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Закон України про органічне виробництво та 
підзаконні акти. 

Огляд для швидкого пошуку спеціальних вимог. 
 

Цей документ розроблено на основі положень Закону України 
«Про основні принципи та вимоги щодо органічного 
виробництва, обігу та маркування органічних продуктів» № 
2496-VIII та його підзаконних актів. Він призначений для 
практичного використання органічними операторами, органами 
сертифікації, державними органами та іншими суб’єктами для 
зручного використання та швидкого пошуку вичерпної 
інформації, що міститься у цих нормативно-правових документах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грудень 2021 р., оновлено у серпні 2022 р.  
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про детальні 
правила 
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Постанова КМУ “Про затвердження Порядку 
сертифікації органічного виробництва та/або обігу 
органічної продукції та внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 
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Постанова № 1032 
про сертифікацію 
органічного 
виробництва та 
обігу органічної 
продукції 
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зміни наказ 
Мінекономіки 
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Наказ Мінагрополітики “Про затвердження 
державного логотипа для органічної продукції”.  
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державний 
органічний 
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із сертифікації органічного виробництва та/або 
обігу органічної продукції”. 

Наказ № 2833про 
матеріально- 
технічну базу та 
інші об’єкти 
інфраструктури  
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іноземної 
сертифікації  

№ 2834 від 
31.12.2020 

Наказ Мінекономіки “Деякі питання звітності у 
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I. ВИЗНАЧЕННЯ 
 

Закон України №2496-VIII про органічне виробництво Ст. 1  

Постанова № 970 про детальні правила органічного виробництва 
та обігу 

П. 2 

Постанова №87 про Державні реєстри П. 2 

Постанова № 1032 про сертифікацію органічного виробництва та 
обігу органічної продукції 

П. 1 

Наказ №67 про державний органічний логотип П. 2 

Наказ № 2833про матеріально- технічну базу та інші об’єкти 
інфраструктури 

П. 1 

Наказ №985 про  перелік органів іноземної сертифікації П. 2 

II. РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ  
 

II.1 Повноваження державних 
органів  

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 9, 10, 11, 
12 

II.2 Державна політика у сфері 
органічного сільського 
господарства 

Ст. 6, 7 

II.3 Державна підтримка 
операторів  

Ст. 8 

II.4 Державний контроль/нагляд Ст. 38, 39 

II.5 Відповідальність за 
порушення законодавства 
оператором  

Ст. 40 ( 1), 41 

 II.6 Відповідальність органів 
сертифікації за порушення 
законодавства  

Ст. 40 (2), 41 

II.7 Відповідальність інших осіб Ст. 40 (3), 41 

II.8 Перехідні положення  
(до 01.07.24) щодо державної 
підтримки операторів  

 П. 2 розд. XI 

III. РЕЄСТРИ 

III.1 Загальні вимоги до 
реєстрів  
 

Закон України №2496-
VIII про органічне 
виробництво 

Ст. 31 

Постанова №87 про 
Державні реєстри 

Пп. 3-7 
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III.2 Реєстр операторів  
III.2.1 Відомості про 
операторів, що заносяться до 
реєстру  

Постанова №87 про 
Державні реєстри 

П. 8 

III.2.2 Заявка до 
Мінагрополітики 

П. 9 

III.2.3 Зміни в реєстрі 
операторів 

 Пп. 12, 13 

III.2.4 Включення/Виключення 
оператора /з Реєстру 

Закон України №2496-
VIII про органічне 
виробництво 

Ст. 27(6)  

Постанова №87 про 
Державні реєстри 

Пп. 10, 11, 14, 15 

 

