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Український сертифікаційний орган Органік Стандарт, що проводить сертифікацію 

органічного виробництва в Україні – включений у перелік контролюючих органів, що 
визнані Швейцарією. 

 
24.09.2012 Міністерство сільського господарства Швейцарії затвердило нову версію Закону 

«Про органічне виробництво», що містить перелік  контролюючих органів, які здійснюють свою 

діяльність поза межами цієї країни.   
 
Опублікування даного списку відіграє важливу роль та значно змінює процедуру експорту, 

відповідно до якої, виробники, сертифіковані зазначеними компаніями, матимуть змогу вести 
експортну діяльність без отримання імпортного дозволу1. 

 
Варто звернути увагу на те, що вільний доступ на ринок Швейцарії отримає наступна продукція, 

сертифікована Органік Стандарт: продукція рослинництва, тварини та продукція тваринництва, 
продукція переробки для вживання в їжу. 

 
Крім Органік Стандарт, в Україні запропонувати вигідні умови експорту в Швейцарію продукції 

органічного рослинництва та переробки зможе італійський сертифікаційний орган ICEA.  
 
Відповідно до даного списку, Органік Стандарт отримав новий реєстраційний номер 

UA-BIO-108, який відтепер буде наноситись на маркування продукції.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Довідка: 
 

Сертифікаційний орган Органік Стандарт був створений провідними українськими організаціями, що 
представляють органічний сектор, в рамках швейцарсько-українського проекту «Органічна сертифікація та 
розвиток ринку в Україні» у 2007 році з метою розвитку органічного ринку в Україні та надання доступу 
українським виробникам органічної продукції визнаної та доступної сертифікації. 

У 2009 році компанія отримала акредитацію відповідно до  міжнародних стандартів серії ISO 65, що надало 
право проводити сертифікацію за Стандартом з органічного виробництва та переробки для третіх країн 
рівнозначному стандарту Європейського Союзу (Постанова Ради (ЄС) 834/2007 та Постанова Комісії (ЄС) 
889/2008) та території Україні.  

Станом на сьогодні Органік Стандарт є провідним сертифікаційним органом в Україні, ним сертифіковано 
більше 50% органічних виробників. У 2011 році Органік стандарт  розпочав свою діяльність в Білорусі. 

 
Органік Стандарт: Наш контроль – Ваша впевненість 

 
 

З повагою, 
директор ТОВ «Органік стандарт»  

Галашевський С.О. 

                                                
1 Імпортний дозвіл – це офіційний документ, що видається державним органом в країні імпортера та є дозволом для 

ввезення органічних продуктів з інших країн. 

 

 

 
UA-BIO-108 

Агровиробництво України 

 


