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Сертифікація за іноземними органічними стандартами
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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
Дана публікація була розроблена за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації Інформаційним центром «Зелене досьє» у партнерстві з органом сертифікації «Органік Стандарт» та із залученням експертів FiBL.
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