III.3 Реєстр органів сертифікації 

III.3.1 Відомості про органи 
сертифікації 

Постанова №87 про 
Державні реєстри 

Пп. 16, 25 

III.3.2 Заявка на внесення до 
Реєстру органів сертифікації 

Пп. 17 

Наказ № 109 про заявку 
органів сертифікації на 
внесення в реєстр 

Додаток 

III.3.3 Внесення в Реєстр  Постанова №87 про 
Державні реєстри 

П. 18 

III.3.4 Зміни до Реєстру органів 
сертифікації 

Пп. 19-20 

III.3.5 Відмова у внесенні до 
Реєстру органів сертифікації 

П. 22 

III.3.6 Виключення з Реєстру 
органів сертифікації  

Пп. 23-24 

 

III.4 Реєстр насіння та садивного матеріалу 

III.4.1 Відомості  що містяться у 
Реєстрі  насіння та садивного 
матеріалу  

Постанова №87 про 
Державні реєстри 

Пп. 27, 34 

III.4.2 Заявка про внесення 
насіння та/або садивного 
матеріалу до Реєстру 

П. 28 

III.4.3 Внесення насіння та/або 
садивного матеріалу до 
Реєстру / відмова у внесенні  

Пп. 29-30 

III.4.4 Зміни до реєстру  Пп. 31-33 
 

III.5 Перелік іноземних органів сертифікації 

III.5.1 Процедура внесення  до 
переліку органів іноземної 

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 29 (2) 
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сертифікації Наказ №985 про  перелік 
органів іноземної 
сертифікації. 

Пп. 4-17 

III.5.2 Ведення переліку органів 
іноземної сертифікації 

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 29 (4) 

Наказ №985 про  перелік 
органів іноземної 
сертифікації 

П. 3  

Наказ №985 про  перелік 
органів іноземної 
сертифікації 

Посилання на перелік 
органів іноземної 
сертифікації на сайті 
Держпродспоживслужби 

IV. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ (ОС) 

IV.1 Права органів сертифікації Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 5 (1) 

IV.2 Обов'язки органів сертифікації  Ст. 5 (2) 

IV.3 Укладання договору з оператором 
та проведення інспекції  

Постанова № 1032 про 
сертифікацію органічного 
виробництва та обігу 
органічної продукції 

Пп. 3-11 

IV.4 Відбір зразків  П. 12 

IV.5 Довідка про перевірку П. 16 

IV.6 Звіт про перевірку оператора П. 17 

IV.7 Згода оператору на субпідрядну 
діяльність  

П. 18 

IV.8 Повідомлення Мінагрополітики у 
разі розірвання контракту з 
оператором  

П. 35 

IV.9 Звіт органу сертифікації 
Держпродспоживслужбі про видані 
сертифікати 

Наказ №2834 про деякі 
питання звітності 

Пп. 3-7 

IV.10 Вимоги до органів 
сертифікації/Акредитація  

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 28 (1) 

IV.11 Сертифікація та сертифікат  
 

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 27 (2) 

Постанова № 1032 про 
сертифікацію органічного 
виробництва та обігу 
органічної продукції 

Пп. 21-28, 
Додаток 1 

IV.12 Сертифікація не 
розповсюджується на такі види 
діяльності 

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 27 (1) 

IV.13 Строк дії сертифіката та його 
зміст  

Ст. 27 (4) 

IV.14 Підстави для зупинення дії та 
скасування сертифіката 

Ст. 27 (5) 
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IV.15 Внесення до / виключення з 
Реєстру органів сертифікації 

 Ст. 28 (2),  
28 (5, 6, 7) 

IV.16 Визнання інших сертифікатів 
(виданих згідно з законодавством іншим, 
ніж законодавство України)  

Ст. 29(1),  
37 (4) 

IV.17 Згода органу сертифікації на 
застосування оператором винятків 

Постанова № 1032 про 
сертифікацію органічного 
виробництва та обігу 
органічної продукції 
 

П. 19, 20 

IV.18 Реєстр операторів на сторінці 
органу сертифікації  

П. 29 

IV.19 Обмін інформацією між 
органами сертифікації 

Пп. 31-32, 
34 

V. ІНСПЕКТОРИ  

V.1 Вимоги до інспекторів  
Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 30 

