• Заборона використання ГМО 
• Заборона використання синтетичних добавок 
• Використання лише дозволених добрив, засобів 

захисту рослин, поліпшувачів ґрунту тощо 
• Застосування методів виробництва дбайливих до 

тварин та навколишнього середовища 
• Контроль вимог органічних стандартів на всіх ланках 

ланцюга  
• Заборона паралельного виробництва 

 



СЕРТИФІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ   
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Сертифікація 
виробництва 

органічної 
продукції 

Ринок 
органічної 
продукції 

 

Виробництво 
органічної 
продукції 



Сертифікаційні послуги 

• Міжнародне визнання та акредитація 
відповідно до ISO/IEC 17065 
 

• Понад 12 років на ринку сертифікаційних 
послуг 
 

• 47 працівників (в т.ч. 19 інспекторів) 
 

• Робота в країнах пострадянського простору по 
сертифікації органічного виробництва  
 



Процедура сертифікації 

• Подання заявки 
• Підписання контракту 
• Проходження процесу сертифікації 
o Проведення інспекції 
o Оцінювання 
o Видача сертифікату 
 
Щорічна перевірка органом сертифікації з 
метою підтвердження відповідності діяльності 
вимогам Стандарту з органічного виробництва 



Складові успішного 
проходження сертифікації 

Розуміння Оператором та відповідального персоналу вимог стандартів 
органічного виробництва відповідно до яких сертифікується 
господарство 

Налагоджена система господарювання, що відповідає вимогам 
органічного виробництва 

Виконання вимог щодо правил проходження процедури сертифікації 
та всіх умов і зауважень сертифікаційного органу  



Сертифікаційні послуги 

• Кількість операторів органічного виробництва – 533 
підприємства (з них Дунайська соя - 8) 
 

• Кількість операторів по допоміжних продуктах ( 
добрива, засоби захисту рослин тощо) – 183 
підприємства 
 

• Сертифікація за органічними стандартами: 
EU organic  (країни ЄС),  
COR (Канада),  
NOP(США) (очікується) 

 



Сертифікаційні послуги 

• Можливість сертифікації по додаткових стандартах органічного 
виробництва для преміум ринків: 

Bio Suisse (Швейцарія) 
Naturland (Німеччина) 
KRAV (Швеція) 
• Підтвердження і сертифікація допоміжних продуктів, що можуть 

використовуватись в органічному сільському господарстві та 
переробці 
 

• Супроводження експортних відвантажень органічної продукції 
(видання COI, реєстрація в системі TRACES) 
 

• Надання дозволів на використання насіння, садивного 
матеріалу, добрив, засобів в органічному виробництві 
 
 



ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ТА ДОСТУП 
ДО МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ 
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Гарантування якості продукції 

1. Контроль процесу на всіх ланках виробничого 
ланцюга - виробництво, переробка, зберігання, 
реалізація – з видачою сертифікату міжнародного 
зразка (визнається в усіх країнах світу) 

 

2. Співпраця із найсучаснішими провідними 
лабораторіями ЄС 

• Eurofins Dr.Specht 

• Labor Friedle 

• Cotecna 

 



Органічна продукція на ринках  
країн ЄС 2019 р. 

• 10% - доля імпортованої продукції українського 
походження 
 

• 27% - збільшення українського імпорту до ЄС – з 265 817 
тонн в 2018 році до 337 856 тонн в 2019-у році 
 

• 76,9% всіх органічних зернових, імпортованих в ЄС, 
українського походження 
 

• 31,8% органічної пшениці імпортовано з України 
 

•  Україна входить до групи найбільших експортерів 
олійних культур, сої, фруктів, макухи, фруктових соків та 
овочів, що є ключовими експортними продуктами 



Експорт клієнтами  
ТОВ «Органік Стандарт» 

 1. Клієнти ТОВ «Органік Стандарт» в 2019 році  
експортували в 36 країн світу (в тому числі на ринки США, 
ЄС, Китаю) 
 
2. Забезпечення близько 50-60% експорту органічної 
продукції з України 
 
3. Обсяги експорту в 2019 році  - 98 795 тон 
 
4. Широкий асортимент продукції від сировини (зернових, 
ягід та фруктів) до продукції глибокої переробки  
(морозива, молочних продуктів та соків) 
 
 



Питання 

Дякую за увагу! 

Контакти: 
Василь Шукалович  
Провідний фахівець із сертифікації, координатор групи  ”Плодово-ягідні" 
Органік Стандарт 
  
M: +38 (067) 103 13 09 
вул. Велика Васильківська 38-Б, офіс 22, Київ, 01024, Україна 
shukalovych.v@organicstandard.ua|www.organicstandard.ua 


