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Державний контроль (нагляд);
звернення про порушення оператора

Орган
сертифікації 1

апел

Суб’єкти ринку органічної продукції

Центральний орган виконавчої влади, що
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Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів
(Держпродспоживслужба)
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Укр.держ.лого для органічної продукції
зареєстровано як торговельну марку,
яка належить Міністерству

Центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику
у сфері безпечності та окремих
показників
якості харчових продуктів

Спрямування та
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Cпрямування та координація
через Міністра
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Державне
управління та
регулювання
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Політичний діалог та обмін

Акредитація

Орган іноземної
сертифікації 1

Орган іноземної
сертифікації N

Перелік
органів
іноземної
сертифікації

Сертифікація за іноземними органічними стандартами

Експортер 1
або
Імпортер 1

Імпортер N

Експортер 2

Заява про внесення до Переліку органів іноземної сертифікації
Ведення Переліку органів іноземної сертифікації
Політичний діалог та обмін між українськими органами державної влади і їхніми іноземними колегами
Проект «Дослідження органічного ринку та підтримка політичного розвитку» впроваджується Інформаційним центром «Зелене досьє» у партнерстві з органом сертифікації «Органік Стандарт» та із залученням експертів FiBL за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації.

Експортер N

