
Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС (УА) перед нашими аграріями поставлено амбітні завдання, – в галузі сільського господарства необхідно 
адаптувати та впровадити в практику 44 акти права ЄС; в частині санітарних та фітосанітарних заходів, які нерозривно пов‘язані з можливістю отрима-
ти доступ до ринку ЄС українським харчовим продуктам, – 255 документів. Паралельно треба уважно відслідковувати ті зміни, які впроваджують 
екологи і які безпосередньо стосуються аграрного сектору. Нововведення невдовзі торкнуться абсолютно всіх українських аграріїв,  пристосовуватися 
до нових умов праці доведеться й дрібним виробникам. 

Посібник розроблено в рамках проекту «Підвищення поінформованості малих сільськогосподарських виробників щодо 
адаптації до європейського законодавства» впроваджується Міжнародною благодійною організацією «Інформаційний центр 
«Зелене досьє» в партнерстві зі Спілкою Виробників Органічних Сертифікованих Продуктів «Органічна Україна» та ГО «Інститут 
дослідження адаптації законодавства».

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:
AgroPolit.com http://agropolit.com.
Агробізнес України: Інфографічний довідник 2016/17. Latifundist.com.
Статистичний збірник "Сільське господарство України" за 2016 рік. Державна служба статистики України, 2017.

Проект впроваджено за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська 
синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної 
Платформи Форуму Громадянського суспільства Східного Партнерства.

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та 
Міжнародного фонду «Відродження».

© «Зелене досьє», «Органічна Україна», «Інститут дослідження адаптації законодавства», 2018.

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ:
Надає українським аграріям
доступ на величезний ринок ЄС –
500 млн. споживачів
з досить високим доходом.

Стимулює впровадження нових 
технологій та залучення інвесторів.

Допомагає внутрішнім реформам.

Підвищує конкурентоспроможність 
малих і середніх сільгоспвиробників. 

Сприяє збільшенню обсягів виробництва 
з високою доданою вартістю. 

Запроваджує сучасні екологічні 
стандарти. 

Сприяє досягненню глобальних цілей –
подолання голоду на планеті, перехід 
на зелену економіку, зменшення 
навантаження на клімат.

До 2020 року адаптоване 
законодавство повинно набути 
чинності.

Публікація доступна для завантаження на сторінці проекту – http://www.dossier.org.ua/adaptation.

АДАПТАЦІЯ ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:

ЩО МИ РОБИМО:

ДЛЯ КОГО
МИ ЦЕ РОБИМО:

ДЛЯ ДІЮЧИХ ТА

ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ

ГОСПОДАРСТВ.

В Україні офіційно
зареєстровано 4,1 млн.

особистих селянських
господарств,

частка виробництва
сільськогосподарської

продукції яких
складає 45%.

 45%
4,1 млн

Експорт 
продукції 
АПК складає 
42,5% від 
загального 
експорту 
країни.

Право експорту до 
країн ЄС мають 

всього 109
українських 
виробників 

харчових 
продуктів.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
АГРОВИРОБНИКУ, ЩОБ 
БУТИ УСПІШНИМ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ, 
БЕЗ ВТРАТ ПРАЦЮВАТИ 
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

ДАВАЙТЕ РОЗБИРАТИСЯ 
РАЗОМ

Цей популярний путівник складається з листівок-порад, кожна з яких  присвячена конкретній темі. Посібник створено 
для сільгоспвиробників, які вже мають господарства, офіційно зареєстровані і працюють за вимогами українського зако-
нодавства. Посібник надає інформацію діючим виробникам про те, які саме зміни вони мають запровадити в своїх госпо-
дарствах у зв’язку з Угодою про Асоціацію.

НАВІЩО
МИ ЦЕ РОБИМО: 

МИ РОЗГЛЯДАЄМО ВИМОГИ КОНКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС, ЯКІ ПЕРЕЛІЧЕНІ В УА І МАЮТЬ 

ЗНАЙТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗМІНЕНОМУ ВІДПОВІДНО ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ ЗАБЕЗПЕЧУЄ УКРАЇНСЬКИМ СПОЖИВАЧАМ БЕЗПЕЧНИЙ 

ТА ЯКІСНИЙ ПРОДУКТ ХАРЧУВАННЯ, А УКРАЇНСЬКИМ АГРАРІЯМ – ДОСТУП НА ВЕЛИЧЕЗНИЙ 

РИНОК ЄС.
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У ФОКУСІ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
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131 га 70,6%

47 697

 22,3%4,438 млн га

В Україні працює 47 697 
сільськогосподарських підпри-

ємств, з яких 70,6% –
фермерські господарства: 
загалом вони обробляють

22,3 % (4,438 млн. га) сільсько-
господарських земель.

Фермерське 
господарство 
обробляє в 
середньому 131,7 
га, більше 80% 
мають по 500 га 
землі. 



1 Кожному фермеру треба зрозуміти, якими саме 
законами/правилами  йому надалі керуватися.
Це залежить від того, який тип виробництва 
(первинне чи переробне), який розмір господарства 
(малі потужності, середнє підприємство), яка форма 
господарювання (ФГ, ОСГ, ФОП), яку продукцію 
вирощує чи переробляє.

2 Запровадження HACCP. Міжнародна система аналізу небезпечних факторів 
та контролю у критичних точках (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control 
Points) інтегрована в законодавство ЄС, її впровадження затверджено в 
Україні Законом «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів». Впроваджується в Україні до різних потужностей 
поетапно протягом трьох років, починаючи з вересня 2017. Є обов’язковою 
для певних видів продукції.
3 Проводиться у відповідності до стандартів та норм, 
прийнятих для кожного виду продукції.

5 Захист довкілля та відновлення природних 
ресурсів:  раціональне споживання водних 
ресурсів та очистка стоків; використання 
упаковки, яка може використовуватися багато 
разів, перероблятися або розкладатися без 
шкоди для довкілля; знешкодження або 
повторне використання відходів. Якщо госпо-
дар планує розширити або створити нове 
виробництво, то треба врахувати вимоги 
Закону Про оцінку впливу на довкілля, який 
передбачає проведення процедури оцінки та є 
частиною дозвільної процедури.
Директива2011/92/ЄС Європейського парла-
менту та Ради «Про оцінку впливу окремих 
державних і приватних проектів на навколиш-
нє середовище (кодифікація)»
Директива Ради 91/676/ЄЕС про захист вод 
від забруднення, спричиненого нітратами з 
сільськогосподарських джерел. 
Директива щодо оцінки впливу на навколиш-
нє середовище вже імплементована в україн-
ське законодавство, Закон Про оцінку впливу 
на довкіллявступив у дію 18 грудня 2017 року. 
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1
Визначення

типу суб’єкта
господарської

діяльності

3
Класифікація та
категоризація

продукції 

7
Співпраця та
кооперація

Сільгоспвиробники щиро хочуть виробляти безпечну 
та якісну  продукцію, яка відповідатиме стандартам 

ЄС і буде подобатися українцям. Наразі вони 
керуються законами України та потребами ринку. 

