
Міністерство аграрної політики та 
продовольства України  
 

Департамент продовольства 

Державна політика щодо розвитку органічного сектору 
в Україні 



ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Закон України «Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини» 

   положення недосконалі; 
   не відповідає законодавству ЄС у сфері органічного виробництва, 
обігу та маркування органічної продукції. 

негативно впливає на функціонування вітчизняного  органічного 
ринку,  імідж країни на світовому ринку «органіки»; 
 
створює торгові бар’єри для виробників-експортерів; 
 
споживач незахищений від фальсифікату «органіки», а виробник – 
від недобросовісної конкуренції.  



НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

Постанова КМУ від 30.09.2015 № 980 «Про затвердження 
Детальних правил виробництва органічних морських 
водоростей» 

 
Постанова КМУ від 30.09.2015 № 982 «Про затвердження 
Детальних правил виробництва органічної продукції 
(сировини) аквакультури» 

 
Постанова КМУ від 09.12.2015 № 1023 «Про затвердження 
переліків вхідних продуктів, які дозволяється зберігати у 
виробничому підрозділі» 
 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

 
Постанова КМУ від 23.03.2016 № 208 «Про затвердження 
Детальних правил виробництва органічної продукції  
(сировини) бджільництва» 
 
Постанова КМУ від 30.03.2016 № 241 «Про затвердження 
Детальних правил виробництва органічної продукції 
(сировини) тваринного походження» 
 
Постанова КМУ  від 31.08.2016 № 587 «Про затвердження 
Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) 
рослинного походження» 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Реєстр виробників органічної продукції: 

Постанова КМУ від 08.08.2016 № 505 «Про затвердження 
Порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції 
(сировини)» 
 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 
України «Про затвердження Положення про Реєстр виробників 
органічної продукції (сировини)» 



МАРКУВАННЯ  
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Державний логотип для органічної продукції (сировини) 

Наказ Мінагрополітики від 25.12.2015 № 495 «Про затвердження державного 
логотипу для органічної продукції (сировини)», зареєстрований в Мін’юсті 
19.01.2016 за № 99/28229. 

Наказ Мінагрополітики: 



МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Наказ Мінагрополітики від 25.12.2015 № 495 «Про затвердження 
державного логотипу для органічної продукції (сировини)», 

зареєстрований в Мін’юсті 19.01.2016 за № 99/28229 

Прогрес:  

Погодження з 
ЦОВВ 

Реєстрація в 
Міністерстві 

юстиції 

Реєстрація в 
Державній службі 

інтелектуальної 
власності 



ПРІОРТЕТНІСТЬ РОЗВИТКУ 
ОРГАНІЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

ПЛАН ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ УРЯДУ НА 2016 РІК 

Проект Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції» 

Державна підтримка органічного 
виробництва 

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН 
ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ УРЯДУ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ 

Розробка нормативно-правових актів на виконання Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної 

продукції» 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ «3+5» 

Органічне виробництво та нішеві культури 



ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

фінансова підтримка надається фермерським 
господарствам на конкурсних засадах на поворотній основі 
у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, для 
проведення оцінки відповідності виробництва органічної 
продукції (сировини) із забезпеченням виконання 
зобов'язання  щодо повернення бюджетних коштів; 

за рівних умов фермерські господарства, які  
подали заяву про перехід на виробництво 
органічної продукції (сировини), мають 
перевагу перед іншими, які  
претендують на отримання  
фінансової підтримки. 

Постанова КМУ від 25.08.2004 № 1102 “Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
надання підтримки фермерським господарствам” (зі змінами) 



УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА  

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ» (№ 5448 від 24.11.2016) 

удосконалення засад правового регулювання органічного виробництва, 
обігу та маркування органічної продукції та адаптація вимог органічного 
законодавства до права ЄС. 

Мета:  

Враховано вимоги:  

Регламент Ради (ЄС) № 834/2007 стосовно органічного виробництва  і 
маркування органічних продуктів 
 
Регламент Комісії (ЄС) № 889/2008 «Детальні правила щодо органічного 
виробництва, маркування і контролю для впровадження Постанови Ради 
(ЄС) № 834/2007». 



УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА  

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ» (№ 5448 від 24.11.2016) 

Прогрес:  

Погодження 
з ЦОВВ 

Кабінет 
Міністрів 
України 

Комітет 
Верховної 

Ради України 

Верховна 
Рада України 



удосконалено вимоги до виробництва, маркування та обігу органічної продукції; 

вилучено положення щодо оцінки придатності земель для виробництва 
органічної продукції, що суперечило міжнародній практиці; 

докорінно змінено принципи сертифікації виробництва; 

суттєво удосконалено вимоги до органів сертифікації, інспектора з органічного 
виробництва; 

конкретизовано відповідальність за порушення законодавства у сфері 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції, як для виробників так і для 
органів сертифікації. 

Проектом Закону: 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА  



ЩО ДАЛІ? 

ПІДЗАКОННІ АКТИ 

НАВЧАННЯ 

КОНТРОЛЬ 



ЩО ДАЛІ: ПІДЗАКОННІ АКТИ 

Необхідно розробити близько 20 нормативно-правових 
актів, серед яких: 

Порядок сертифікації органічного виробництва, обігу та 
маркування органічної продукції (у тому числі видачі сертифіката, 
його дубліката); 

 
Порядок здійснення державного нагляду (контролю) за 
діяльністю суб’єктів ринку органічної продукції (у тому числі 
планових та позапланових заходів); 

 
Порядок ведення Реєстру операторів, Реєстру органів 
сертифікації та Реєстру  органічного насіння. 



ЩО ДАЛІ: НАВЧАННЯ 

інспектори  Держпродспоживслужби, працівники Мінагрополітики 

Хто навчатиметься?  

Хто навчатиме?  

проект «Німецько-українська співпраця в галузі органічного 
сільського господарства» спільно з Житомирським Національним 
агроекологічним Університетом. 

Мета:  

поглиблення теоретичних і практичних навичок в сфері 
органічного сільського господарства. 



Інспектування, 
сертифікація 

Державний нагляд (контроль) за 
дотриманням законодавства 

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА 
МІНАГРОПОЛІТИКИ 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Органи сертифікації 

Реєстр  операторів 

Реєстр  органів сертифікації 

Реєстр  органічного насіння 

Оператори ринку 
органічної продукції 

Інформація про операторів 
ринку органічної продукції 

Взаємодія у питаннях 
державного нагляду 

Схема здійснення державного нагляду (контролю) (проект Закону 5448) 

  

ЩО ДАЛІ: КОНТРОЛЬ 



  

ВАЖЛИВО! 

ПАРТНЕРСТВО 

ДЕРЖАВА 

НАУКА БІЗНЕС 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!  

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України  
 

Департамент продовольства 