V.2 Вимоги до кандидата  Наказ Мінагрополітики № 
326 про спеціальні знання 
інспектора 

Розд. ІІ  

V.3 Заява та інші документи на 
складання кваліфікаційного 
іспиту/їх розгляд 

Розд. III, п. 4, 
Додаток 1  

V.4 Вимоги до кваліфікаційної 
комісії 

Розд. III,        
пп. 1-3 

V.5 Кваліфікаційний іспит Розд. IV 

V.6 Оскарження результатів 
кваліфікаційного іспиту 

Розд. VI 

V.7 Свідоцтво інспектора  Розд. V, 
Додаток 2 

VI. ОПЕРАТОРИ 

VI.1 Права операторів 
Закон України №2496-VIII про 
органічне виробництво 

Ст. 4 (1-2) 

VI.1.1 Звернення до органу 
сертифікації на отримання згоди 
на застосування винятків  

Постанова № 1032 про 
сертифікацію органічного 
виробництва та обігу 
органічної продукції 

П. 19 

VI.1.2 Права оператора на 
апеляцію на рішення органу 
сертифікації  

Наказ №1141 про процедуру 
розгляду апеляцій на рішення 
органів сертифікації 

Розд. І, пп. 
3-5 

VI.1.3 Подання апеляції до органу 
сертифікації та її розгляд 

Розд. ІІ 

VI.1.4 Подання апеляції до 
Держпродспоживслужби та її 
розгляд  

Розд. ІІІ 
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VI.2 Обов'язки операторів Закон України №2496-VIII про 
органічне виробництво 

Ст. 4 (3), 36 (1) 

Постанова № 970 про детальні 
правила органічного 
виробництва та обігу 

Пп. 2.1-6 

VI.2.1 Заява про проведення 
сертифікації  

Постанова № 1032 про 
сертифікацію органічного 
виробництва та обігу 
органічної продукції 
 

П. 2 

VI.2.2 Обов'язки оператора під час 
1-ї інспекції або інших перевірок 

Пп. 13, 15 

VI.2.3 Вимоги до оператора у разі 
імпорту органічної продукції  

П. 14 

VI.2.4 Загальний опис діяльності 
оператора  

Постанова № 970 про детальні 
правила органічного 
виробництва та обігу ” 

П. 2.1, 2.2 

VI.2.5 Галузевий опис діяльності 
оператора  

Пп. 2.3, 18.1, 
80.1, 111.1, 
189.1, 215.1, 
224.1, 229.1, 
239.1 

VI.2.6 Додаткова інформація до 
загального та галузевого опису 
оператора  

П. 2.4 

VI.2.7 Журнали обліку П. 2.5, 2.6 

VI.2.8 Документація  Закон України №2496-VIII про 
органічне виробництво 

Ст. 36 

Постанова № 970 про детальні 
правила органічного 
виробництва та обігу 

Пп. 2.6, 3 

VII. ПРАВИЛА ВИРОБНИЦТВА  

VII.1 Галузі органічного 
виробництва 

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 13 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва 
та обігу 

П. 1 

VII.2 Загальні вимоги до 
органічного виробництва 

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 14 
 

VII.2.1 Заборони в органічному 
виробництві  

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво Ст. 14 (2) 

VII.3 Вимоги до виробництва 
органічних харчових 
продуктів 

Закон України №2496-VIII 
про органічне 
виробництво Ст. 15 

VII.3.1 Детальні правила 
виробництва органічних 
харчових продуктів 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та Пп. 216-219 
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VII.3.2 Розділення органічних і  
неорганічних харчових 
продуктів  

обігу 

Пп. 220 

VII.3.3 Дозволені компоненти 
інгредієнти і добавки П. 221-223 

VII.3.4 Перелік засобів захисту Додаток 3  

VII.3.5 Галузевий опис 
оператора що здійснює 
органічне виробництво та/або 
обіг органічної продукції у 
галузі виробництва органічних 
харчових продуктів (у тому 
числі продукції виноробства) 