Але добре усвідомлюють, що на них чекають 
серйозні зміни

4
Маркування

2
Безпечність

та якість

4 Має визначатися в стандартах/технічних регламентах щодо 
кожного виду продукції. Наразі в Україні регулюється наказом 
Державного комітету з питань технічного регулювання та спожи-
вчої політики 28.10.2010  N 487  «Про затвердження Технічного 
регламенту щодо правил маркування харчових продуктів». 
Незабаром буде прийнято Закон України «Про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів».

8
Дозвіл

на експорт

5
Оцінка

впливу на
довкілля

6 Виробництво має працювати над просуванням та збільшенням 
доданої вартості свого продукту: 
виробник може пройти будь-яку необов’язкову сертифікацію продук-
ту, яку вимагає покупець – Global  G.A.P., IFS, органічну сертифікація. 
Також правилами ЄС захищаються географічні зазначення і позна-
чення походження сільськогосподарської продукції та продуктів 
харчування. Визначено певні види продукції, які через своє територі-
альне походження, традиційний спосіб обробки мають унікальний 
статус  – «гарантований традиційний продукт»
7 Сільськогосподарські виробники можуть об’єднуватися в коопера-
тиви та кластери, розробляти корпоративні стандарти та проводити 
групову сертифікацію продукції.  
8 Існують вимоги до певних видів сільськогосподарської продукції, 
економічні механізми взаємодії України та Європейського Союзу 
(мито, тарифи) та правила на рівні ЄС та національного законодав-
ства країн-членів. 
Інформація на онлайн порталі Export Helpdesk:  
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp
Офіційний дозвіл на експорт до ЄС  продуктів тваринного походження 
надається після проведення повного комплексу заходів та визначен-
ня відповідності або еквівалентності у сфері санітарних та фітосані-
тарних заходів. Офіційний дозвіл надає Держпродспоживслужба.
При експорті продуктів до країн ЄС необхідно дотримуватися правил, 
що гарантують їх безпечність (trade.ec.europa.eu/tradehelp):
Контроль забруднюючих речовин у харчових продуктах
Регламент (ЄС) № 315/93 (англ.) встановлює процедури ЄС щодо 
забруднюючих речовин у харчових продуктах на території ЄС.
Максимально допустимий вміст забруднювачів (нітратів, важких мета-
лів) у овочах на ринках країн ЄС (Регламент (ЄС) № 1881/2006 – англ.).
Контроль залишків пестицидів
Перелік контрольованої продукції та максимальні межі залишків 
пестицидів визначені у Регламенті (ЄС) №396/2005 – англ.) та Додат-
ках до нього (Додаток 2 (англ.).

6
Підвищення

привабливості
продукту 

ПРОДУКТИ ПРЕМІУМ КЛАСУ

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-viii
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-viii
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для сільгоспвиробників, які вже мають господарства, офіційно зареєстровані і працюють за вимогами українського зако-
нодавства. Посібник надає інформацію діючим виробникам про те, які саме зміни вони мають запровадити в своїх госпо-
дарствах у зв’язку з Угодою про Асоціацію.

НАВІЩО
МИ ЦЕ РОБИМО: 

МИ РОЗГЛЯДАЄМО ВИМОГИ КОНКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС, ЯКІ ПЕРЕЛІЧЕНІ В УА І МАЮТЬ 

ЗНАЙТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗМІНЕНОМУ ВІДПОВІДНО ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ ЗАБЕЗПЕЧУЄ УКРАЇНСЬКИМ СПОЖИВАЧАМ БЕЗПЕЧНИЙ 

ТА ЯКІСНИЙ ПРОДУКТ ХАРЧУВАННЯ, А УКРАЇНСЬКИМ АГРАРІЯМ – ДОСТУП НА ВЕЛИЧЕЗНИЙ 

РИНОК ЄС.
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ПОПУЛЯРНИЙ
ПУТІВНИК

У ФОКУСІ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

42,5%

80%
131 га 70,6%

47 697

 22,3%4,438 млн га

В Україні працює 47 697 
сільськогосподарських підпри-

ємств, з яких 70,6% –
фермерські господарства: 
загалом вони обробляють

22,3 % (4,438 млн. га) сільсько-
господарських земель.

Фермерське 
господарство 
обробляє в 
середньому 131,7 
га, більше 80% 
мають по 500 га 
землі. 

http://agropolit.com.
Latifundist.com.
http://www.dossier.org.ua/adaptation.


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ:
Директива Ради No 2001/114/ЄС від 20.12.2001 про часткове або повністю зневоднене консервоване молоко, призначене 
для споживання в їжу.
Регламент Комісії (ЄС) No 273/2008 від 5.03.2008, що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) No 
1255/1999 стосовно методів аналізу та оцінки якості молока та молочних продуктів.
Регламент Ради (ЄС) No 2991/94 від 5.12.1994, що встановлює вимоги до пастоподібних жирів.
Регламент Комісії (ЄС) No445/2007 від 23.04.2007, що встановлює певні детальні правила застосування Регламенту Ради 
(ЄС) No 2991/94, що встановлює вимоги до пастоподібних жирів, та Регламенту Ради (ЄЕС) No 1898/87 про захист позна-
чень, що застосовуються при реалізації молока та молочних продуктів. 
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». 
ДСТУ 4465:2005. Маргарин. 
ДСТУ 4339:2005. Масло вершкове.
ДСТУ 4556:2006 Національний стандарт України Молоко сухе швидкорозчинне.
ДСТУ 4404:2005 Національний стандарт Молоко згущенне стерилізоване в банках. 

ОФІЦІЙНІ ВЕБ ПОРТАЛИ:
Законодавство ЄС – http://eur-lex.europa.eu/
Законодавство України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:
agroreview.com
AgroTimes.net
Агробізнес України: Інфографічний довідник 2016/17. Latifundist.com.
Статистичний збірни «Сільське господарство України» за 2016 рік. Державна служба статистики України, 2017.
Українська зернова асоціація http://uga.ua

АДАПТАЦІЯ ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:

ЩО МИ РОБИМО:

ДЛЯ КОГО
МИ ЦЕ РОБИМО:

ДЛЯ ДІЮЧИХ ТА

ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ

ГОСПОДАРСТВ.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
АГРОВИРОБНИКУ, ЩОБ 
БУТИ УСПІШНИМ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ,
БЕЗ ВТРАТ ПРАЦЮВАТИ
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

ДАВАЙТЕ РОЗБИРАТИСЯ 
РАЗОМ

В 2016 році Україна забезпечила себе молоком та молочними продуктами на 103,6 %. Ринок вже почав адапту-
ватись до нових умов та змінює свою структуру. 
Пріоритетні позиції в молочному експорті України займає масло вершкове (70%). В 2017 році експорт збіль-
шився у 2,8 раз.
Американське міністерство сільського господарства (USDA) прогнозує збільшення світового виробництва 
молока в 2018 році до рекордних 510,09 млн. тонн, що на 9,06 тис. тонн більше обсягів 2017 року. У 2018 році 
також очікується, що економічне зростання та зростання світових цін зможуть стимулювати розвиток вироб-
ництва молока серед комерційних підприємств. Але, на жаль, дрібні виробники продовжують зменшувати 
стадо через низьку прибутковість. Також, необхідно враховувати сезонність виробництва молока.

