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Напрямки діяльності 
• Органічне рослинництво 

– Вирощування в польовій сівозміні 

– Вирощування у присадибному господарстві 

•  Органічні дикороси/заготівля. 

• Виробництво вермикомпосту. 

• Органічне ягідництво. 

• Органічне тваринництво в особистому 
селянському господарстві.  

• Органічне птахівництво. Міні-птахоферма. 

 

 



Навчання 

Тестування/опитування 

Розробка технології 

Агрономічний  
супровід 

Ведення 
документації 

 

Внутрішня інспекція  
 

Усунення невідповідностей 



Внутрішня система якості  

виробництва органічної продукції 

Відповідно до : 
 

• ДСТУ ISO 22000:2007 

Системи  управління  безпечністю     

харчових  продуктів 

 

• Система управління якістю  

 ДСТУ ISO 9001:2015 

 

 

 

 

Відповідно до: 

• Закону України “Про виробництво та 

обіг органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини” від 3 вересня 

2013 року № 425-VII. 

 

• Постанови Ради (ЄC) 834/2007 

• Постанови Комісії (ЄС) 889/2008 

 

 



 

Основні  документи Кооперативу: 

 
  

  1) Положення про внутрішню систему якості кооперативу. 

      2) Приватний стандарт . 

 

 

 

Процедури : 

• посів полів; 

• вирощування насіннєвого матеріалу;  

• збирання урожаю; 

• внесення добрив та біопрепаратів; 

• контроль техніки та транспорту; 

• зберігання продукції; 

• контроль органічного  виробництва;  

• внутрішня інспекція; 

• навчання  персоналу; 



Як вступити в кооператив? 
 

Необхідно заповнити та подати документи:  

• заяву про вступ в кооператив; 

• самодекларацію про дотримання вимог оргнічного виробництва; 

• договір про участь в діяльності кооперативу на п’ять років;  

• земельний профайл;  

 



Навчальні  програми: 

 
• щодо ведення органічного виробництва  - членів кооперативу; 

• щодо вимог органічного виробництва -  менеджерів села; 

• щодо проведення внутрішніх інспекцій - внутрішніх інспекторів; 

• щодо правил зберігання органічної продукції - працівників складу. 

 



 

Облік ділянок 

 
• проводиться фіксація місця знаходження ділянки; 

• проводяться обміри   ділянок; 

• складається протокол обстеження ділянки. 



 
 

 Виробнича документація 

 
• історія поля /ділянки; 

• сівозміна; 

• технологія вирощування  культур; 

• перелік дозволених препаратів; 

• інструкція з охорони праці; 

• облік робіт. 

 



 

Облік робіт 

 
•  фіксація всіх робіт, які виконуються членами кооперативу, в 

«Журналі реєстрації проведення робіт»; 

•   ведеться облік та контроль чистоти транспорту та техніки. 

 



Внутрішня інспекція 

  Систематичний, незалежний та задокументований процес перевірки 

вимог стандарту  та системи управляння якістю членами кооперативу та 

працівниками кооперативу. 

  Проводиться незалежними фахівцями для встановлення оцінки 

відповідності. 

 



       Зворотній зв’язок 

 
• проведення анкетування працівників та членів кооперативу; 

• тестування та оцінка знань; 

• телефон гарячої лінії. 

 



Основні точки контролю 

1. Насіння  

• закупівля насіннєвого матеріалу; 

• вхідний контроль насіннєвого матеріалу; 

• перевірка на наявність ГМО, пестицидів, важких 
металів в насінні. 

2. Посів  
 
 

• контроль чистоти транспорту, агрегатів; 

• контроль готовності насіння; 

• контроль якості посіву. 
 

3. 
Вирощування  

• проведення листової діагностики визначення ГМО; 

• контроль використання біопрепаратів та органічних 
добрив. 

 



4. Збирання  

• контроль підготовки складів до приймання продукції; 

• контроль транспортування; 

• контроль  чистоти  транспорту, агрегатів. 

5. Зберігання  

• контроль при прийманні продукції; 

• контроль умов зберігання 

6. 
Відвантаження  

• контроль ГМО, пестицидів, важких металів в 
продукції; 

• контроль чистоти транспорту. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


