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Враховано вимоги:
Регламент Ради (ЄС) № 834/2007 від 28.06.2007 стосовно органічного
виробництва і маркування органічних продуктів

Регламент Комісії (ЄС) № 889/2008 від 05.09.2008 «Детальні правила щодо
органічного виробництва, маркування і контролю для впровадження Регламенту
Ради (ЄС) № 834/2007»

Регламент Комісії (ЄC) № 1235/2008 від 08.12.2008 «Детальні правила
впровадження Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 щодо порядку імпорту
органічної продукції з третіх країн»

НОВЕ   ЗАКОНОДАВСТВО

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА 
ВИМОГИ ДО ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ 

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ»



Розробка і прийняття  12 нормативно-правових актів:
3 постанови Кабінету Міністрів України;
9 наказів ЦОВВ

Враховано окремі положення Регламенту Комісії (ЄС) 2018/848
від 30.05.2018 про органічне виробництво та маркування органічних
продуктів та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007

нормативно-правові акти

СТАН РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ ПІДЗАКОННИХ АКТІВ



нормативно-правові   акти

 Визначає детальні правила:
рослинництва,
тваринництва (в тому числі, специфічні вимоги до органічного
птахівництва та бджільництва),
грибівництва,
аквакультури,
виробництва морських водоростей,
харчових продуктів та кормів,
заготівлі органічних об’єктів рослинного світу,

 Встановлює:
особливості застосування винятків, ведення паралельного та

одночасного виробництва, зберігання, перевезення та маркування окремих
видів органічної продукції.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
“ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ (ДЕТАЛЬНИХ ПРАВИЛ) ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ”



 Визначає процедуру підтвердження спеціальних знань інспектора з
органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного
виробництва шляхом складання кваліфікаційного іспиту.

 Встановлює вимоги до кандидата на отримання свідоцтва інспектора
з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції:

мати, як мінімум, перший (бакалаврський) рівень аграрної освіти,
досвід роботи в аграрній сфері та/або сфері харчової (переробної)
промисловості не менше трьох років, а також спеціальні знання у сфері
органічного виробництва;

мати перший (бакалаврський) рівень освіти, досвід роботи в аграрній
сфері та/або сфері харчової чи переробної промисловості не менше п’яти
років та спеціальні знання у сфері органічного виробництва.

 Передбачає утворення Комісії з підготовки та проведення
кваліфікаційного іспиту.

нормативно-правові акти

НАКАЗ МІНАГРОПОЛІТИКИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ   ІНСПЕКТОРА  З ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА  ТА /АБО

ОБІГУ  ОРГАНІЧНОЇ  ПРОДУКЦІЇ  У  СФЕРІ  ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ” 
(від 10.03.2019 №143) 



Наказ Мінагрополітики від 22.02.2019 № 67 «Про затвердження
державного логотипа для органічної продукції", зареєстрований
в Мін’юсті 14.03.2019 за № 261/33232

ДЕРЖАВНИЙ ЛОГОТИП ДЛЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ



проекти нормативно-правових актів

Реєстр операторів (формується на підставі інформації органів
сертифікації)

Реєстр органів сертифікації (формується на підставі заявки
підприємств, установ та організацій, які пройшли акредитацію в НААУ)

Реєстр органічного насіння і садивного матеріалу (формується на
підставі інформації від оператора, який здійснює виробництво та/або
реалізацію органічного насіння та/або садивного матеріалу)

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
“ПРО ВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ”



проекти нормативно-правових актів

 Встановлює єдині вимоги до процесу сертифікації та передбачає:
укладання з оператором договору на проведення сертифікації,
ведення оператором опису (загальний, галузевий) своєї діяльності,
моніторинг та сертифікаційний супровід оператора органом сертифікації,
заходи у випадку порушення законодавства у сфері органічного

виробництва, обігу та маркування органічної продукції,
здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю органів

сертифікації.

 Визначає:
підстави і процедуру видачі сертифіката, його дубліката та форму,

маркування органічної продукції.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
“ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ СЕРТИФІКАЦІЇ ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА ТА/АБО ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ”



проекти нормативно-правових актів

Враховує вимоги Регламенту Комісії (ЄС) № 889/2008 від 05.09.2008
«Детальні правила щодо органічного виробництва, маркування і
контролю для впровадження Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007»

 Визначає Перелік речовин, що дозволяється використовувати
відповідно до галузі органічного виробництва

ПРОЕКТ НАКАЗУ МІНЕКОНОМІКИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ РЕЧОВИН 
(ІНГРЕДІЄНТІВ, КОМПОНЕНТІВ), ЩО ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ У 

ПРОЦЕСІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЯКІ ДОЗВОЛЕНІ ДО ВИКОРИСТАННЯ У 
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ КІЛЬКОСТЯХ “