НАВІЩО
МИ ЦЕ РОБИМО: 

МИ РОЗГЛЯДАЄМО ВИМОГИ КОНКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС, ЯКІ ПЕРЕЛІЧЕНІ 

В УА ТА МАЮТЬ ЗНАЙТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗМІНЕНОМУ ВІДПОВІДНО 

ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

ПОПУЛЯРНИЙ
ПУТІВНИК

У ФОКУСІ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТЕМА 1. МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ ТА ЖИРИ

поставлено молочної 
продукції за 10 
місяців 2017 року
в порівнянні з
2016 роком.

Експорт сирів за 10 
місяців 2017 року та 

основні покупці:
Казахстан (48%),
Молдова (23,9%)
та Єгипет (11%).

Експорт масла за 10 
місяців 2017 року в натурі 
виріс на 152% – зростання 
в 3 рази. Основні покупці:
Туреччина ($18,2 млн.),
Марокко ($16,6 млн.)
та Нідерланди ($10 млн.).

Експорт сироватки
за 10 місяців 2017 року
в натурі виріс на 38,4%

та у грошовому
еквіваленті на 92,2%. 
Основним покупцем 
залишається Китай.

+16,4%

Казахстан 48%

      Молдова 23,9%
           Єгипет 11%+ $225,6млн

+ 73,2%

7,4 тис.т 

27,5тис.т

$21,6млн

Китай, 46,7%

152%

$96,8млн

Марокко, $16,6млн

Нідерланди, $10млн

Туреччина, $18,2млн

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає точку зору Європейського 
Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Ця публікація є частиною популярного путівника, що складається з тематичних листівок-порад та базового 
дослідження. Повна версія доступна для завантаження на сторінці проекту – http://www.dossier.org.ua/adaptation.

© «Зелене досьє», «Органічна Україна», «Інститут дослідження адаптації законодавства», 2018.

Публікація підготовлена в рамках проекту «Підвищення поінформованості малих
сільськогосподарських виробників щодо адаптації до європейського законодавства».

Проект впроваджено за сприяння



1 Встановлено еталонні методи хімічного, фізичного 
та мікробіологічного аналізу та сенсорної оцінки 
молока та молочних продуктів. Аналіз має 
проводитись акредитованими лабораторіями.

2 Визначено 7 видів частково зневодненого, згущеного, 
молока в залежності від вмісту жиру та домішок сахарози,
та 4 види зневодненого, сухого, в залежності від вмісту жиру. 

Пастоподібні жири – це продукти, які залишаються твердими 
при температурі 20°С та придатні для використання як 
спреди, з вмістом жиру щонайменше 10%, але менше 90% за 
вагою, і призначені для споживання людиною.

3 Усі продукти мають бути відповідно промарковані.
Ці дані повинні вказуватися поруч з торговою назвою.

5 Відходи тваринництва мають знешкоджуватися, 
а їх потенційний вплив на навколишнє середовище 
має бути оцінений в Оцінці впливу на довкілля 
(ОВД). Ставлення громад суміжних територій, які 
можуть зазнати негативного впливу, обов’язково 
брати до уваги!  Якщо господар планує створити 
нове виробництво або розширити потужності – 
треба врахувати вимоги Закону Про оцінку впливу 
на довкілля.

6 Виробництво має працювати над просуванням 
та збільшенням доданої вартості свого продукту:  
виробник може пройти будь-яку необов’язкову 
сертифікацію продукту, яку вимагає покупець – 
GlobalG.A.P., IFS, органічну сертифікацію.

1
Найважливіше –

якість
продукту

Пан Орест плекає корів на своїй фермі.
Його продукція – молоко

та смачні молочні продукти.

2
Класифікація та
категоризація 

3
Маркування

4 Міжнародна система аналізу небезпечних факторів та 
контролю у критичних точках (HACCP – Hazard Analysis and 
Critical Control Points) інтегрована в законодавство ЄС, її 
впровадження затверджено в Україні Законом «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів». Впроваджується в Україні до різних потужностей 
поетапно протягом трьох років, починаючи з вересня 2017.
Є обов’язковою. 

5
Оцінка

впливу на
довкілля

7 Продукція має відповідати санітарним та 
фітосанітарним нормам згідно закону «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів».

8 Існують вимоги до певних видів 
сільськогосподарської продукції,
економічні механізми взаємодії України та ЄС
(мито, тарифи) та правила ЄС і національних 
законодавств країн-членів. Довідкова 
інформація: Export Helpdesk.

Авторизовані підприємства готують партію 
молочних продуктів для експорту, доводять
її однорідність та безпечність, отримують 
міжнародний ветеринарний сертифікат.
Митні підрозділи фіскальної служби видають 
сертифікати з перевезення товару, з якими 
українські товари мають переваги на ринку ЄС.

4
Безпечність

та якість

6
Підвищення

привабливості
продукту 

7
Якісні продукти

для українців

SHOP

8
Експорт

УКРАЇНСЬКІ
РИНКИ

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-viii
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ:
Директива Ради No 2001/114/ЄС від 20.12.2001 про часткове або повністю зневоднене консервоване молоко, призначене 
для споживання в їжу.
Регламент Комісії (ЄС) No 273/2008 від 5.03.2008, що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) No 
1255/1999 стосовно методів аналізу та оцінки якості молока та молочних продуктів.
Регламент Ради (ЄС) No 2991/94 від 5.12.1994, що встановлює вимоги до пастоподібних жирів.
Регламент Комісії (ЄС) No445/2007 від 23.04.2007, що встановлює певні детальні правила застосування Регламенту Ради 
(ЄС) No 2991/94, що встановлює вимоги до пастоподібних жирів, та Регламенту Ради (ЄЕС) No 1898/87 про захист позна-
чень, що застосовуються при реалізації молока та молочних продуктів. 
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». 
ДСТУ 4465:2005. Маргарин. 
ДСТУ 4339:2005. Масло вершкове.
ДСТУ 4556:2006 Національний стандарт України Молоко сухе швидкорозчинне.
ДСТУ 4404:2005 Національний стандарт Молоко згущенне стерилізоване в банках. 

