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Важливі події місяця, що минув 

Оприлюднено порядок органічного виробництва та обігу 
органічної продукції 
який був затверджений Постановою Кабінету Міністрів України  від 23 жовтня 
2019 р. № 970. 
Даний порядок визначає детальні правила органічного виробництва та обігу 
органічної продукції таких галузей органічного виробництва: 

 органічне рослинництво (зокрема насінництво та розсадництво); 

 органічне тваринництво (зокрема птахівництво, бджільництво); 

 органічне грибівництво (зокрема вирощування органічних дріжджів); 

 органічна аквакультура; 

 виробництво органічних морських водоростей; 

 виробництво органічних харчових продуктів (зокрема органічне 
виноробство); 

 виробництво органічних кормів; 

 заготівля органічних об’єктів рослинного світу. 
Ознайомитись з текстом документу можна за посиланням. 

23.10.2019 

 

29.11.2019

 

Презентовано оновлену версію Стратегії запобігання та адаптації 
до зміни клімату сільського, лісового, мисливського і рибного 
господарств України на період до 2030 року  
Сільське господарство є одним з найбільших забруднювачів довкілля - 24% 
світових викидів парникових газів припадає саме на сільське господарство та 
агровиробництво. Від 65 до 80% викидів закису азоту в світі припадає на 
використання азотних добрив на орних землях, які здебільшого 
використовуються для виробництва кормів та на утримання великої рогатої 
худоби. Окрім того, сільське господарство є найбільшим водокористувачем у 
світі. 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5de/52f/b58/5de52fb58ecc8079534663.doc


Органічне сільське господарство, натомість, може сприяти зменшенню викидів 
парникових газів. Воно розглядається як механізм адаптації і як механізм 
зменшення впливу на зміну клімату, зокрема, і в новій стратегії, що 
запропонована Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства. Окрім того, не слід забувати про важливу роль органічного 
сільського господарства у збереженні та відновленні ґрунтів. 
Повна стаття за посиланням. 
Вже в наступному дайджесті розкажемо про результати Конференції Сторін 
Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (COP25), яка проходить з 2 по 16 
грудня в Мадриді. 

VI міжнародна конференція «Органічна переробка та збут. 
Нові можливості для готового продукту: бізнес для бізнесу» 
Конференція, вже традиційний бізнес захід органічного сектору, зібрала 
більше ста учасників органічного ринку – виробників та переробників 
органічної продукції, представників торгівельних мереж, органів державної 
влади, міжнародних проектів та посольств. Представили результати 
поточного року щодо виробництва та збуту переробленої продукції, 
обговорили перспективи подальшого розвитку ринку. 
Україна наразі належить до молодих органічних ринків, і частка органічних 
продуктів на нашому ринку складає менше 1%. (Для порівняння: лідер 
органіки в Європі, Швейцарія, має частку понад 9%.). Але Україна входить до 5 
найбільших постачальників органічної продукції до країн ЄС, частка 
переробленого продукту збільшується. 
Вітчизняні та закордонні експерти з розвитку органічного сектору, 
представники торгівельних мереж та самі виробники обговорювали на 
конференції нагальні проблеми та гострі питання. 
Організатори: Громадська спілка «Органічна Україна», Орган сертифікації 
«Органік Стандарт», Інформаційний центр «Зелене досьє». 
Повна новина за посиланням. 

14.11.2019 

 

28.11.2019 

 

Держпродспоживслужба не планує здійснення перевірок 
щодо дотримання законодавства в сфері органічного 
виробництва в 2020 році 
Наказ «Про затвердження Плану здійснення комплексних заходів державного 
нагляду (контролю) на 2020 рік схвалено 28 листопада 2019 року. Цей план не 
містить жодних заходів контролю, які б стосувались дотримання законодавства 
в сфері органічного виробництва. Це пов’язано, насамперед, з тим, що 
тривають роботи над підзаконними актами в сфері органічного виробництва, 
обігу та маркування органічної продукції. Але планується розпочати такі 
перевірки вже з 2021 року. 
Перевірити, чи очікувати вашому підприємству перевірок наступного року та 
коли саме можна за посиланням. 

Анонси подій 

12.12.2019 

 

Регіональний форум «Стале аграрне виробництво» 
Даний захід стосується проблеми сталого аграрного виробництва. Соціальні, 
екологічні та економічні зміни зумовлюють ряд проблем в агропромисловому 
виробництві. Низькі закупівельні ціни на основні культури (соя, соняшник, 
кукурудза), зміна вектору експортної політики України, зміни клімату, трудова 
міграція, збільшення затрат на виробництво одиниці продукції – це сезон 2019 
року.  
Що нас чекає в 2020 році і що робити? Згідно із позитивними прикладами з 
європейського та українського досвіду, вирішити ці проблеми допомагає 
впровадження принципів сталого виробництва в сільському господарстві.  
Організатори: Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Хмельницькому 
Детальна інформація… 

https://organicinfo.ua/news/zmina-klimatu-ta-orhanichne-sil-s-ke-hospodarstvo/
https://organicinfo.ua/news/vi-mizhnarodna-konferentsiia-orhanichna-pererobka-ta-zbut-novi-mozhlyvosti-dlia-hotovoho-produktu-biznes-dlia-biznesu/
https://inspections.gov.ua/projects-plans/complex?planning_period_id=4&fbclid=IwAR0YXtto2GKF84sowy6CZsL2VNxsMN6oviQyR8JCYyj4Z0Y0Y7hZg-J0uxE
https://organicinfo.ua/events/rehional-nyy-forum-stale-ahrarne-vyrobnytstvo/


Фінансові інструменти для органічного виробництва  
Запрошуємо взяти участь у круглому столі, де ми спробуємо відповісти на 
головне питання виробників: де взяти гроші? 
Не дивлячись на те, що органічне виробництво вже стало прибутковим 
бізнесом, який щорічно зростає щонайменше на 10%, більшість українських 
виробників говорять про низьку рентабельність органічного виробництва, 
особливо в перехідному періоді, про відсутність підтримки з боку держави та 
низький доступ до фінансових ресурсів. 
Тому ми вирішили зібрати всю наявну інформацію про проекти та програми 
підтримки, що працюють в Україні та надають підтримку в агросекторі.  
Кількість місць обмежена! Участь в заході безкоштовна за умови попередньої 
реєстрації до 12.12.2019 та отримання підтвердження від організаторів 
заходу.  
Організатори: проект IFC «Аграрні розписки в Україні» та Інформаційний 
центр «Зелене досьє». 
Детальна інформація та програма… 

17.12.2019 

 

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 2,5 місяці стартує головна органічна подія в світі – 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 вже акредитовано на Біофах 2020, то ж будемо інформувати про 
перебіг підготовки та з самої виставки про всі новинки. 
Детальніше про виставку… 

12-15.02.2020 

 

 

 

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  

https://forms.gle/LVn5w7Qbt7gjgNmK7
https://forms.gle/LVn5w7Qbt7gjgNmK7
https://organicinfo.ua/events/kruhlyy-stil-finansovi-instrumenty-dlia-orhanichnoho-biznesu/
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/
mailto:organicinfoukraine@gmail.com
https://t.me/organicinfo