проекти нормативно-правових актів

 застосовується підприємствами, установами, організаціями чи їх
підрозділами, що мають намір стати органами сертифікації;

 подається разом з пакетом документів до Мінекономіки на включення до
Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та
обігу органічної продукції (Реєстру органів сертифікації);

 містить необхідну інформацію, що мінімізує кількість відмов у включенні до
Реєстру органів сертифікації через надання неповної інформації та неповного
пакета документів

ПРОЕКТ НАКАЗУ МІНЕКОНОМІКИ
“ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМИ ЗАЯВКИ НА ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО 

РЕЄСТРУ ОРГАНІВ СЕРТИФІКАЦІЇ У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА 
ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇЇ ПРОДУКЦІЇ”



проекти нормативно-правових актів

 мета: урегулювання питання розгляду органами сертифікації та
Держпродспоживслужбою апеляцій операторів щодо рішень органів
сертифікації стосовно сертифікації органічного виробництва та/або обігу
органічної продукції;

 визначає процедуру подання та розгляду апеляцій на рішення органів
сертифікації;

передбачає створення Держпродспоживслужбою Комісії з розгляду
апеляцій операторів на рішення органів сертифікації

ПРОЕКТ НАКАЗУ МІНЕКОНОМІКИ
“ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ НА 

РІШЕННЯ ОРГАНІВ СЕРТИФІКАЦІЇ”



проекти нормативно-правових актів

 мета: врегулювання питання визнання сертифікатів, що засвідчують
органічне виробництво та/або обіг органічної продукції згідно із
законодавством іншим, ніж законодавство України шляхом внесення органів
іноземної сертифікації, що їх видали, до Переліку органів іноземної
сертифікації (далі – Перелік).

 визначає процедуру внесення, відмови у внесенні органів іноземної
сертифікації до Переліку, їх виключення з нього та внесення змін до нього

передбачає ведення Держпродспоживслужбою Переліку на безоплатній
основі

передбачає безперервний та безоплатний доступ до Переліку на
офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби

ПРОЕКТ НАКАЗУ МІНЕКОНОМІКИ
“ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ 

ОРГАНІВ ІНОЗЕМНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ”



ПЕРЕЛІК ОРГАНІВ ІНОЗЕМНОЇ
СЕРТИФІКАЦІЇ

у заяві зазначається :
 назва держави місцезнаходження органу іноземної сертифікації;
 підтвердження акредитації органу іноземної сертифікації у відповідній галузі
органічного виробництва та/або обігу органічного виробництва національним органом
акредитації іноземної держави, яка є учасницею міжнародних або регіональних угод
про визнання акредитації;
 назва органу, що здійснює контроль за органом іноземної сертифікації.

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА
ВЕДЕ ПЕРЕЛІК ОРГАНІВ ІНОЗЕМНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

Імпортер/
експортер

заява про 
внесення органу, 
що сертифікував 

його виробництво 
до Переліку

Держпрод-
споживслужба



ВИВЕЗЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

продукція, виробництво якої 
сертифіковане як органічне 
відповідно законодавства 

України

супроводжується 
копією сертифіката, виданого органом 

сертифікації, внесеним до Реєстру 
органів сертифікації

Е К С П О Р Т   О Р Г А Н І Ч Н О Ї   П Р О Д У К Ц І Ї   З   У К Р А Ї Н И 

продукція, виробництво якої 
сертифіковане як органічне 

відповідно до законодавства 
іншого, ніж законодавство 

України

супроводжується 
копією сертифіката, виданого органом 

іноземної сертифікації, внесеним до 
Переліку органів іноземної 

сертифікації



ВВЕЗЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 копією відповідного сертифіката, що засвідчує органічне
виробництво та/або обіг такої органічної продукції у державі
походження, виданого органом іноземної сертифікації, внесеним до
Переліку органів іноземної сертифікації

ПРОДУКЦІЯ, СЕРТИФІКОВАНА ЯК ОРГАНІЧНА, ЩО ВВОЗИТЬСЯ НА МИТНУ 
ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, ПОВИННА СУПРОВОДЖУВАТИСЯ:

 копією сертифіката, що підтверджує відповідність обігу такої
органічної продукції вимогам законодавства України у сфері
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції,
виданого органом сертифікації, внесеним до Реєстру органів
сертифікації.



проекти нормативно-правових актів

 Порядок звітування органів сертифікації про видані ним сертифікати
центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізацію державної аграрної політики, та центральному органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів,.

 Вимоги до матеріально-технічної бази та інших об’єктів інфраструктури,
необхідних для виконання функцій із сертифікації органічного виробництва
та/або обігу органічної продукції.

 Порядок, періодичність декларування та подання зведених матеріалів
щодо обсягів органічної продукції, яка вводиться в обіг органами
сертифікації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових
продуктів, та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної аграрної політики.

ПРОЕКТИ НАКАЗІВ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ РОЗРОБКИ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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