ОФІЦІЙНІ ВЕБ ПОРТАЛИ:
Законодавство ЄС – http://eur-lex.europa.eu/
Законодавство України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws
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Українська зернова асоціація http://uga.ua
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В 2016 році Україна забезпечила себе молоком та молочними продуктами на 103,6 %. Ринок вже почав адапту-
ватись до нових умов та змінює свою структуру. 
Пріоритетні позиції в молочному експорті України займає масло вершкове (70%). В 2017 році експорт збіль-
шився у 2,8 раз.
Американське міністерство сільського господарства (USDA) прогнозує збільшення світового виробництва 
молока в 2018 році до рекордних 510,09 млн. тонн, що на 9,06 тис. тонн більше обсягів 2017 року. У 2018 році 
також очікується, що економічне зростання та зростання світових цін зможуть стимулювати розвиток вироб-
ництва молока серед комерційних підприємств. Але, на жаль, дрібні виробники продовжують зменшувати 
стадо через низьку прибутковість. Також, необхідно враховувати сезонність виробництва молока.
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Ця публікація є частиною популярного путівника, що складається з тематичних листівок-порад та базового 
дослідження. Повна версія доступна для завантаження на сторінці проекту – http://www.dossier.org.ua/adaptation.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500406251199&uri=CELEX:02001L0114-20131118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500407141097&uri=CELEX:02008R0273-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31994R2991&qid=1500405472489
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007R0445&qid=1500405789837
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-viii
http://eur-lex.europa.eu/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws
agroreview.com
Latifundist.com.
http://uga.ua
AgroTimes.net


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ:
Поправка до Регламенту Комісії (ЄС) No543/2008 від 16.06.2008, що встановлює детальні правила застосування Регламен-
ту Ради (ЄС) No 1234/2007 щодо стандартів торгівлі м’ясом птиці.
Регламент Комісії (ЄС) No 617/2008 від 27.06.2008, що встановлює детальні правила впровадження Регламенту (ЄС) 
No1234/2007 щодо стандартів торгівлі яйцями, призначеними для розведення, та курчатами/пташенятами свійської птиці, 
вирощеними на птахофермах.
Регламент Комісії (ЄС) No 543/2008, що встановлює детальні правила застосування Регламенту (ЄС) No 1234/2007 щодо 
стандартів торгівлі м’ясом птиці.

Он-лайн портал з експорту до ЄС – http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/.
ДСТУ 5028:2008. Яйця курячі харчові. Технічні умови.
ДСТУ 8118:2015. Яйця курячі інкубаційні. Технічні умови.

ОФІЦІЙНІ ВЕБ ПОРТАЛИ:
Законодавство ЄС – http://eur-lex.europa.eu/
Законодавство України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:
Союз птахівників України http://www.poultryukraine.com.
Асоціація тваринників України https://usba.com.ua.
Державна служба статистики України.
Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2016 рік. Державна служба статистики України, 2017.

АДАПТАЦІЯ ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:

ЩО МИ РОБИМО:

ДЛЯ КОГО
МИ ЦЕ РОБИМО:

ДЛЯ ДІЮЧИХ ТА

ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ

ГОСПОДАРСТВ.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
АГРОВИРОБНИКУ, ЩОБ 
БУТИ УСПІШНИМ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ,
БЕЗ ВТРАТ ПРАЦЮВАТИ
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

ДАВАЙТЕ РОЗБИРАТИСЯ 
РАЗОМ

В 2016 році Україна забезпечила себе яйцями на 114 %. 
Яйця – один із найбільш перспективних продуктів світового продовольчого ринку і найдоступніше джерело 
харчового білку. Їх виробництво може бути ефективно організоване як в умовах великих агропромислових 
корпорацій, так і невеликими фермерськими господарствами. Прогнозується, що птахівництво до 2035 року 
стане галуззю найшвидшого розвитку. Споживання м’яса птиці загалом у світі зросте на 65%, яєць – на 50%.
Лідером з виробництва яєць є Китай, він займає частку – 36%, великі виробники також – США, Індія, Японія та 
Мексика.

НАВІЩО
МИ ЦЕ РОБИМО: 

МИ РОЗГЛЯДАЄМО ВИМОГИ КОНКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС, ЯКІ ПЕРЕЛІЧЕНІ 

В УА ТА МАЮТЬ ЗНАЙТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗМІНЕНОМУ ВІДПОВІДНО 

ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

ПОПУЛЯРНИЙ
ПУТІВНИК

У ФОКУСІ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТЕМА 2. ЯЙЦЯ ТА ПТИЦЯ

Валове виробництво 
м’яса птиці в Україні 
сягнуло у 2016 році.

Експорт курячих яєць
з України за підсумками 

2017 року збільшиться 
в 1,5 рази у порівнянні

з показником
минулого року
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тис.тонн

Найбільшим 
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українська птиця 
в цьому році 

користувалася в 
Єгипті, 

Нідерландах, ОАЕ, 
Азербайджані

›  
1,
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Протягом 9 місяців 
2017 року, порівня-
но з аналогічним 
періодом 2016 
року, в Україні 
виробництво яєць 
зросло на 1,6% – до 
12,1 млрд. шт.

до 12,1 млрд.шт.
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Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Ця публікація є частиною популярного путівника, що складається з тематичних листівок-порад та базового 
дослідження. Повна версія доступна для завантаження на сторінці проекту – http://www.dossier.org.ua/adaptation.
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1 Виробники яєць та м’яса птиці, інкубаційні
станції, збирачі та пакувальники мають
дотримуватися вимог категоризації, вести
реєстри та ретельно зберігати інформацію. 

2 Міжнародна система аналізу небезпечних
факторів та контролю у критичних точках (HACCP – 
Hazard Analysis and Critical Control Points) інтегрована 
в законодавство ЄС, її впровадження затверджено
в Україні Законом «Про основні принципи та вимоги
до безпечності та якості харчових продуктів» та 
доповнено іншими законодавчими актами. Система 
НАССР ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні 
фактори, що є визначальними для безпечності 
харчових продуктів. Впроваджується в Україні
до різних потужностей поетапно протягом трьох 
років, починаючи з вересня 2017. Є обов’язковою.

5 Захист довкілля та відновлення природних 
ресурсів:  раціональне споживання водних ресурсів 
та очистка стоків; використання упаковки, яка може 
використовуватися багато разів, перероблятися або 
розкладатися без шкоди для довкілля; знешкодження 
або повторне використання відходів. Якщо господар 
планує розширити або створити нове виробництво, 
то треба врахувати вимоги Закону Про оцінку впливу 
на довкілля, який передбачає проведення процедури 
оцінки та є частиною дозвільної процедури.

Директива 2011/92/ЄС Європейського парламенту 
та Ради «Про оцінку впливу окремих державних 
і приватних проектів на навколишнє середовище 
(кодифікація)»

Директива Ради 91/676/ЄЕС про захист вод від 
забруднення, спричиненого нітратами з 
сільськогосподарських джерел. 

Директива щодо оцінки впливу на навколишнє 
середовище вже імплементована в українське 
законодавство, Закон Про оцінку впливу на 
довкілля вступив у дію 18 грудня 2017 року.

SHOP

1
Ідентифікація
і реєстрація 

Пан Данило розводить курей,
продає фермерські яйця та куряче м’ясо
на ринках великого міста біля свого села. 

