
 

 

Важливі органічні новини 

02.12.2020 

 

Європейська Комісія ухвалила рішення щодо продовження дії 
додаткових запобіжних заходів  
у зв’язку з частими випадками виявлення залишків недозволених речовин – 
пестицидів, в органічній продукції, що експортується до ЄС з наступних країн: 
Україна, Республіка Казахстан, Російська Федерація та Республіка Молдова, а 
також Туреччини. 
Туреччина вперше включена до списку країн, що підлягають додатковим 
запобіжним заходам, які повинні бути запроваджені не пізніше 1 березня 2021 
року. 
Рішення ухвалено 02 грудня 2020 року та оприлюднено 23 грудня 2020 року. 
Неофіційний переклад документу, що підготовлений Органік Стандарт, доступний 
за посиланням. 

Хто сертифікуватиме органічне виробництво в Україні у 2021 
1 січня 2021 року оновлено Додаток до Регламенту ЄС № 1235/2008 від 
08.12.2008 р., яким затверджується офіційний перелік акредитованих органів 
сертифікації, що мають право здійснювати діяльність стосовно органічного 
виробництва і переробки, відповідно до стандарту, що еквівалентний 
регламентам Європейського Союзу № 834/2007 та № 889/2008 в третіх країнах. 
Відповідно до останніх змін надавати послугу контролю, видавати сертифікати 
інспекції на експорт в Україні мають право тепер 20 органів сертифікації - до 
переліку включені нові органи сертифікації з Аргентини та Польщі. 
Детально ознайомитись з постановою можна за посиланням. 
Загалом в Україні можуть працювати 23 органи сертифікації, які акредитовані за 
різними стандартами - EU Regulations, Organic Program (NOP), Canada Organic 
Regime (COR) та Bio Suisse (Switzerland).  
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Формування нормативно-правової бази у сфері органічного 
виробництва майже завершено 
Міністерство юстиції України зареєструвало Наказ Мінекономіки від 31 грудня 
2020 року № 2833 «Про затвердження Вимог до матеріально-технічної бази та 
інших об’єктів інфраструктури, необхідних для виконання функцій із сертифікації 
органічного виробництва та/або обігу органічної продукції».  
Для остаточного формування законодавства відповідно до положень Закону 
України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та 
маркування органічної продукції» залишилося ухвалити ще один документ –Наказ 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
«Деякі питання звітності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування 
органічної продукції», який вже знаходиться на затверджені. 
Детальніше…  

https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2021/01/Guidelines_Letter_to_CBs_2020_ua.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/pdf/CBListAnnexIV.pdf
https://organicinfo.ua/news/formation-organic-regulatory-framework-almost-complete/


Органічне та регенеративне землеробство як протидія зміні 
клімату 
Для адаптації та протидії наслідкам зміни клімату ми маємо перейти на стійкі 
практики сільського господарства, що допомагають накопиченню карбону у 
ґрунті, підтримці якості та охороні біорізноманіття ґрунтів.  
Такі практики включають безорне землеробство (notill), заходи утримання 
поживних речовин та вологи у ґрунті, методи обробки без використання 
мінеральних добрив та пестицидів. Тобто, замало тільки органічного 
землеробства, необхідно застосовувати регенеративне сільське господарство, 
де заходи щодо охорони ґрунтів спрямовані на підтримку біорізноманіття, 
диверсифікованого та постійного рослинного покрову з розвиненим корінням 
або застосування мульчування, мінімізації механічного втручання та підтримки 
здорових екосистем в оточуючих земельних ділянках. 
Такі висновки звіту щодо ролі біорізноманіття та здоров'я ґрунтів у глобальній 
екосистемі, який наприкінці 2020 року презентувала Програма ООН з 
продовольства та сільського господарства (FAO). 
Детальніше… 

 

 

18.01.2021 

 

Відбувся онлайн-семінар «Допоміжні продукти в органічному 
агровиробництві» 
Вперше питання допоміжних продуктів в органічному виробництві  
обговорювали на окремому заході. Семінар зібрав понад 70 учасників 
органічного сектору, як виробників допоміжних засобів, так і операторів ринку. 
Під час семінару була надана наступна інформація: 

- правові засади органічного регулювання дозволених речовин та 
допоміжних продуктів в ЄС; 

- існуючі переліки допоміжних продуктів в ЄС, Швейцарії та Україні; 
- національне законодавства щодо виробництва і обігу пестицидів та 

агрохімікатів в Україні; 
- формування переліку дозволених речовин в ЄС та в Україні; 
- очікувані зміни відповідно до Регламенту ЄС 2018/848. 

Організатори: ТОВ «Органік стандарт» у співпраці із швейцарсько-українською 
програмою «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та 
молочному секторах України» (QFTP). 
Запис та матеріали семінару запитуйте в «Органік стандарт». 

Інформаційна кампанія з органічного законодавства 
Протягом грудня 2020 та січня 2021 року в рамках проєкту ЄС «Підтримка 
впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики» було 
проведено інформаційну кампанію з роз’яснення деяких положень органічного 
законодавства України, стану та перспектив органічного ринку. 
Теми, висвітлені протягом кампанії: 

- Загальний огляд органічного законодавства та передумови його 
розробки. 

- Статус органічного законодавства та наступні кроки. 
- Сучасний стан органічного виробництва в Україні та перспективи його 

розвитку, включаючи державну підтримку. 
- Органічне законодавство на практиці: ключові зміни для різних груп 

зацікавлених сторін, - операторів, роздрібної торгівлі, споживачів. 
- Законодавчі аспекти маркування органіки. 
- Юридичні аспекти імплементації органічного законодавства про активні 

речовини та вклади в органічне сільське господарство. 
- Державні реєстри органічних операторів. 

