
  

Команда OrganicInfo вітає  
всіх прихильників органічного виробництва  

з прийдешніми святами та бажає успішного та органічного 2020 року! 

Важливі події місяця, що минув 

Швейцарія підтримує розвиток органічного та молочного 
секторів України  
Стартувала нова швейцарсько-українська програма «Розвиток торгівлі з 
вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України». 
Головна мета – створення можливостей для бізнесу в обох секторах, зокрема, 
сприяння збільшенню рівня зайнятості та доходів, особливо у сільській 
місцевості.  
Цілі програми: 
- підвищення якості та безпечності продукції в органічному та молочному 
секторах, 
- підвищення торговельного потенціалу на внутрішньому та зовнішньому 
ринках продукції з вищою доданою вартістю відповідно в органічному та 
молочному секторах. 
Програмою передбачається підтримка політичного діалогу із залученням 
широкого кола зацікавлених сторін для вдосконалення нормативно-правової 
бази та бізнес-середовища, що сприятиме підвищенню якості та безпечності 
продукції в обох секторах. 
Повний прес-реліз за посиланням. 

18.12.2019 

 
Фото Швейцарсько-української програми 

«Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в 
органічному та молочному секторах України» 

26.12.2019 

 

Стан підготовки підзаконних актів  
Триває робота над підзаконними актами повноцінного запуску Закону України 
«Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та 
маркування органічної продукції». Зокрема, робочою групою при 
Мінекономіки протягом грудня напрацьовані останні законодавчі акти; вони 
передані для опрацювання міністерством та подальшого погодження. 
В той же час, оприлюднено для громадського обговорення проект постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення реєстрів» 
після повторного погодження з центральними органами виконавчої влади. 
Надати свої коментарі та пропозиції можна в електронному вигляді на сайті 
Мінекономіки протягом місяця з дня опублікування.  

"Європейський Зелений Курс" 
Європейська Комісія презентувала "Європейський Зелений Курс", амбіційну 
програму, що описує перехід до кліматично-нейтральної, циркулярної 
економіки до 2050 року — надзвичайно складний та масштабний крок, який 
повністю змінить економіку Європейського Союзу та країн-однодумців. 
Прийняті раніше "зелені" програми не є достатньо радикальними, якщо 
врахувати потужні кліматичні зміни останніх років. "The Green European Deal" 
символізує значні зрушення в політиці ЄС. 
Однією зі складових нового курсу є трансформація сільського господарства. 
Весною 2020 року Комісія презентує стратегію "Farm to Fork" (від ферми до 
виделки) та розпочне дебати серед стейкхолдерів, щоб обговорити всі етапи 
виробництва продуктів та сформулювати більш сталу харчову політику. У тому 
числі, частка органічного господарства повинна збільшитись у Європі. 
За повідомленнями Європейської Комісії… 

16.12.2019 

 

https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2019/12/Press_release_18_12_2019_Final.pdf
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2aac9e1c-f810-4392-951c-0dab08d58565&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiZakonuproZatverdzhenniaPoriadkuVedenniaRestriv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2aac9e1c-f810-4392-951c-0dab08d58565&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiZakonuproZatverdzhenniaPoriadkuVedenniaRestriv
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf?fbclid=IwAR2e7Eyce-8xZ7gSsLHr8Kj2d7JR0TBvJV58bl1T4f5pcrUOay0GKE6whc8


24.12.2019 

 

В Мінекономіки формується окремий відділ органічного 
виробництва та стандартів якості  
Законотворча робота в галузі органічного виробництва та обігу органічної 
продукції в Україні розпочалась ще на початку 2000х років. Вперше проект 
Закону «Про органічне виробництво» було подано до Верховної Ради в квітні 
2007 року і в травні цього ж року його було ухвалено в першому читанні, але 
далі справа не зрушила. Україні знадобилось 11 років для прийняття 
відповідного закону та ще більше років на формування окремого відділу. 
За повідомленням ORGANIC.UA, такий відділ буде нарешті сформовано в 
рамках нової структури Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України у Директораті сільського розвитку. Відповідні зміни до 
наказу 24 грудня 2019 р. підписав Міністр розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України Тимофій Милованов.  

Анонси подій 

31.01.2020 

 

Конференція «Органічний ягідний бізнес: помилки’2019 – 
перспективи’2020» 
Подія, на якій всі учасники органічного ягідного ринку зберуться, щоб 
обговорити результати минулого 2019 року, проаналізувати помилки і знайти 
рішення для успішного 2020 року. Цього разу Конференція, присвячена 
органічному ягідному ринку, відбудеться в рамках Міжнародного Бізнес-
форуму «S-FRUIT TRANSFORMATION» в Києві. 
Організатори: Organic Business School, орган сертифікації «Органік Стандарт», 
Асоціація «Ягідництво України».  
Реєстрація та детальні інформація. 