П. 224.1 

VII. 4 Вимоги до органічного 
виноробства  

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 16 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

П. 224 

VII. 5. Вимоги до виробництва 
органічних кормів 

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 17 
 

VII.5.1 Детальні правила 
виробництва органічних кормів 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу 

Пп. 225-229 

VII.5.2 Галузевий опис 
оператора з виробництва 
та/або обігу органічних кормів  

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу 

П. 229.1 

VII.6  Вимоги до органічного 
рослинництва 

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 18 
 

VII.6.1  Детальні правила 
органічного рослинництва  

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

Пп. 4-17 

VII.6.2  Галузевий опис 
оператора, що здійснює 
органічне виробництво та/або 
обіг органічної продукції у 
галузі рослинництва 

Пп. 18.1 

VII.6.3 Сівозміна Пп. 4-6, 13 

VII.6.4 Використання добрив Пп. 7-12 

VII.6.5 Заходи захисту рослин Пп. 13-15 

VII.6.6 Використання 
органічного насіння 

Пп. 16-17 

VII.6.7 Журнали обліку П. 18 
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VII.7. Вимоги до органічного 
тваринництва 

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 19 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

Пп. 19-111.1, 
Додаток 1, 2 

VII.7.1 Походження тварин Закон України №2496-VIII про 
органічне виробництво 

Ст. 19 (1.1) 

Постанова № 970 про детальні 
правила органічного 
виробництва та обігу  

Пп. 26-27, 61 

VII.7.2 Утримання тварин  Закон України №2496-VIII про 
органічне виробництво 

Ст. 19 (1.2) 

Постанова № 970 про детальні 
правила органічного 
виробництва та обігу  

Пп. 20-22, 
31-46, 72 

VII.7.3 Площа приміщень та 
відкритих майданчиків для 
утримання великої рогатої 
худоби, коней, овець, кіз та 
свиней 

Постанова № 970 про детальні 
правила органічного 
виробництва та обігу  

Додаток 1  

VII.7.4 Максимальна кількість  
тварин на 1 гектар 
сільськогосподарських угідь Додаток 2 

VII.7.5 Розведення Закон України №2496-VIII про 
органічне виробництво 

Ст.  19 (1.3) 

Постанова № 970 про детальні 
правила органічного 
виробництва та обігу  

Пп. 23, 28-30, 
62 
 

VII.7.6 Годівля Закон України №2496-VIII про 
органічне виробництво 

Ст. 19 (1.4) 

Постанова № 970 про детальні 
правила органічного 
виробництва та обігу  

Пп. 50-59 

VII.7.7 Речовини що 
використовуються для переробки 
(обробки) органічних кормів та 
годування органічних тварин 

Постанова № 970 про детальні 
правила органічного 
виробництва та обігу  

П. 60 

VII.7.8 Профілактика хвороб та 
ветеринарне лікування 
 

Закон України №2496-VIII про 
органічне виробництво 

Ст. 19 (1.5) 

Постанова № 970 про детальні 
правила органічного 
виробництва та обігу  

Пп. 24-25,  
47-48,49, 63-
66, 68 

VII.7.9 Прибирання та дезінфекція Закон України №2496-VIII про 
органічне виробництво 

Ст. 19 (1.6) 

VII.7.10 Ідентифікація тварин Закон України №2496-VIII про 
органічне виробництво 

Ст. 19 (2) 
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Постанова № 970 про детальні 
правила органічного 
виробництва та обігу  

П. 75 

VII.7.11 Записи  Пп. 67, 80  

VII.7.12 Боротьба з шкідниками П. 71 

VII.7.13 Перехідний період в 
тваринництві Пп. 73-74 

VII.7.14 Транспортування тварин П. 49, 76 

VII.7.15 Галузевий опис діяльності 
оператора, що здійснює органічне 
виробництво та/або обіг 
органічної продукції у галузі 
органічного тваринництва 

