
ОРГАНІЧНИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ
ТА ЙОГО ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ СЕРТИФІКАЦІЇ У СФЕРІ 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ

Ва

Ва



309 100 га сільськогосподарських земель (під 
органічним виробництвом та в перехідному 
періоді) (ЄС)

0.7 % від всіх сільськогосподарських земель 
України

635 операторів (ЄС + NOP)

в тому числі

501 виробник сільськогосподарської продукції

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ

Джерело: Команда підтримки реформ при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України



сфера дії:

регулює відносини у сфері органічного виробництва,
обігу та маркування органічної продукції, що виробляється,
перебуває в обігу, ввозиться на митну територію України
або вивозиться з неї в митному режимі експорту

не поширюється на виробництво та обіг продукції,
призначеної для власного споживання, парфумерно-
косметичної продукції та лікарських засобів, продукцію
мисливства та рибальства, вилучену із природного
середовища

ЗАКОНОДАВСТВО

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

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ»



➢ формування та реалізація державної політики;

➢ державне управління та регулювання;

➢ розроблення та прийняття нормативно-правових
актів;

➢ розробка та затвердження державного логотипу 
для органічної продукції;

➢ сприяння розвитку ринку органічної продукції;

ЗАКОНОДАВСТВО

ПОВНОВАЖЕННЯ    МІНЕКОНОМІКИ



➢ ведення Реєстру операторів, Реєстру органічного насіння і
садивного матеріалу та Реєстру органів сертифікації, їх відкритості та
загальнодоступності;

➢ звернення до національного органу України з акредитації щодо
встановлених фактів порушень органом сертифікації з метою вжиття
цим органом відповідних заходів;

➢ участь у міжнародному співробітництві та виконання міжнародних
договорів України;

➢ забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації інспекторів з
органічного виробництва та/або обігу органічної продукції.

ПОВНОВАЖЕННЯ    МІНЕКОНОМІКИ

ЗАКОНОДАВСТВО



ПІДЗАКОННІ АКТИ

Загалом – 12 нормативно-правових актів:

прийнято – 3

потребує прийняття – 9

Державний логотип для органічної продукції



ПІДЗАКОННІ АКТИ

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ

➢ 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 операторів, які здійснюють
виробництво та/або реалізацію органічного насіння та/або
садивного матеріалу)



➢ дотримуватися вимог законодавства;
➢ надавати Мінекономіки інформацію про операторів для внесення

до Реєстру операторів;
➢ взаємодіяти з Держпродспоживслужбою з питань державного

контролю (нагляду) за діяльністю операторів та обігом органічної
продукції на ринку;

➢ надавати на вимогу Держпродспоживслужби документи,
необхідні для здійснення державного контролю (нагляду) за
діяльністю органів сертифікації;

➢ проводити щорічну сертифікацію відповідно до договору про
проведення сертифікації, укладеного з оператором;

➢звітування Мінекономіки та Держпродспоживслужбі.

ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

! Інформація (документи), отримана органом сертифікації від операторів,
не підлягає розголошенню чи вилученню без згоди операторів.

ЗАКОНОДАВСТВО



ЗАКОНОДАВСТВО

Підприємство, установа, організація чи їхній підрозділ:

➢ має акредитацію;

➢є юридичною особою України;

➢не є оператором;

➢має належну матеріально-технічну базу;

➢може підтвердити відповідний рівень компетентності персоналу;

➢має принаймні одного інспектора з відповідної галузі органічного
виробництва та/або обігу органічної продукції, який працює на 
постійній основі.

ВИМОГИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ В РЕЄСТР ОРГАНІВ СЕРТИФІКАЦІЇ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Валентина Заєць,
Директорат сільського розвитку
Мінекономіки
www.me.gov.ua




