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Повноваження 

Держпродспоживслужби

❑здійснення державного контролю (нагляду) за

органами сертифікації та операторами

❑звернення до Мінекономіки, з письмовим

вмотивованим клопотанням щодо розгляду питання

про виключення органу сертифікації з Реєстру органів

сертифікації або про виключення оператора з Реєстру

операторів

❑участь у розробленні нормативно-правових актів

❑тощо



Сертифікація органічного виробництва 
та/або обігу органічної продукції

Органи сертифікації

ЗУ "Про основні принципи та 
вимоги до органічного 
виробництва, обігу та 
маркування органічної 

продукції"

Органи іноземної 
сертифікації

Законодавство інше, ніж 
законодавство України 



Вимоги до органу сертифікації

(компетенція Мінекономіки)

акредитація відповідно до Закону України "Про акредитацію
органів з оцінки відповідності" у сфері органічного

виробництва та/або обігу продукції

юридична особа, зареєстрована згідно із законодавством
України

не  оператор

належна матеріально-технічна база 

відповідний рівень компетентності персоналу

мін 1 інспектор з відповідної галузі органічного виробництва
та/або обігу органічної продукції, який працює на постійній

основі



заяву у довільній формі про внесення органу 
іноземної сертифікації до Переліку органів іноземної 

сертифікації із зазначенням таких відомостей:

імпортер або експортер подає Держпродспоживслужбі

назва органу, що 
здійснює контроль 

за органом 
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 держави 
місцезнаходже

ння органу 
іноземної 

сертифікації

Вимоги до Переліку органів іноземної сертифікації

(компетенція Держпродспоживслужби)



Державний контроль (нагляд) у сфері органічного виробництва, 
обігу та маркування органічної продукції здійснюється 

Держпродспоживслужбою

Закон України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності"

Планові та позапланові заходи

Органи 
сертифікації Оператори 

Моніторинг органічної 
продукції на ринку з 
метою запобігання 

потраплянню на ринок 
неорганічної 

продукції, маркованої 
як органічна

Закон України «Про державний контроль 
за дотриманням законодавства про 
харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, 
здоров'я та благополуччя тварин"



Планові заходи державного 
контролю операторів 

З дуже 
високим 
ступенем 
ризику -

інспектування  
не більше     

4 разів на рік

З високим 
ступенем 
ризику -

інспектування 
не більше     

3 разів на рік

Із середнім 
ступенем 
ризику -

інспектування 
не більше     

2 разів на рік

З низьким 
ступенем 
ризику -

інспектування 
не більше     

1 разу на рік

З незначним 
ступенем 
ризику -

інспектування 
не більше     
1 разу на       

2 роки



Надається припис 
щодо усунення 
порушень вимог 
законодавства у 

сфері органічного 
виробництва, 

обігу та 
маркування 
органічної 
продукції

Оператору ринку

Направляється 
відповідне 

повідомлення 
органу 

сертифікації та 
Мінекономіки

Оператор та орган 
сертифікації 

зобов’язані вжити 
необхідних 
заходів для 

усунення такої 
невідповідності у 

встановлений 
строк. 

Відповідальність 
за порушення 

Органу 
сертифікації

Направляється 
відповідне 

повідомлення в 
Мінекономіки

Орган іноземної сертифікації
Повідомлення органу акредитації іноземних 
держав та компетентний / контролюючий 

орган (влади) іноземної держави

Виявлення невідповідностей



Законодавчі вимоги до маркування органічних 

харчових продуктів та кормів

Закон України 
«Про основні принципи та 

вимоги до органічного 
виробництва, обігу та 
маркування органічної

продукції»

Закон України
«Про інформацію для 

споживачів щодо 
харчових продуктів»

• будь-який харчовий 
продукт, призначений для 
кінцевого споживача або 
закладу громадського 
харчування, має 
супроводжуватися 
інформацією про харчовий 
продукт відповідно до вимог 
законодавства

• інформація має бути 
точною, достовірною та 
зрозумілою для споживача



Дякую за увагу!