П. 80.1 

VII.7.16 Винятки з правил у 
тваринництві 

Закон України №2496-VIII про 
органічне виробництво 

Ст. 24 (7, 9) 

Постанова № 970 про детальні 
правила органічного 
виробництва та обігу  

Пп. 240, 247, 
248 

 

VII.8 Птахівництво. Додаткові 
вимоги   

Закон України №2496-VIII 
про органічне 
виробництво 

Ст. 19 (3) 

VII.8.1 Утримання птиці  Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

Пп. 81-87, 
90 

VII.8.2 Мінімальний вік птиці під 
час забою  

П. 88 

VII.8.3 Годівля птахів  П. 89 

VII.8.4 Винятки з правил в 
органічному птахівництві  

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 24 (7, 9) 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

Пп. 241-242 

VII.9 Вимоги до утримання кролів Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва 
та обігу  

Пп. 77-79 

VII.10 Бджільництво. 
Додаткові вимоги 

Закон України №2496-VIII 
про органічне 
виробництво 

Ст. 19 (4) 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

П. 91-111 

VII.10.1 Оновлення пасіки та 
вимоги до воску  

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

Пп. 91-94, 98 

VII.10.2 Розташування пасіки та 
вимоги до вуликів 

Пп. 95-97, 99 
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VII.10.3 Годівля бджіл  Пп. 101-102 

VII.10.4 Боротьба з шкідниками та 
дезінфекція пасік  

Пп. 103-106, 
108-110 

VII.10.5 Записи в бджільництві  Пп. 107, 111 

VII.10.6 Галузевий опис оператора, 
що здійснює органічне 
виробництво та/або обіг 
органічної продукції у галузі 
органічного бджільництва 

П. 111.1 

VII.10.7 Винятки з правил в 
бджільництві  

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 24 (1, 9) 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

П. 240 

 

VII.11 Вимоги до заготівлі 
органічних об’єктів 
рослинного світу 

Закон України 
№2496-VIII про 
органічне 
виробництво Ст. 20 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного 
виробництва та обігу  

Пп. 230-239,  
Додаток 3 

VII.11.1 Вимоги до територій 
збору  

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного 
виробництва та обігу  

Пп. 233-234 

VII.11.2 Заходи боротьби із 
шкідниками, хворобами та 
гризунами  

П. 236 

VII.11.3 Простежуваність при 
зберіганні об'єктів рослинного 
світу  

П. 237-238 

VII.11.4 Обов'язки оператора  П. 239 

VII.11.5 Галузевий опис 
оператора, що здійснює 
органічне виробництво та/або 
обіг органічної продукції у галузі 
заготівлі органічних об’єктів 
рослинного світу  

П. 239.1 

VII. 12 Вимоги до органічного 
грибівництва 

Закон України 
№2496-VIII про 
органічне 
виробництво 

Ст. 21 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного 
виробництва та обігу  

Пп. 112-113 

VII.12.1 Компоненти, дозволені до 
використання при підготовці 
субстрату 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного 
виробництва та обігу  

П. 112 
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VII.13 Виробництво 
органічних дріжджів 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного 
виробництва та обігу  

П. 113 

 

VII.14 Вимоги до органічної 
аквакультури та 
виробництва органічних 
морських водоростей 

Закон України №2496-
VIII про органічне 
виробництво 

Ст. 22 

VII.14.1 Детальні правила 
органічної аквакультури  

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного 
виробництва та обігу  

Пп. 114-189.1, 
Додаток 4 

VII.14.1.2 Вимоги до потужностей 
виробництва та ділянок для 
виробництва аквакультури   