3
Маркування

кодом
виробника

4
Маркування

продукції для
реалізації

4 Має визначатися в стандартах/технічних регламентах щодо 
кожного виду продукції. Наразі в Україні регулюється наказом 
Державного комітету з питань технічного регулювання та 
споживчої політики 28.10.2010  N 487 «Про затвердження 
Технічного регламенту щодо правил маркування харчових 
продуктів». Незабаром буде прийнято Закон України «Про 
інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

5
Вплив на 
довкілля

6 Виробництво має працювати над просуванням
та збільшенням доданої вартості свого продукту:  
виробник може пройти будь-яку необов’язкову 
сертифікацію продукту, яку вимагає покупець – 
GlobalG.A.P., IFS, органічну сертифікацію. 

7 Декларування якості виробником. 
Сертифікат якості.

8 Значна кількість вимог ЄС вже врахована, 
однак залишається ряд правил, які потрібно 
врахувати, - зокрема  щодо організації пакувальних 
центрів, вимог до годівлі та вільного вигулу птиці.

9 Існують вимоги до певних видів 
сільськогосподарської продукції,  економічні 
механізми взаємодії України та ЄС (мито, тарифи) 
та правила ЄС і національних законодавств 
країн-членів. Довідкову інформацію можна знайти 
на спеціально створеному порталі Export Helpdesk.

Для отримання дозволу на експорт треба пройти 
повний комплекс заходів на визначення 
відповідності санітарним та фітосанітарним нормам. 
Офіційний дозвіл надає Держпродспоживслужба 
після проведення повної перевірки на відповідність 
вимогам ЄС. Наразі на європейський ринок 
допущена продукція птахівництва з України 
відповідно до рішення Європейської Комісії від 
31.01.2013. Україна має право експорту до ЄС 
продуктів із м’яса птиці з підприємств із закритим 
циклом виробництва. Живу птицю та генетичний 
матеріал Україна не може експортувати до ЄС. 

9
Експорт

6
Підвищення

привабливості
продукту 

3 Слід маркувати яйця кодом виробника на місці 
виробництва,  а також інкубаційні яйця, м’ясо птиці. 

2
Безпечність

та якість

7
Якісні продукти

для українців

8
Порада державі 

УКРАЇНСЬКІ
РИНКИ

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-viii
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-viii


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ:
Поправка до Регламенту Комісії (ЄС) No543/2008 від 16.06.2008, що встановлює детальні правила застосування Регламен-
ту Ради (ЄС) No 1234/2007 щодо стандартів торгівлі м’ясом птиці.
Регламент Комісії (ЄС) No 617/2008 від 27.06.2008, що встановлює детальні правила впровадження Регламенту (ЄС) 
No1234/2007 щодо стандартів торгівлі яйцями, призначеними для розведення, та курчатами/пташенятами свійської птиці, 
вирощеними на птахофермах.
Регламент Комісії (ЄС) No 543/2008, що встановлює детальні правила застосування Регламенту (ЄС) No 1234/2007 щодо 
стандартів торгівлі м’ясом птиці.

Он-лайн портал з експорту до ЄС – http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/.
ДСТУ 5028:2008. Яйця курячі харчові. Технічні умови.
ДСТУ 8118:2015. Яйця курячі інкубаційні. Технічні умови.

ОФІЦІЙНІ ВЕБ ПОРТАЛИ:
Законодавство ЄС – http://eur-lex.europa.eu/
Законодавство України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:
Союз птахівників України http://www.poultryukraine.com.
Асоціація тваринників України https://usba.com.ua.
Державна служба статистики України.
Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2016 рік. Державна служба статистики України, 2017.

АДАПТАЦІЯ ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:

ЩО МИ РОБИМО:

ДЛЯ КОГО
МИ ЦЕ РОБИМО:

ДЛЯ ДІЮЧИХ ТА

ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ

ГОСПОДАРСТВ.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
АГРОВИРОБНИКУ, ЩОБ 
БУТИ УСПІШНИМ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ,
БЕЗ ВТРАТ ПРАЦЮВАТИ
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

ДАВАЙТЕ РОЗБИРАТИСЯ 
РАЗОМ

В 2016 році Україна забезпечила себе яйцями на 114 %. 
Яйця – один із найбільш перспективних продуктів світового продовольчого ринку і найдоступніше джерело 
харчового білку. Їх виробництво може бути ефективно організоване як в умовах великих агропромислових 
корпорацій, так і невеликими фермерськими господарствами. Прогнозується, що птахівництво до 2035 року 
стане галуззю найшвидшого розвитку. Споживання м’яса птиці загалом у світі зросте на 65%, яєць – на 50%.
Лідером з виробництва яєць є Китай, він займає частку – 36%, великі виробники також – США, Індія, Японія та 
Мексика.

НАВІЩО
МИ ЦЕ РОБИМО: 

МИ РОЗГЛЯДАЄМО ВИМОГИ КОНКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС, ЯКІ ПЕРЕЛІЧЕНІ 

В УА ТА МАЮТЬ ЗНАЙТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗМІНЕНОМУ ВІДПОВІДНО 

ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.
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У ФОКУСІ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТЕМА 2. ЯЙЦЯ ТА ПТИЦЯ

Валове виробництво 
м’яса птиці в Україні 
сягнуло у 2016 році.

Експорт курячих яєць
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© «Зелене досьє», «Органічна Україна», «Інститут дослідження адаптації законодавства», 2018.

Публікація підготовлена в рамках проекту «Підвищення поінформованості малих
сільськогосподарських виробників щодо адаптації до європейського законодавства».

Проект впроваджено за сприяння

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500403404065&uri=CELEX:32008R0543
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp
http://eur-lex.europa.eu/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws
http://www.poultryukraine.com.
https://usba.com.ua.


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ:
Регламент (ЄС) No 1760/2000 Європейського Парламенту та Ради від 17.07.2000 про встановлення системи ідентифікації і 
реєстрації великої рогатої худоби, та маркування яловичини та продуктів із яловичини і скасування Регламенту Ради (ЄС) 
No 820/97.
Регламент Комісії (ЄС) No 566/2008 від 18.06.2008, який встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) 
No 1234/2007 щодо продажу м’яса великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців.
Регламент Комісії (ЄС) No1249/2008 від 10.12.2008 про впровадження шкали Співтовариства для класифікації туш великої 
рогатої худоби, свинячих і баранячих туш та повідомлення про ціни на них.
Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» та Положення про Єдиний державний реєстр тварин.
Інструкція по клеймуванню м'яса, затверджена наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини N 19 від 
12.06.97. 
Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».
Проект закону про безпечність та гігієну кормів (проект прийнято Верховною Радою 21.12.2017 р. в другому читанні та 
вцілому).

