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Український сертифікаційний орган Органік Стандарт, який проводить сертифікацію 
органічного виробництва в Україні за стандартами ЄС, включений у перелік 

контролюючих органів, що визнані Європейською Комісією. 
 
06.12.2011 Європейська Комісія опублікувала офіційний документ, котрий містить перелік  
контролюючих органів, які здійснюють органічну сертифікацію за межами ЄС. Компанії, які 
перелічені у ньому декларують, що сертифікована продукція відповідає Стандарту з органічного 
виробництва та переробки для третіх країн рівнозначному стандарту Європейського Союзу 
(Постанова Ради (ЄС) 834/2007 та Постанова Комісії (ЄС) 889/2008) і може реалізовуватись у 

межах Європейського Союзу.   
 
Більше 70 сертифікаційних органів подали заявку на включення у даний перелік. Після двох років 
ретельного вивчення технічної документації Комітетом, лише 30 з них були затверджені. Із 16 
органічних сертифікаційних органів, що працюють в Україні, лише 2 потрапили до цього переліку. 
 
Опублікування даного списку відіграє важливу роль та значно спрощує процедуру експорту в 
країни Європейського Союзу. Відповідно до нових правил, що вступлять у силу з 01.07.2012 
продукція, сертифікована такими контролюючими органами може експортуватися в країни Європи 
без отримання імпортного дозволу1. 
 
Органік Стандарт включений у даний список. Із моменту  вступу в силу даної процедури, 
продукція, сертифікована Органік Стандарт отримає вільний доступ на європейський 
ринок. Сам сертифікаційний орган буде знаходитись під пильним наглядом  

Європейської Комісії. 
 
Відповідно до даного переліку Органік Стандарт отримав новий реєстраційний номер      
UA-BIO-108, який відтепер буде наноситись на маркування продукції.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Офіційну версію документу мовою оригіналу Ви можете завантажити за посиланням: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:324:0009:0022:EN:PDF  
 
 
 

                                                
1 Імпортний дозвіл – це офіційний документ, що видається державним органом у країні імпортера та є 
дозволом для ввезення органічних продуктів на територію ЄС з інших країн. 
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Довідка: 
 

Сертифікаційний орган Органік Стандарт був створений провідними українськими організаціями, що 
представляють органічний сектор України. Заснований у рамках швейцарсько-українського проекту 
«Органічна сертифікація та розвиток ринку в Україні» у 2007 році. Метою було розвиток 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 
можливість 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) на 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 у Республіці Білорусь. 

 
Органік Стандарт: Наш контроль – Ваша впевненість 

 

 

З повагою, 

директор ТОВ «Органік стандарт»  
Галашевський С.О. 

 

 