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва 
та обігу  

Пп. 117-118 

VII.14.1.3 Оцінка впливу на 
довкілля та план управління  

Пп. 119-122, 
168 

VII.14.1.4 Походження об'єктів 
аквакультури ти вимоги до вибору 
порід  

Пп. 123-124, 
128 

VII.14.1.5 Годівля об’єктів 
аквакультури  

Пп. 132-139 

VII.14.1.6 Профілактика хвороб та 
лікування  

Пп. 140-142, 
148-154, 170  

VII.14.1.7 Чистота та дезінфекція  Пп. 143-147 

VII.14.1.8 Транспортування риби  Пп. 175-178 

VII.14.1.9 Записи  Пп. 174, 189 

VII.14.1.10 Розведення молюсків  Пп. 179-188 

VII.14.1.11. Галузевий опис 
оператора, що здійснює органічне 
виробництво та/або обіг у галузі 
органічної аквакультури 

П. 189.1 

VII.14.2 Детальні правила 
виробництва органічних 
водоростей 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва 
та обігу  

Пп. 191-215 

VII.14.2.1 Галузевий опис 
оператора, що здійснює органічне 
виробництво та/або обіг 
органічних морських водоростей 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

П. 215.1 

VII.14.2.2 Вимоги до системи 
виробництва та щільності 
посадки окремих об’єктів 
аквакультури 

Додаток 4 
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VIII.  ВИПАДКИ ЗАСТОСУВАННЯ ВИНЯТКІВ  
З ВИМОГ ДО ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

VIII. Винятки з вимог до 
органічного виробництва та 
особливості їх застосування 

Закон України №2496-VIII 
про органічне 
виробництво  

Ст. 24 
 

Постанова № 1032 про 
сертифікацію органічного 
виробництва та обігу 
органічної продукції 

Пп. 19, 20 

VIII.1. Тимчасові погодження 
винятків органом сертифікації 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва 
та обігу  

П. 248 

VIII.2 Винятки в тваринництві  Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва 
та обігу  

П. 240, 247 

VIII.2 Винятки в бджільництві  П. 240, 244  

VIII.4 Винятки в птахівництві  Пп. 241-242 

VIII.5 Винятки щодо 
використання неорганічних 
матеріалів 

Пп. 243, 245-
246 

IX. ВИМОГИ ДО ПАРАЛЕЛЬНОГО ТА ОДНОЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

IX.1 Паралельне виробництво в 
рослинництві  

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 26 (1,2) 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

П. 249 

IX.2 Паралельне виробництво в 
тваринництві  

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 26 (2, 3) 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  
 

П. 250 

IX.3 Одночасне виробництво в 
тваринництві 

Пп. 251-254 

IX.4 Записи П. 255 

X. ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД 

X.1 Вимоги до органічного 
виробництва під час 
перехідного періоду 

Закон України №2496-VIII 
про органічне 
виробництво 

Ст. 25  

X.2 Дата початку перехідного 
періоду  Ст. 25 (2) 

X.3 Перехідний період в 
рослинництві  Ст. 25 (3, 5) 
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X.4 Затвердження ретроспективної 
дати початку перехідного періоду  Ст. 25 (4) 

X.5 Перехідний період для 
аквакультури та морських 
водоростей Ст. 25 (7) 

X.6 Перехідний період в 
тваринництві  Ст. 25 (8) 

XI. НАСІННЯ 

XI.1. Вимога використання 
органічного насіння та 
садивного матеріалу 

Закон України №2496-VIII 
про органічне 
виробництво 

Ст. 18 (1) 

 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

П. 16, 17 

XI.2 Дозвіл на використання 
неорганічного насіння 

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 24 (6, 9) 

 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

Пп. 245-246 

XII. ПЕРЕЛІК РЕЧОВИН (ІНГРЕДІЄНТІВ, КОМПОНЕНТІВ), ЩО 
ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА ТА ЯКІ ДОЗВОЛЕНІ ДО ВИКОРИСТАННЯ У ГРАНИЧНО 
ДОПУСТИМИХ КІЛЬКОСТЯХ 

