
 

Актуальна інформація про сертифікацію органічного виробництва на відповідність 

вимогам стандартів Канади 

Шановні Клієнти Органік Стандарт! 

 

 

Стрімкий розвиток органічного виробництва в Україні призводить до 

підвищення зацікавленості світових виробників в українській 

сировині й готовій продукції органічної якості. 

Зростання попиту стало поштовхом до поступового збільшення 

обсягу продукції, що експортується тепер не лише до країн ЄС та 

Швейцарії, а й до Американського континенту, зокрема, в Канаду та 

США. Загальноприйнятими та універсальними стандартами для 

виробництва органічної продукції в Канаді є стандарти COR - 

Canada Organic Regime. 

ВАЖЛИВО! 17 червня 2009 року між урядами Канади та США було підписано Угоду про 

еквівалентність національних вимог до ведення органічного виробництва (USCOEA). 

Це означає, що  сертифікація згідно  COR  з урахуванням вимог Угоди USCOEA  

відкриває для українських  виробників органічні ринки обох країн! 

 

Канадський органічний стандарт включає два національних стандарти: 

CAN/CGSB 32.310 -  Системи органічного виробництва - Загальні принципи та стандарти 

управління 

CAN / CGSB 32.311 - Системи органічного виробництва - Перелік дозволених речовин 

Ключові відмінності вимог стандарту  COR  у порівнянні зі Стандартом МАОС з 

органічного виробництва і переробки, який еквівалентний Регламентам ЄС 834/2007 

та 889/2008: 

  визначена мінімальна ширина буферних зон 

між органічними та неорганічними полями 

у розмірі 8 метрів;  

 при переведенні молочної худоби на 

органічне управління, фермери можуть 

використовувати навіть корми з полів у 

перехідному періоді, за умови, що ці корми 

були вироблені в межах їхнього господарства; 

 дозволяється одноразове застовування паразитицидів (засобів для боротьби з паразитами) 

для молодих тварин до одного року та дворазове застовування - для старших тварин, віком 

понад 1 рік ; 

 для харчової продукції та кормів, сертифікованих відповідно до стандарту  COR, можна 

застосовувати маркування, яке вказує, що така продукція містить 70-95% органічних 

інгредієнтів (за вагою чи обсягом, не враховуючи воду та сіль); 

 окрім стандартного переліку категорій виробництва, стандартом  COR  також передбачені 

детальні вимоги до бджільництва та органічного  виробництва кленового сиропу. 
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         Для того, щоб отримати сертифікат відповідності вимогам стандарту COR, 

необхідно пройти відповідну процедуру, яка загалом включає три основні кроки:  

 

 

Звертаємо Вашу увагу, що для Операторів, сертифікованих згідно стандарту NOP 

(National Organic Program), США, можливе ретроспективне схвалення перехідного 

періоду у 36 місяців та пересертифікація по стандарту COR вже цього року!  

 

Для Операторів, які сертифіковані відповідно до Стандарту МАОС з органічного виробництва і 

переробки, що еквівалентний Регламентам ЄС 834/2007 та 889/2008, і мають бажання 

пройти сертифікацію згідно стандарту COR, також діють спеціальні вимоги. Зокрема, повинно 

пройти щонайменше 15 місяців з моменту подачі заявки на сертифікацію до того як 

продукт буде реалізований як органічний. Окрім цього,  вимоги стандарту COR повинні 

бути повністю впроваджені щонайменше за 12 місяців до збору врожаю. 

 

Вартість сертифікації від 28 800 грн. з ПДВ (один Оператор/один вид діяльності). 

Для Операторів, сертифікованих згідно Стандарту МАОС з органічного виробництва і переробки, що 

еквівалентний Регламентам ЄС 834/2007 та 889/2008, ми пропонуємо знижку на послуги 

сертифікації у розмірі 30%! 

 

У випадку виникнення додаткових питань чи бажання пройти сертифікацію згідно 

стандарту COR, просимо звертатись до: 

Юлії Галашевської, тел. 067 243 19 90 

                                            e-mail: galashevska.y@organicstandard.ua 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

3. В разі прозитивного Сертифікаційного рішення, отримати
сертифікат відповідності вимогам стандарту COR

2. Пройти процес перевірки на відповідність вимогам стандарту COR

1. Подати відповідну Заявку до Органік Стандарт
Для цього необхідно 
заповнити онлайн форму 
заявки на сайті ТОВ «Органік 
стандарт» 

mailto:galashevska.y@organicstandard.ua

