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 Закон України № 2496-VIII від 10.07.2018 “Про основні 

принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу 

та маркування органічної продукції” 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 

Law of Ukraine № 2496-VIII from 10.07.2018 «On the Main 

Principles and Requirements to Organic Production, 

Circulation and Labelling of Organic Products» 

   

 ПРИЙНЯТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: ADOPTED BY-LAWS  

1.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 970 

“Про затвердження Порядку (детальних правил) 

органічного виробництва та обігу органічної продукції” 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/970-2019-%D0%BF 

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 

23.10.2019 № 970 “On Approval of the Order (Detailed Rules) of 

Organic Production and Circulation of Organic Products” 

 

2.  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020  № 87 

“Про затвердження Порядку ведення Державного 

реєстру операторів, що здійснюють виробництво 

продукції відповідно до вимог законодавства у сфері 

органічного виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції, Державного реєстру органів 

сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу 

органічної продукції, Державного реєстру органічного 

насіння і садивного матеріалу” 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2020-%D0%BF 

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 

12.02.2020 № 87 “On Approval of the Maintenance Procedure of 

National Register of Operators, that produce products in 

compliance with legal requirements in the sphere of organic 

production, circulation and labelling of organic products, 

National Register of Certification Body in the sphere of organic 

production and circulation of organic products, National 

Register of Organic Seeds and Seedlings” 

3.  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020  

№ 1032 “Про затвердження Порядку сертифікації 

органічного виробництва та/або обігу органічної 

продукції та внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 970” 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1032-2020-%D0%BF#Text  

Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 

21.10.2020  № 1032 “On Approval of the Procedure for 

Certification of Organic Production and/or Circulation of 

Organic Products and amendments to the resolution of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine of October 23, 2019 № 970” 

4.  Наказ Мінагрополітики від 19.03.2019 № 143 “Про 

затвердження Порядку підтвердження спеціальних 

Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine 

from 19.03.2019 № 143 “On Approval of the Procedure for 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/970-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1032-2020-%D0%BF#Text


 
знань інспектора з органічного виробництва та /або 

обігу органічної продукції у сфері органічного 

виробництва” 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0375-19 

Confirmation of Specialized Knowledge of Inspector of 

Organic Production and / or Circulation of Organic Products in 

Organic Production” 

5.  Наказ Мінекономіки від 30.01.2020 № 109 “Про 

затвердження форми заявки на внесення до Державного 

реєстру органів сертифікації у сфері органічного 

виробництва та обігу органічної продукції” 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-20 

Order of the Ministry for Development of Economy, Trade and 

Agriculture of Ukraine from 30.01.2020 № 109 “On Approval of 

the application form for inclusion into the National Register of 

the Certification Bodies in the sphere of organic production and 

circulation of organic products” 

6.  Наказ Мінекономіки від 26.05.2020 № 985  “Про 

затвердження Порядку ведення переліку органів 

іноземної сертифікації” 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0506-20#Text 

Order of the Ministry for Development of Economy, Trade and 

Agriculture of Ukraine from 26.05.2020 № 985  “On approval of 

the Procedure for maintaining the List of foreign certification 

bodies” 

7.  Наказ Мінекономіки від 09.06.2020 № 1073 “Про 

затвердження Переліку речовин (інгредієнтів, 

компонентів), які дозволяється використовувати у 

процесі органічного виробництва та які дозволені в 

гранично допустимих кількостях” 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0763-20#Text 

Order of the Ministry for Development of Economy, Trade and 

Agriculture of Ukraine “On Approving the List of Substances 

(Ingredients, Components) which are allowed in the organic 

production and which are allowed to use maximum permissible 

amounts” 

8.  Наказ Мінекономіки від 17.06.2020 № 1141 “Порядок 

розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації” 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0805-20#Text 

Order of the Ministry for Development of Economy, Trade and 

Agriculture of Ukraine “Procedure for consideration of appeals 

against decisions of certification bodies” 

a.  ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ: DRAFTS OF BY-LAWS (NOT ADOPTED YET, IN PROCESS 

OF ELABORATION/SUBMISSION/ APPROVAL): 

9.  Проєкт наказу Мінекономіки “Вимоги до матеріально-

технічної бази та інших об’єктів інфраструктури, 

необхідних для виконання функцій із сертифікації 

органічного виробництва та/або обігу органічної 

продукції” 

Draft Order of the Ministry for Development of Economy, 

Trade and Agriculture of Ukraine “Requirements for Material 

and Technical Resources and other infrastructure, needed for 

implementation of certification of organic production and/or 

circulation of organic products” 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0375-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0506-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0763-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0805-20#Text


 
10.  Проєкт наказу Мінекономіки “Порядок звітування 

органів сертифікації Мінекономіки та 

Держпродспоживслужбі про видані ними сертифікати” 

Draft Order of the Ministry for Development of Economy, 

Trade and Agriculture of Ukraine “Procedure for Certification 

Bodies Reporting on Issued Certificates to the Ministry for 

Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine 

and the State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer 

Protection 

11.  Проєкт наказу Мінекономіки “Порядок, періодичність 

декларування та подання зведених матеріалів щодо 

обсягів органічної продукції, яка вводиться в обіг 

органами  сертифікації  Мінекономіки та 

Держпродпоживслужбі” 

Draft Order of the Ministry for Development of Economy, 

Trade and Agriculture of Ukraine “Procedure, Frequency of 

Declaration and Submission of summary materials on volume 

organic products which were put into circulation, by 

Certification Bodies to  the Ministry for Development of 

Economy, Trade and Agriculture of Ukraine and the State 

Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection 

 
Даний перелік розроблено в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному 

секторах України», що фінансується Швейцарською Конфедерацією та впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, 

Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія). 

 

The list is elaborated within the framework of the Swiss-Ukrainian Program “Higher Value Added Trade from the Organic and Dairy Sector in Ukraine” which is 

funded by the Swiss Confederation and implemented by the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL, Switzerland) in partnership with SAFOSO AG 

(Switzerland).  