ОФІЦІЙНІ ВЕБ ПОРТАЛИ:
Законодавство ЄС – http://eur-lex.europa.eu/
Законодавство України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:
Agravery.com 
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» http://www.iae.org.ua
Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2016 рік. Державна служба статистики України, 2017.
Українська зернова асоціація http://uga.ua

АДАПТАЦІЯ ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:

ЩО МИ РОБИМО:

ДЛЯ КОГО
МИ ЦЕ РОБИМО:

ДЛЯ ДІЮЧИХ ТА
ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
ГОСПОДАРСТВ.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
АГРОВИРОБНИКУ, ЩОБ 
БУТИ УСПІШНИМ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ,
БЕЗ ВТРАТ ПРАЦЮВАТИ
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

ДАВАЙТЕ РОЗБИРАТИСЯ 
РАЗОМ

В 2016 році Україна забезпечила себе м’ясом та м’ясними продуктами на 105,4 %. Експорт м’яса та м’ясопро-
дуктів за 8 місяців 2017 року склав 243 тис. тонн («плюс» 30% до 8 місяців 2016 року).
Слідом за птицею, свинина та яловичина є найбільш привабливими м’ясними продуктами для експорту. Але 
слід враховувати національні особливості країн-імпортерів, особливо коли в останні роки Україна переорієнту-
ється на нові ринки. Наприклад, імпорт свинини в Китай зростає щорічно на 17% за останні 20 років, китайці 
споживають більше половини світових запасів свинини. Водночас у країнах MENA, з населенням 365 млн чоло-
вік, більше споживають яловичини. Специфіка цих країн – обов’язковість отримання сертифікату Halal. 
Ці ринки є перспективними для України на той час, поки Україна не отримає дозвіл на продаж продукції 
тваринництва на ринках ЄС, зокрема, продуктів із яловичини й свинини.
УВАГА!
Відходи тваринництва є небезпечними для навколишнього природного середовища та загрожують здоров’ю людини. 
Але, за розумного використання, вони є прекрасним енергетичним ресурсом та корисним добривом для полів.

НАВІЩО
МИ ЦЕ РОБИМО: 

МИ РОЗГЛЯДАЄМО ВИМОГИ КОНКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС, ЯКІ ПЕРЕЛІЧЕНІ 
В УА ТА МАЮТЬ ЗНАЙТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗМІНЕНОМУ ВІДПОВІДНО 
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

ПОПУЛЯРНИЙ
ПУТІВНИК

У ФОКУСІ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТЕМА 3. М’ЯСНА ПРОДУКЦІЯ

У січні-вересні 2017 року 
обсяги експорту продукції 
м’ясної групи збільшилися 
проти відповідного 
періоду 2016 року.

У 2015 році основним 
імпортером 

українського м’яса та 
субпродуктів була 
Росія, в 2017 році 

переважали поставки 
на ринки країн 
Європи та Азії.

Залишаються 
постійними 

великими 
імпортерами 

За 9 місяців 2017 року 
закупили найбільше 
вітчизняної м’ясної 
продукції

ЄГИПЕТ 17,1%

НІДЕРЛАНДИ 14,3%

ІРАК 8,8%

БІЛОРУСЬ 8,4%

АЗЕРБАЙДЖАН 7,6%

ГОНКОНГ
НІМЕЧЧИНА

ГРУЗІЯ
КАЗАХСТАН

ГОНКОНГ
НІМЕЧЧИНА

ГРУЗІЯ
КАЗАХСТАН

2015

2017

Росія

країни Європи   
країни Азії

1,
5 

ра
зи$271

 млн.
$397

 млн.

2017

2016

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає точку зору Європейського 
Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Ця публікація є частиною популярного путівника, що складається з тематичних листівок-порад та базового 
дослідження. Повна версія доступна для завантаження на сторінці проекту – http://www.dossier.org.ua/adaptation.

© «Зелене досьє», «Органічна Україна», «Інститут дослідження адаптації законодавства», 2018.

Публікація підготовлена в рамках проекту «Підвищення поінформованості малих
сільськогосподарських виробників щодо адаптації до європейського законодавства».

Проект впроваджено за сприяння



1 Вушні бірки, паспорти тварин, комп’ютеризовані 
бази даних, індивідуальний реєстр.

Категоризація м’яса великої рогатої худоби, вік якої не 
перевищує 12 місяців, додаткові етикетки для нього 
та контроль на бойнях; класифікація яловичих, 
свинячих та овечих туш, віком 12 місяців і більше, їх 
вчасне зважування.

4 Треба уважно пильнувати про захист довкілля. 
Відходи тваринництва мають знешкоджуватися, 
а їх потенційний вплив на навколишнє середовище 
має бути оцінений в попередній Оцінці впливу на 
довкілля (ОВД). Захисту вод від забруднення 
нітратами з сільськогосподарських джерел 
вимагає Директива ЄС, яка наразі 
імплементується в наше законодавство і має на 
меті обмеження попадання надмірної кількості 
нітратів у водойми. 

Ставлення громад суміжних територій, які можуть 
зазнати негативного впливу, обов’язково брати
до уваги!  

Якщо господар планує створити нове виробництво 
або розширити потужності - треба врахувати 
вимоги Закону Про оцінку впливу на довкілля.

1
Ідентифікація
і реєстрація 

Пан Петро має харчове підприємство
з вирощування великої рогатої худоби.

2
Маркування

3 Міжнародна система аналізу небезпечних факторів та 
контролю у критичних точках (HACCP – Hazard Analysis and 
Critical Control Points) інтегрована в законодавство ЄС, її 
впровадження затверджено в Україні Законом «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 
та доповнено іншими законодавчими актами. Система НАССР 
ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є 
визначальними для безпечності харчових продуктів. 
Впроваджується в Україні до різних потужностей поетапно 
протягом трьох років, починаючи з вересня 2017. Є обов’язковою.

4
Вплив на 
довкілля

5 Виробництво має працювати над просуванням 
та збільшенням доданої вартості свого продукту:

 виробник може пройти будь-яку необов’язкову 
сертифікацію продукту, яку вимагає покупець – 
GlobalG.A.P., IFS, органічну сертифікацію.

6 Продукція має відповідати санітарним та 
фітосанітарним нормам згідно закону «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів».

7 Україна не має права експорту до ЄС живої 
худоби та продуктів із яловичини й свинини. Дозвіл 
продавати продукцію тваринництва на ринках ЄС 
буде дано після отримання позитивного звіту 
інспекторів ЄК та внесення України до переліку 
країн, яким такий імпорт до ЄС дозволено.

5
Підвищення

привабливості
продукту 

2 По-перше, щоб можна було простежити, в якому 
господарстві виросла тварина.

По-друге, має визначатися в стандартах/технічних 
регламентах щодо кожного виду продукції. Наразі в 
Україні регулюється наказом Державного комітету 
з питань технічного регулювання та споживчої 
політики 28.10.2010  N 487 «Про затвердження 
Технічного регламенту щодо правил маркування 
харчових продуктів» та у відповідності до 
проведених змін у законодавстві.

3
Безпечність

та якість

6
Якісні продукти

для українців

УКРАЇНСЬКІ
РИНКИ

ВЕТЕРИНАРНИЙ
ПАСПОРТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7
Експорт

СТОП!

