
 

  

Важливі органічні новини 

01.01.2022 

 

В ЄС введено в дію нове органічне законодавство 
З 1 січня 2022 року в ЄС введено в дію новий Регламент Європейського 
Парламенту і Ради (ЄС) № 2018/848 про органічне виробництво й 
маркування органічних продуктів. 
Ключові зміни, що можна виділити в новому Регламенті, – це розширення 
сфери його застосування, посилення відповідальності операторів у разі 
виникнення підозри щодо забруднення продукції, перехід від 
еквівалентності до відповідності та встановлення вимог до групової 
сертифікації. 
Розбираємось детальніше, що саме змінилось та які наслідки можуть бути 
для українських органічних виробників. Також в матеріалі посилання на 
додаткові ресурси по темі. 
Детальніше… 

Органічна сертифікація в Україні – 15 років досвіду «Органік 
Стандарт» 
Цими днями орган сертифікації «Органік Стандарт» святкує 15 років від дня 
заснування у 2007 році.  
І хоча український органічний сектор почав розвиватися наприкінці 90х років, 
а на момент створення компанії в Україні вже працювало кілька органів 
іноземної сертифікації, більш активний розвиток ринку почався у 2007-2008 
роках, в тому числі завдяки діяльності «Органік Стандарт». 
З першого дня діяльності фахівці компанії активно долучились до розробки 
законодавства у сфері органічного виробництва в Україні, що розпочалась у 
2007 році; і сьогодні продовжують брати активну участь у робочій групі з 
питань розвитку сфери органічного виробництва при Мінекономрозвитку, 
надаючи експертну підтримку сектору. 
Більше… 

24.01.2022 

 

26.01.2022 

 
Фото: Прес-служба Мінекономіки 

Перші 22 органічні інспектори отримали державні свідоцтва з 
органічного виробництва 
На початку січня 2022 року Мінекономіки провело кваліфікаційний іспит для 
перевірки теоретичних знань загальних вимог законодавства України у сфері 
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та тести 
для перевірки спеціальних знань у галузях органічного виробництва, 
зазначених у їх заявах.  
Цей крок відкриває можливість для початку акредитації органів сертифікації, 
оскільки Законом України «Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції» передбачено, що 
для акредитації орган сертифікації повинен мати принаймні одного 
інспектора з відповідної галузі органічного виробництва та/або обігу 
органічної продукції. 
Кваліфікаційний іспит успішно склали та отримали державні свідоцтва 22 
інспектори з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції.  
За повідомленням Мінекономіки.  

 

https://organicinfo.ua/news/new-organic-regulation-in-force/
https://organicinfo.ua/news/15-years-of-organic-standard/
https://www.kmu.gov.ua/news/u-minekonomiki-vidali-pershi-22-svidoctva-inspektoram-z-organichnogo-virobnictva


 

Анонси подій 
Global Food Talk про органічні продукти 
За оцінками ООН, нинішні темпи глобальної втрати біорізноманіття в тисячі 
разів перевищують вимирання, яке відбувалося б природним шляхом. Втрата 
біорізноманіття є основною загрозою для виробництва продовольства, 
доступу до питної води та адаптації до зміни клімату. 
Головне питання для діалогу: як забезпечити достатню кількість безпечної, 
поживної та екологічно чистої їжі для всіх, підтримуючи баланс у природі, 
використовуючи органічне виробництво як центральну складову. 
Детальніше… 

11.02.2022 

 

16.02.2022 

 

Конференція Best4Soil 2022 
Мережа Best4Soil була створена 3 роки тому. 
Під час онлайн конференції будуть презентовані результати проекту, яких 
вдалось досягти завдяки наполегливій праці багатьох людей по всій Європі. 
Здорові ґрунти є основою будь-якої стійкої системи землеробства. Вони є 
основою здорових рослин, а отже підтримують здоров’я людей. 
Запрошуємо взяти участь та приєднатися до обговорення! 
Детальніше… 

Favorite Food&Drinks 2022 
– єдиний в Україні міжнародний дегустаційний конкурс, метою якого є 
виявлення високоякісних продуктів харчування та напоїв за 
органолептичними характеристиками «сліпим» методом. 
Місія Favorite Food&Drinks — полегшити торговим партнерам вибір, кому з 
виробників надати перевагу та які з продуктів ввести в асортимент, або 
покупцям – продукти якого виробника покласти до споживчого кошика в 
першу чергу. 
Конкурс проводиться у 23 номінаціях. Окрема номінація – органічні харчові 
продукти та напої. 
Прийом заявок для участі триває до 21 лютого 2022. 
OrganicInfo.ua є інформаційним партнером заходу та пропонує знижку 10% 
за промокодом ОРГАНІК_ІНФО.  
Детальніше…  

21.02.2022 

 

21-23.02.2022 

 

