
  

 

 

Важливі органічні новини 
3% земель під органічним виробництвом – ціль України 2030 
Кабінет Міністрів України 3 березня затвердив Постанову «Про затвердження 
Національної економічної стратегії на період до 2030 року», де офіційно 
встановлено ціль щодо земель під органічним виробництвом (у відсотках). 
Згідно з індикаторами стратегії планується досягти показника площі земель з 
органічним статусом до не менш як 3% загальної площі сільськогосподарських 
угідь України. 
Ще один індикатор стратегії – збільшення експорту органічної продукції до 1 
млрд доларів США до 2030 року. 
Детальніше … 

03.03.2021 

 
25.03.2021 

 

Європейська Комісія ухвалила План дій з розвитку органічного 
виробництва 
План дій спрямований на досягнення мети Європейського зеленого та курсу та 
його Стратегій «Від ферми до виделки» та Стратегії біорізноманіття щодо 
збільшення площ, зайнятих під органічне виробництво, до 25% до 2030 року, а 
також зростання споживання органічної продукції. 
План дій пропонує 23 заходи, структуровані за трьома напрямками – зростання 
споживання, збільшення виробництва та подальший розвиток сталості сектора для 
забезпечення його збалансованого зростання. 
Детальніше … 

Вже 16 квітня в рамках «Конгресу Органічна Україна 2021»ми будемо говорити 
про цей план та його вплив на український органічний сектор (дивіться анонс 
далі). 

«Органічний овочевий бізнес: перспективи 2021» 
Своїм досвідом та рекомендаціями щодо розвитку органічного овочівництва 
ділились експерти та виробники на конференції, яка відбулась в онлайн форматі 
18 березня. 
Станом на кінець 2020 року, за даними органу сертифікації «Органік Стандарт», в 
Україні налічувалось 50 виробників овочевої продукції, які обробляють площу 
близько 134 га. За результатами 2020 року в Україні вироблено 2945 тонн 
органічної овочевої продукції, майже 50% – це гарбузи, кабачки та інші баштанні 
культури. 
Конференція відбулась за підтримки Українського проекту бізнес-розвитку 
плодоовочівництва та за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-
української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в 
органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним 
інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із 
SAFOSO AG (Швейцарія). 
Організатори конференції: Інформаційне Агентство «Інфоіндустрія» та Органік 
Бізнес Школа. 
Більше новин з конференції… 

18.03.2021 

 

9-11.03.2021 
 
 
 
 

Можливості органічного землеробства для посилення експортного 
потенціалу України 

Для того, щоб наростити виробництво сільськогосподарської продукції, а також її 
експортувати, потрібні не тільки земля, гроші, техніка, технології, насіння, розсада. 
Потрібні ще підготовлені фахівці, які донесуть актуальну інформацію, сучасні 
знання, найкращий досвід до фермерів.  
Українські дорадники отримали практичну інформацію від Густавса Норкаркліса, 

https://organicinfo.ua/news/3percent-under-organic-production-2030/
https://organicinfo.ua/news/eu-organic-action-plan-approved/
https://organicstandard.ua/
https://organicinfo.ua/news/organic-horticulture-development


  

 

керівника ЛЦСКО та власника органічної ферми «Саленіекі» та Маріса Нарвілса, 
фахівця з органічного землеробства Латвійського центру сільських консультацій та 
освіти та власника органічного фермерського господарства «Gramzdas».  
Інформацію про сертифікацію органічного виробництва висвітлили Антанас 
Макаревічюс, член правління латвійського Центру сертифікації та тестування та 
Олександр Жуйков, представник українського філіалу. 

Про тонкощі українського органічного законодавства розповідала Катерина Шор, 
юрист, менеджер проектів екологічної організації «Інформаційний центр «Зелене 
 досьє», координатор інформаційного порталу про органічне виробництво 
OrganicInfo.ua. 
Захід проведено в рамках проекту «Електронний консультант для сільських 
експортерів в Україні», що реалізується за підтримки Посольства США в Україні та 
Міністерства закордонних справ Латвійської Республіки. 
Організатори: Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб 
України (НАСДСУ) та Латвійський центр сільських консультацій та освіти (ЛЦСКО). 