УКРАЇНСЬКІ
РИНКИ

ПРОДУКТИ ПРЕМІУМ КЛАСУ

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-viii
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-11
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12.06.97. 
Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».
Проект закону про безпечність та гігієну кормів (проект прийнято Верховною Радою 21.12.2017 р. в другому читанні та 
вцілому).
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АДАПТАЦІЯ ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:

ЩО МИ РОБИМО:

ДЛЯ КОГО
МИ ЦЕ РОБИМО:

ДЛЯ ДІЮЧИХ ТА
ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
ГОСПОДАРСТВ.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
АГРОВИРОБНИКУ, ЩОБ 
БУТИ УСПІШНИМ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ,
БЕЗ ВТРАТ ПРАЦЮВАТИ
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

ДАВАЙТЕ РОЗБИРАТИСЯ 
РАЗОМ

В 2016 році Україна забезпечила себе м’ясом та м’ясними продуктами на 105,4 %. Експорт м’яса та м’ясопро-
дуктів за 8 місяців 2017 року склав 243 тис. тонн («плюс» 30% до 8 місяців 2016 року).
Слідом за птицею, свинина та яловичина є найбільш привабливими м’ясними продуктами для експорту. Але 
слід враховувати національні особливості країн-імпортерів, особливо коли в останні роки Україна переорієнту-
ється на нові ринки. Наприклад, імпорт свинини в Китай зростає щорічно на 17% за останні 20 років, китайці 
споживають більше половини світових запасів свинини. Водночас у країнах MENA, з населенням 365 млн чоло-
вік, більше споживають яловичини. Специфіка цих країн – обов’язковість отримання сертифікату Halal. 
Ці ринки є перспективними для України на той час, поки Україна не отримає дозвіл на продаж продукції 
тваринництва на ринках ЄС, зокрема, продуктів із яловичини й свинини.
УВАГА!
Відходи тваринництва є небезпечними для навколишнього природного середовища та загрожують здоров’ю людини. 
Але, за розумного використання, вони є прекрасним енергетичним ресурсом та корисним добривом для полів.

НАВІЩО
МИ ЦЕ РОБИМО: 

МИ РОЗГЛЯДАЄМО ВИМОГИ КОНКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС, ЯКІ ПЕРЕЛІЧЕНІ 
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періоду 2016 року.
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За 9 місяців 2017 року 
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НІДЕРЛАНДИ 14,3%

ІРАК 8,8%

БІЛОРУСЬ 8,4%

АЗЕРБАЙДЖАН 7,6%

ГОНКОНГ
НІМЕЧЧИНА

ГРУЗІЯ
КАЗАХСТАН

ГОНКОНГ
НІМЕЧЧИНА

ГРУЗІЯ
КАЗАХСТАН

2015

2017

Росія

країни Європи   
країни Азії

1,
5 

ра
зи$271

 млн.
$397

 млн.

2017

2016

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає точку зору Європейського 
Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Ця публікація є частиною популярного путівника, що складається з тематичних листівок-порад та базового 
дослідження. Повна версія доступна для завантаження на сторінці проекту – http://www.dossier.org.ua/adaptation.
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ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ:
Директива Ради No 2001/110/ЄС від 20.12.2001 щодо меду. 
Поправки до Директиви Ради No 2001/110/ЄС від 20.12.2001 щодо меду. 
ДСТУ 4497:2005. Мед натуральний. Технічні умови.

ОФІЦІЙНІ ВЕБ ПОРТАЛИ:
Законодавство ЄС – http://eur-lex.europa.eu/
Законодавство України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

Анна Бурка, національний консультант ФАО 
для газети «АгроМаркет», грудень 2017

Agropolit.com 

Он-лайн портал з експорту до ЄС – 
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

Статистичний збірник
«Сільське господарство України»
за 2016 рік. Державна служба статистики 
України, 2017.

АДАПТАЦІЯ ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:

ЩО МИ РОБИМО:

ДЛЯ КОГО
МИ ЦЕ РОБИМО:

ДЛЯ ДІЮЧИХ ТА
ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
ГОСПОДАРСТВ.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
АГРОВИРОБНИКУ, ЩОБ 
БУТИ УСПІШНИМ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ,
БЕЗ ВТРАТ ПРАЦЮВАТИ
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

ДАВАЙТЕ РОЗБИРАТИСЯ 
РАЗОМ

Виробництво меду у світі планомірно зростає. До 2022-го, за прогнозами Global Industry Analists, Inc. (GIA), 
щорічні обсяги становитимуть до 2,4 млн. тонн (нині — до 1,7 млн. тонн). Цьому сприяє, зокрема, посилення 
інтересу виробників до натуральних продуктів і здорового харчування, зростання споживання в Азійсько-Ти-
хоокеанському регіоні (його частка становить 41%), розширення сфери застосування меду в харчовій, косме-
тичній і фармацевтичній промисловості.
Найбільшим виробником меду нині є Китай (близько третини глобального ринку), за ним — Туреччина, Іран, Арген-
тина, США, Україна й інші. Активно розвивається не лише виробництво, а й торгівля солодким продуктом, демон-
струючи стабільне щорічне зростання (+30% протягом п’яти років, а в грошовому виразі — до 2,24 млрд дол. США).

НАВІЩО
МИ ЦЕ РОБИМО: 

МИ РОЗГЛЯДАЄМО ВИМОГИ КОНКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС, ЯКІ ПЕРЕЛІЧЕНІ 
В УА ТА МАЮТЬ ЗНАЙТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗМІНЕНОМУ ВІДПОВІДНО 
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

ВИКОРИСТАННЯ ХІМІКАТІВ ПРИЗВОДИТЬ НЕ ЛИШЕ ДО ВИМИРАННЯ БДЖІЛ, АЛЕ Й ДО ЗНИКНЕННЯ В ПРИРОДІ БАГАТЬОХ
ВИДІВ КОМАХ, А ЦЕ ПРЯМИЙ ШЛЯХ ДО ЗМЕНШЕННЯ ВИДОВОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ І ЕКОЛОГІЧНОГО КОЛАПСУ.

ПОПУЛЯРНИЙ
ПУТІВНИК

У ФОКУСІ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТЕМА 4. МЕД

В 2016 році Україна 
посіла 7 місце у світі за 
доходом від експорту 
натурального меду. 
Об’єм експорту 2016 
року – 108,2 тис. т. 
Наразі Україна є другим 
експортером меду до 
ЄС після Китаю.

За дев’ять місяців 
2017 року Україна 

експортувала 
рекордні

46,2 тис. тонн меду
на $86,8 млн.

7місце
у світі

Тарифна квота на 
мед – одна з 

найбільш затребу-
ваних, зазвичай 

вичерпується 
українськими 

виробниками вже 
протягом першого 

місяця року.

Найбільше вітчизняного 
меду закупили США – 
на $23,2 млн., Німеччи-
на – на $21,1 млн. і 
Польща – на $12,3 млн. 
У сумі, на частку цих 
країн припадає понад 
65,2% експорту.

УВАГА!