Міжнародна торговельна виставка органічних продуктів 
«Біофах 2020» 
За півтора місяці стартує головна органічна подія світу – міжнародна виставка 
органічних продуктів Біофах, що в 2019 відсвяткувала свій 30-річний ювілей.  
У ювілейному році виставку відвідали понад 51,5 тисяч чоловік зі 144 країн, а 
кількість експонентів сягнула майже 3 тисяч.  
Паралельно з виставкою також працює конгрес, де презентуються результати 
останніх досліджень в галузі, світова статистика, інновації тощо. Основна тема 
конгресу Біофах 2020: «Органічні поставки!». 
Також в 2020 році відкриваються нові павільйони – в окремому павільйоні 
будуть представлені нові інноваційні компанії. 
OrganicInfo акредитовано на Біофах 2020 – слідкуйте за нашими новинами в 
2020 році! 
Детальніше про виставку… 

12-15.02.2020 

 

12-13.03.2020 

 

Міжнародний конгрес «Органічна Україна 2020» 

Головне завдання Конгресу покращити ефективність роботи кожного 
органічного оператора, показати переваги та розкрити ризики для тих, хто 
вирішує перейти на органічне виробництво, відповісти на всі запитання 
кожного зацікавленого органічними продуктами. 
Міжнародний Конгрес «Органічна Україна» - це найкращий майданчик для 
щорічної зустрічі всіх сторін, залучених до розвитку органічного сектору в 
Україні. 
В 2020 році Конгрес повертається до Києва.  
Попередню реєстрацію вже розпочато! 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=29980
http://organic.ua/uk/component/content/article/12-ukrnews/4129-minekonimky-zagostryue-uvagu
https://www.facebook.com/organicbusiness.com.ua/?__tn__=K-R&eid=ARDwHepKzICIsep4F17uRalxAh7XdZajcdbNwzd07tvxWX77kegsTBMcJsitoOVylKmxYps75IvF9olZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaHA_tbqAN_KimUsLSSimihpzRWzmVAvmi3f0PunxO7Ek17t8nCj-PbR5YRJ8HBai2XyOAEQDTsRPn1RTrXIv06Kq3OcErO2qoC1p7TaZFSzbX6MbqbeXRnBxytBQHYMMuf0MN29n-fV7LIWCI9kLujXHLX9xxB5jGC95c3FNo_BemGJWCVz1Bkcrp9wPqq9Dlz08GOoOWRedQbdIIBz2tJg-6Wsn4QqjH9jtez0dPLdXYWAqdJJ_kCZyUaQDuuZ-LI1EHrtVxt9chr5Uu-V5VPB5oCKmrE6DE3h2mjNzmmFT6LogkjfMt1w8_ZqVqbWvOlCSzNRmkqMyWdcCgynI6gPDJ
https://s-fruit2020.com/ru/home-one/
https://www.biofach.de/
http://organicukraine.org.ua/congress/


Міжнародна торговельна виставка органічних продуктів 
«Біофах China» 
Федерація органічного руху України розпочала роботу з підготовки 
Національного стенду України на наступній виставці Biofach China та запрошує 
до участі українських виробників органічної продукції. 
Китай, за результатами 2017 року, увірвався до трійки лідерів в світі щодо 
обсягів споживання органічної продукції і показав зростання на 30% - це 
найбільший темп зростання в світі. В середньому ринок органічної продукції 
зростає щорічно на 10%. 
Детальніше… 

13-15.05.2020 

 

 

 
 

Слідкуйте за нами в  та надсилайте інформацію про свої події та новини через форми на сайті або на e-mail. 
 

#OrganicInfo #OrganicinUkraine #всебудеорганік #всебудеУкраїна 
 
Дайджест виходить в рамках проекту «Дослідження органічного ринку та підтримка політичного розвитку» впроваджується 
Інформаційним центром «Зелене досьє» у партнерстві з органом сертифікації «Органік Стандарт» (Україна) та із залученням 
експертів Дослідного інституту органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) за фінансової підтримки Швейцарської 
Конфедерації. 
 
(с) OrganicInfo.ua  

http://organic.com.ua/vistavka-biofach-china-rozpochata-pidgotovka-do-uchasti/
mailto:organicinfoukraine@gmail.com
https://t.me/organicinfo