Анонси подій 
Регіональні «Форуми Органічна Україна 2021» 
Розпочинається серія регіональних форумів, перші з яких відбудуться вже 8 та 9 
квітня. 
8 квітня – ювілейний XХХХ Регіональний «Форум Органічна Україна 2021» Суми. 
9 квітня – XXХХІ Регіональний «Форум Органічна Україна 2021» Львів.  
Заходи проводитимуться з метою посилення політичного діалогу на місцевому, 
регіональному та національному рівнях для сприяння розвитку органічного 
виробництва. 
Регіональні «Форуми Органічна Україна 2021» проводяться під патронатом 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за 
підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток 
торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах 
України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського 
господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія). 
Цей захід відбувається за ініціативи та підтримки учасників громадської спілки 
«Органічна Україна». 
Детальніше… 

8-9.04.2021 

 

15-17.04.2021 

 

«Конгрес Органічна Україна 2021» 
– це міжнародний захід, започаткований для об’єднання спільноти органічного 
сектору України та для розвитку міжнародного партнерства в Україні. 
Головне завдання – 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. 
Головні теми 2021: 

 Політичний діалог – інтереси галузі на національному та міжнародному 
рівні. 

 Ринкова аналітика сектору – дослідження та прогнози. 

 Реальні кейси та потенціал – досягнення та можливості. 

 Зелений курс для органічного ринку - наявні ресурси для сталості та 
кліматичної відповідальності. 

 Органічні землі - відродження родючості ґрунтів, наука для бізнесу. 
Захід організовано під патронатом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України та за підтримки 

 Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі 
з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах 
України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського 
господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), 
www.qftp.org. 

 Німецько-українського проекту «Співпраця у галузі органічного сільського 

https://www.facebook.com/mineconomdev/?__cft__%5b0%5d=AZVja8zDmURZ2NOPu0huAy1vwRVHAW1XQNqSRMNF0c8Zr5PnkS6g2B_B8H_Dj0dCPpSlIs-Gc6iNPVP0rHLyeoqA98EkYFKK-QVBSOXbqVBzTAKhOvkJI5b3cfIPSF7u0_-x91Or6SZjjxGAbg8iVSAs&__tn__=kK-R
http://www.qftp.org/
http://www.qftp.org/
http://www.qftp.org/
https://organicinfo.ua/events/regional-forums-organic-ukraine-2021/
https://qftp.org/


  

господарства». 
Цей захід відбувається за ініціативи та підтримки учасників громадської спілки 
«Органічна Україна». 
Детальніше… 

Дискусійний майданчик «Український зелений шлях від ферми до 
виделки: органічне виробництво» 
Захід відбудеться в рамках V Міжнародного «Конгресу Органічна Україна 
2021». 
25 березня 2021 року Європейська Комісія ухвалила План дій з розвитку 
органічного виробництва, а раніше 3 березня 2021 року Кабінет Міністрів 
України затвердив Постанову «Про затвердження Національної економічної 
стратегії на період до 2030 року», де офіційно встановлено ціль щодо земель під 
органічним виробництвом (у відсотках).  
На дискусійному майданчику ми разом з міжнародними та українськими 
експертами обговоримо значення органічного виробництва для фермерів, 
громад та споживачів в Україні та в ЄС.  
Учасники отримають докладну інформацію про Європейський зелений курс, 
стратегію «Від ферми до виделки», і, звичайно, про новий План дій ЄС з розвитку 
органічного виробництва. 
Захід організовується за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного 
фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. 
Організатори: Інформаційний центр «Зелене досьє» та громадська спілка 
«Органічна Україна». 
Інформація незабаром … 

16.04.2021 

 

27-28.05.2021 

 

«Органічне виробництво і продовольча безпека» 
IX Міжнародна науково-практична конференція «Органічне виробництво і 
продовольча безпека» традиційно відбудеться у Поліському національному 
університеті. 
Метою конференції є ознайомлення з результатами наукових досліджень та 
обмін досвідом і думками щодо вирішення актуальних проблем розвитку 
органічного виробництва. 
Напрями дискусії: 

 Проблеми і перспективи розвитку органічного виробництва. 