Міжнародна конференція з органічного вирощування фруктів 
«Ecofruit 2022» 
Чергова конференція «Ecofruit» є продовженням дев’ятнадцяти попередніх 
зустрічей, метою яких є об’єднати європейських дослідників у галузі 
вирощування органічних фруктів, дорадників та зацікавлених практиків. 
Конференція вперше буде проводитись в онлайн форматі, тому вітаються 
учасники з усього світу! 
Детальніше… 

Hack@Organic  
Органічним фермерам заборонено використовувати неорганічні речовини, 
такі як більшість синтетичних пестицидів і добрив, тому доступні інструменти 
для вирішення звичайних проблем сільського господарства обмежені. 
Сільськогосподарські технології (AgTech) можуть забезпечити стійкі органічні 
методи для подолання перешкод, але потрібно більше співпраці з 
органічними AgTech. 
Мета Hack@Organic (органічного хакатону) – об’єднати дослідників, 
дизайнерів, розробників та практиків сільського господарства для розробки 
справедливої технічної інфраструктури з відкритим вихідним кодом, яка дає 

24-26.02.2022 

 

https://organicinfo.ua/events/global-food-talk-on-organic/
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https://organicinfo.ua/events/ecofruit-2022/


 

змогу досліджувати, впроваджувати та оцінювати методи органічного 
сільського господарства. 
Організатори: Organic Center і GOAT (Спільнота за відкриті 
сільськогосподарські технології). 
Детальніше… 

26-29.07.2022 
Нові дати! 

 

BIOFACH 2022 
Найбільша в світі міжнародна торговельна виставка органічної продукції – 
BIOFACH знову відкриє свої двері для відвідувачів у 2022 році. 
Традиційно окрім виставкової експозиції відбудеться органічний конгрес. 
Тема конгресу цього разу – «Органік. Клімат. Сталість.». Йтиметься про те, 
зокрема, як зробити органічне виробництво ще більш сталим та кліматично-
орієнтованим. 
Багато заходів конгресу будуть проходити з трансляцією онлайн, щоб 
забезпечити широкий доступ учасників. 
Більше… 

Нове на сайті 

Органічні продукти в ритейлі України 
Сьогодні українці споживають значно менше органічних продуктів, ніж 
жителі країн ЄС: на душу населення цей показник становить менше 1 євро, 
тоді як у ЄС в середньому це 84 євро на рік. 
Частка органічних продуктів на вітчизняному ринку наразі  менше 1%. 
Проте, сьогодні можна спостерігати стійку тенденцію появи нових органічних 
виробників, розширення асортименту сертифікованих продуктів, 
нарощування імпорту органічних продуктів. 
У співпраці з інформаційним інтернет-порталом ми підготували огляд ринку 
органічної продукції в ритейлі України для дослідження “Ринок роздрібної 
торгівлі продовольчими товарами України: Поточний стан та прогнози 
розвитку на 2022-2023 роки”. 

 

 

 

 
 

 

Органічні логотипи та термінологія в країнах Європи 
Безумовно, всі знають, що для маркування органічних харчових продуктів в 
ЄС використовується спеціальна позначка, – так званий євролисточок, що 
відповідає законодавству ЄС у сфері виробництва органічної продукції. 
Але окрім євролисточка в ЄС також може застосовуватись інше маркування, 
як і в інших країнах Європи. 
Пропонуємо вам карту органічних логотипів та стандартів Європи. 
 
В країнах Європи до органічного виробництва та органічних харчових 
продуктів застосовуються різні терміни: органічний, біологічний, 
екологічний. 
Застосування різних термінів пов’язано з національними, мовними та 
історичними особливостями. 
В Україні застосовується виключно термін «органічний», що визначено 
законодавством про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції. 
Пропонуємо вам карту термінів для позначення «органічного продукту» 
в різних країнах Європи. 
 
Інфографіка створена OrganicInfo.ua у співпраці з органом сертифікації 
«Органік Стандарт» та громадською спілкою «Органічна Україна». 
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Самоосвіта / Корисні ресурси 

Органічний сектор Європейського Союзу 
Публікація «Органічний сектор Європейського Союзу», презентована 
наприкінці 2021 року, стане у нагоді тим, хто планує експортувати свою 
продукцію до країн-членів ЄС. 
Публікація містить детальний огляд органічного ринку та складається з 7 
ключових розділів: 

1) Розвиток та характеристика органічного сільського господарства 
2) Оператори органічного ринку 
3) Характеристика та досягнення органічного ринку 
4) Обмін органічними харчовими продуктами (імпорт та експорт 

всередині ЄС та з третіми країнами) 
5) Органічне рослинництво в ЄС 
6) Органічне тваринництво в ЄС 
7) Розвиток органічного сектору та державна політика 

Насамкінець, автори пропонують докладний SWOT-аналіз органічного 
сектору ЄС. 
Публікація підготовлена Французьким агентством з розвитку та просування 
органічного сільського господарства «Agence BIO». 
Завантажити… 
 

 

 
 

 

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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