Перелік всіх статей за посиланнями… 

 

 

https://organicinfo.ua/news/organic_regenerative-agriculture-response-climate-change/
https://organicinfo.ua/news/information-campaign-organic-law


Анонси подій 

17-19.02.2021 

 

Підготовка до BIOFACH 2021 триває! 
Найбільша в світі міжнародна торговельна виставка органічної продукції 
«BIOFACH-2021» з огляду на ситуацію, що склалась у світі у зв’язку з пандемією 
коронавірусу, буде проведена в онлайн форматі. 
 
Офіційно станом на 28.01.2021 р. до участі BIOFACH 2021 зареєстровано 1200 
експонентів з 81 країни. Це, звісно, набагато менше, ніж торішні 3792 
експоненти з-понад 110 країн, але враховуючи, що виставка проводиться 
онлайн, організатори вважають це гарним результатом. Серед цих учасників є 
два колективні павільйони України, - організовані громадською спілкою 
«Органічна Україна» та Асоціацією «Ягідництво України». Загалом до участі у 
виставці зареєстровано 23 учасники з України. 
 
OrganicInfo.ua акредитовано на BIOFACH 2021, тому ми будемо уважно 
слідкувати за подіями протягом виставки та інформувати про новини сектору. 

Детальна інформація про BIOFACH 2021 та програма виставки за 
посиланням. 
 
Компанії-учасники виставки мають шанс пройти курс тренінгів з підготовки до 
BIOFACH 2021; перший тренінг відбувся 1 лютого, наступні заплановані на 9 та 15 
лютого 2021 року. 
Участь у тренінгах БЕЗКОШТОВНА за умови попередньої реєстрації. Всі тренінги 
відбудуться в онлайн форматі, початок об 11:00. 
Організатори: Асоціація «Ягідництво України». 
Тренінги проводяться за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського 
розвитку АГРО та у партнерстві з Офісом з просування експорту України, 
швейцарсько-українською програмою «Розвиток торгівлі з вищою доданою 
вартістю в органічному та молочному секторах України» та громадською спілкою 
«Органічна Україна». 

Детальніше про тренінги за посиланням. 

Міжнародна конференція «Інновації в селекції та насінництві для 
органічних харчових систем»  
– це вже п’ята конференція з часу її заснування у 2007 році, що розглядає 
питання, які стосуються селекції та насінництва в органічному сільському 
господарстві. Конференція відбудеться онлайн. 
Реєстрація триває до 28 лютого 2021 року. 
Організатор: Європейська асоціація з досліджень та селекції рослин (EUCARPIA). 
Детальніше за посиланням... 

08-10.03.2021 

 

Партнерство  

 

Проєкт «Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за 
кроком» 
головна тема якого - вплив Європейського зеленого курсу (ЄЗК) на аграрний 
сектор України та на сільські громади.  
Ми докладаємо максимум зусиль, щоб допомогти українським аграріям 
якнайкраще використати ті можливості, які надає ЄЗК, і уникнути загроз, що 
постають у процесі трансформації. Перш за все, ми працюємо із аграрною 
стратегією ЄС «Від ферми до виделки», але також враховуємо вимоги інших 
документів в частині, що стосується сільського господарства та сільських 

https://www.biofach.de/en
https://www.biofach.de/en
https://organicinfo.ua/events/biofach-2021-training-course/
https://organicinfo.ua/events/breeding-and-seed-conference/


 територій, - положення стратегії з біорізноманіття, вимоги циркулярної економіки 
та нульового забруднення, застосування фінансових інструментів в агросекторі. 
В рамках проєкту передбачено, зокрема, випуск щомісячного вісника та експертні 
обговорення. Перший номер вісника з оглядом стратегії ЄС «Від ферми до 
виделки» вже оприлюднено. Підписатись на розсилку проєкту можна через запит 
електронною поштою.  
Проєкт впроваджується Інформаційним центром «Зелене досьє» за підтримки 
Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового 
компоненту проєкту EU4USociety. 
Детальна інформація на сторінці проєкту… 

Розвиток людського капіталу в агро-органічному секторі 
економіки 
Наприкінці 2020 року Міністерство розвитку громад і територій України в 
результаті конкурсного відбору в рамках Програми підтримки секторальної 
політики підтримало реалізацію проєкту «Розвиток людського капіталу в агро-
органічному секторі економіки» у Рівненькій області.  
Загальні цілі проєкту: 

1. Підвищення обізнаності та соціальної активності населення через 
створення інформаційного, ділового і освітнього середовища розвитку 
органічного виробництва в Рівненській області.  

2. Підвищення інформатизації та діджиталізації навчання для реалізації 
положень сталого розвитку регіонів й країни в цілому.  

3. Контроль якості. 
Заявник проєкту: Агенція регіонального розвитку Рівненської області. 
Термін реалізації проєкту – 3 роки із загальним фінансуванням 4,87 млн грн., які 
передбачені з державного та обласного бюджетів України. 
Офіційна інформація про проєкт за посиланням… 

 

 

 

Ми обираємо для щомісячного дайджесту найбільш значущі органічні новини, а на нашому сайті, на 
сторінці фейсбук, у телеграм-каналі, в твіттері та інстаграмі ви можете знайти ще більше цікавої та 

оперативної інформації.  
Обирайте найбільш зручний для вас формат! 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 
#OrganicInfo #OrganicinUkraine  

 
(с) OrganicInfo.ua  
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