 Роль органічного виробництва у формуванні продовольчої безпеки. 

 Органічні технології виробництва в агрономії. 

 Особливості виробництва органічної тваринницької продукції. 

 Маркетинг органічної продукції. 

 Роль системи вищої освіти у підготовці фахівців з органічного виробництва. 

 Біоенергетичні системи в аграрному виробництві. 

 Фінансово-економічні проблеми розвитку органічного виробництва. 
Конференція відбувається за підтримки проєкту «Німецько-українська співпраця в 
галузі органічного сільського господарства». 
Організатори заходу: Поліський національний університет та Федерація 
органічного руху України. 
Детальніше… 

«Village International de la Gastronomie» 
– це міжнародний Food Forum, який з 2016 року проходить у саду Тюільрі 
(Париж). Форум збирає представників зі 170 країн, а також більше 40 тис. 
відвідувачів, серед яких професійні експерти, бізнесмени, дипломати, шеф-
кухарі, представники торговельних мереж, власники ресторанів, журналісти, 
автори кулінарних книг. 
Мета форуму – відкрити для світу справжні продукти та кулінарні традиції 
кожної країни, знайти партнерів, постачальників, ідеї для нових продуктів та 
міжнародної співпраці, обмінятися досвідом. 

3-6.06.2021 
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https://organicinfo.ua/events/organic-production-and-food-security-2021/


  

Учасники українського стенду матимуть змогу брати участь у діловій та 
культурній частині паризького форуму, а також продавати свою продукцію. 
Міністерство закордонних справ України та Посольство України у Франції 
надаватимуть логістичну та інформаційну підтримку українським компаніям. 
Детальніше… 

08-11.06.2021 

 

Спеціалізована виставка-ярмарок органічних продуктів і технологій 
«ORGANIC-2021» 
Традиційно, в рамках найбільшої міжнародної аграрної виставки в Україні «АГРО-
2021», відбудеться спеціалізована виставка-ярмарок органічних продуктів і 
технологій «ORGANIC-2021». 
Одним із пріоритетних напрямків сільського господарства має бути органічне 
виробництво, тому успішне проведення виставки «ОРГАНІК-2021» покликане 
сприяти подальшій активізації вітчизняного ринку органічної продукції. 
Формат виставки передбачає торгівлю сертифікованими органічним продуктами. 
Організатори: Федерація органічного руху України, ТД «Промфінінвест». 
Детальніше... 

Нове на сайті 
Пропонуємо переклад прес-релізів Дослідного інституту органічного сільського 
господарства (FiBL, м.Фрік, Швейцарія): 

 Органічне виробництво в світі  
 Органічне виробництво в Європі 

Переклади здійснено в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток 
торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах 
України», що фінансується Швейцарією та впроваджується Дослідним інститутом 
органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO 
AG (Швейцарія), www.qftp.org. 
 

Нова публікація на сайті  Рекомендації з вирощування та торгівлі 
органічною соєю в Європі.  
Публікація підготовлена Асоціацією «Дунайська соя» та Дослідним інститутом 
органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія). 

 

 

Самоосвіта / Корисні ресурси 
 

 

«Електронний консультант для сільських експортерів в Україні» 
проєкт з такою назвою реалізується Національним університетом біоресурсів та 
природокористування України спільно з Національною асоціацією 
сільськогосподарських дорадчих служб України (НАСДСУ) та Латвійським центром 
сільських консультацій та освіти (ЛЦСКО) за підтримки Посольства США в Україні та 
Міністерства закордонних справ Латвійської Республіки. 
В рамках проєкту розроблено навчальний курс «Можливості органічного 
землеробства для посилення експортного потенціалу України», який наразі є 
доступним для всіх бажаючих на платформі електронного дорадництва в 
аграрній сфері України. 
Платформа призначена для поширення сільськогосподарських даних і знань, 
дистанційного консультування і навчання сільськогосподарських 
товаровиробників та інформаційної підтримки населення. 

 

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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