XII.1 Вимоги до переліку речовин 
(інгредієнтів, компонентів), що 
дозволяється використовувати у 
процесі органічного виробництва 
та які дозволені до використання 
у гранично допустимих кількостях 

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 23 

XII.2 Засоби захисту рослин Наказ №1073 про перелік 
дозволених речовин 

Розд. I 

XII.3 Добрива і речовини для 
покращення ґрунту 

Розд. II 

XII.4 Неорганічні кормові 
матеріали рослинного 
походження, кормові матеріали 
тваринного і мінерального 
походження та деякі речовини, які 
використовуються для годування 
тварин 

Розд. III 

XII.5 Кормові добавки, які 
використовуються для годування 
тварин 

Розд. IV 
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XII.6 Продукти для очищення і 
дезінфекції ставків, кліток, 
будівель і споруд, що 
використовуються у тваринництві 

Розд. V 

XII.7 Продукти для очищення і 
дезінфекції будівель і споруд, що 
використовуються у рослинництві 

Розд. VI 

XII.8 Окремі продукти і речовини, 
які дозволяється використовувати 
у виробництві переробленої 
органічної продукції, дріжджів та 
продукції на основі дріжджів 

Розд. VII 

XII.9 Продукти і речовини, 
дозволені для використання або 
додавання в органічну виноробну 
продукцію 

Розд. VIII 

XII.10 Технологічні добавки для 
виробництва дріжджів і 
дріжджових продуктів 

Розд. IX 

XII.11 Інгредієнти 
сільськогосподарського 
походження, які не виробляються 
в органічному виробництві 

Розд. X 

XIII. ОБІГ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ 
 

XIII.1 Вимоги до імпорту/експорту 
органічної продукції 

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 37 (1-3) 

XIII.1.1 Вимоги до оператора у разі 
імпорту органічної продукції 

Постанова № 1032 про 
сертифікацію органічного 
виробництва та обігу 
органічної продукції  

П. 14 

XIII.2 Право здійснювати 
імпорт/експорт органічної 
продукції згідно із законодавством 
іншим, ніж законодавство України  

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 29 (3) 
37 (4) 

XIII.3 Вимоги до зберігання та 
транспортування органічних 
продуктів  
 

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 32, 33 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

Пп. 256-268 

XIII.4 Вимоги до зберігання 
органічних продуктів 

Пп. 256-259 

XIII.5 Вимоги до транспортування 
органічних продуктів 

Пп. 260-268 

X.III.6 Вимоги до торгівлі 
органічними продуктами 

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 35 
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X.III.7 Вимоги до декларування 
обсягів органічної продукції, що 
вводиться в обіг 

Ст. 36 

XIV. МАРКУВАННЯ 
 

XIV.1 Маркування Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 34 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

Пп. 269-276 

XIV.2 Державний логотип та його 
технічний опис 

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Ст. 34 (4, 5, 
11) 

Наказ №67 про державний 
органічний логотип 

Пп. 1-9 

XIV.3 Розташування державного 
логотипа 

Наказ №67 про державний 
органічний логотип 

П. 10 

XIV.4 Спеціальні вимоги до 
маркування кормів 

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

Пп. 269-273 

XIV.5 Спеціальні вимоги до 
маркування продукції, отриманої 
в перехідний період  

Постанова № 970 про 
детальні правила 
органічного виробництва та 
обігу  

Пп. 274-276 

XIV.6 Перехідні положення щодо 
використання напису "органічний 
продукт" та інших однокореневих 
та похідних термінів  

Закон України №2496-VIII 
про органічне виробництво 

Розд. XI, п. 2 
(1) 

XV. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ОБ'ЄКТИ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ОРГАНІВ СЕРТИФІКАЦІЇ 

 

XV.1 Вимоги до матеріально-
технічної бази та інших об'єктів 
інфраструктури 

Наказ № 2833про 
матеріально- технічну базу 
та інші об’єкти 
інфраструктури 

Пп. 3, 4 

 