46,2 тис.т

$86,8 
млн

США
$23,2млн

ПОЛЬЩА $12,3млн

НІМЕЧЧИНА $21,1млн      

65,2%
100%

у перший
місяць року

у перший
місяць року
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Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає точку зору Європейського 
Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Ця публікація є частиною популярного путівника, що складається з тематичних листівок-порад та базового 
дослідження. Повна версія доступна для завантаження на сторінці проекту – http://www.dossier.org.ua/adaptation.
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1 Родина дбатиме, як і раніше, про якість продукції. 
Зокрема, про те, щоб з меду ні пилок, ні інші природні 
складові не були вилучені. 

2 Європейські відповідальні структури затверджують 
методи аналізу меду, приймають акти щодо 
регулювання походження меду, мінімального вмісту 
пилку у фільтрованому меді та встановлюють 
порядок виконання таких повноважень українським 
компетентним органом.

5 Держава має сприяти мінімізації використання 
отрутохімікатів на полях, а також запровадити 
систему вчасного інформування бджолярів про 
використання отрутохімікатів (час, місце, тип 
хімікатів). 

6 Продукція має відповідати санітарним та 
фітосанітарним нормам згідно закону «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів». 

SHOP

Родина пані Галини має сімейну пасіку. 
Мед та інші продукти бджільництва
вони продають на місцевому ринку

та численним туристам.  

3
Маркування

2
Ретельний
контроль

4 Бджоли є природним індикатором стану навколишнього 
середовища. Зараз у світі спостерігається масове вимирання 
бджіл. Найбільшою проблемою, що спричиняє таку ситуацію, є 
застосування хімікатів на полях. Вчені вважають, що глобальне 
виробництво продовольства на ¾ залежить від стану 
бджільництва; 84% європейських рослин залежать від опилення. 

7 Існують вимоги до певних видів 
сільськогосподарської продукції,  економічні 
механізми взаємодії України та Європейського 
Союзу (мито, тарифи) та правила на рівні ЄС та 
національного законодавства країн-членів. 

Для експорту до ЄС створено зручний онлайн 
портал Export Helpdesk, який дозволяє з’ясувати, які 
тарифи, інші економічні механізми, а також вимоги 
до продукції будуть застосовуватися. Адреса 
веб-порталу:  http://trade.ec.europa.eu/tradehelp

Авторизовані щодо експорту до ЄС підприємства 
готують партію меду для експорту, доводять його 
однорідність та безпечність, отримують 
міжнародний ветеринарний сертифікат. Для 
експорту до ЄС митними підрозділами Фіскальної 
служби видаються сертифікати з перевезення 
товару EUR.1. У разі наявності такого сертифікату 
товари українського походження можуть 
користуватися перевагами на ринку ЄС.

7
Експорт

4
Бджоли і навколишнє

природне
середовище

3 Обов’язкове зазначення країн походження меду. 
На етикетці має бути зазначено один з таких 
варіантів:

«суміш меду з ЄС»

«суміш меду з країн, що не є членами ЄС»

«суміш меду країн ЄС та інших країн».

1
Безпечність

та якість

6
Якісні продукти

для українців

УКРАЇНСЬКІ
РИНКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5
Порада державі 

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ:
Директива Ради No 2001/110/ЄС від 20.12.2001 щодо меду. 
Поправки до Директиви Ради No 2001/110/ЄС від 20.12.2001 щодо меду. 
ДСТУ 4497:2005. Мед натуральний. Технічні умови.

ОФІЦІЙНІ ВЕБ ПОРТАЛИ:
Законодавство ЄС – http://eur-lex.europa.eu/
Законодавство України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

Анна Бурка, національний консультант ФАО 
для газети «АгроМаркет», грудень 2017

Agropolit.com 

Он-лайн портал з експорту до ЄС – 
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

Статистичний збірник
«Сільське господарство України»
за 2016 рік. Державна служба статистики 
України, 2017.

АДАПТАЦІЯ ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:

ЩО МИ РОБИМО:

ДЛЯ КОГО
МИ ЦЕ РОБИМО:

ДЛЯ ДІЮЧИХ ТА
ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
ГОСПОДАРСТВ.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
АГРОВИРОБНИКУ, ЩОБ 
БУТИ УСПІШНИМ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ,
БЕЗ ВТРАТ ПРАЦЮВАТИ
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

ДАВАЙТЕ РОЗБИРАТИСЯ 
РАЗОМ

Виробництво меду у світі планомірно зростає. До 2022-го, за прогнозами Global Industry Analists, Inc. (GIA), 
щорічні обсяги становитимуть до 2,4 млн. тонн (нині — до 1,7 млн. тонн). Цьому сприяє, зокрема, посилення 
інтересу виробників до натуральних продуктів і здорового харчування, зростання споживання в Азійсько-Ти-
хоокеанському регіоні (його частка становить 41%), розширення сфери застосування меду в харчовій, косме-
тичній і фармацевтичній промисловості.
Найбільшим виробником меду нині є Китай (близько третини глобального ринку), за ним — Туреччина, Іран, Арген-
тина, США, Україна й інші. Активно розвивається не лише виробництво, а й торгівля солодким продуктом, демон-
струючи стабільне щорічне зростання (+30% протягом п’яти років, а в грошовому виразі — до 2,24 млрд дол. США).

НАВІЩО
МИ ЦЕ РОБИМО: 

МИ РОЗГЛЯДАЄМО ВИМОГИ КОНКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС, ЯКІ ПЕРЕЛІЧЕНІ 
В УА ТА МАЮТЬ ЗНАЙТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗМІНЕНОМУ ВІДПОВІДНО 
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

ВИКОРИСТАННЯ ХІМІКАТІВ ПРИЗВОДИТЬ НЕ ЛИШЕ ДО ВИМИРАННЯ БДЖІЛ, АЛЕ Й ДО ЗНИКНЕННЯ В ПРИРОДІ БАГАТЬОХ
ВИДІВ КОМАХ, А ЦЕ ПРЯМИЙ ШЛЯХ ДО ЗМЕНШЕННЯ ВИДОВОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ І ЕКОЛОГІЧНОГО КОЛАПСУ.

ПОПУЛЯРНИЙ
ПУТІВНИК

У ФОКУСІ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТЕМА 4. МЕД

В 2016 році Україна 
посіла 7 місце у світі за 
доходом від експорту 
натурального меду. 
Об’єм експорту 2016 
року – 108,2 тис. т. 
Наразі Україна є другим 
експортером меду до 
ЄС після Китаю.

За дев’ять місяців 
2017 року Україна 

експортувала 
рекордні

46,2 тис. тонн меду
на $86,8 млн.

7місце
у світі

Тарифна квота на 
мед – одна з 

найбільш затребу-
ваних, зазвичай 

вичерпується 
українськими 

виробниками вже 
протягом першого 

місяця року.

Найбільше вітчизняного 
меду закупили США – 
на $23,2 млн., Німеччи-
на – на $21,1 млн. і 
Польща – на $12,3 млн. 
У сумі, на частку цих 
країн припадає понад 
65,2% експорту.

УВАГА!

46,2 тис.т

$86,8 
млн

США
$23,2млн

ПОЛЬЩА $12,3млн

НІМЕЧЧИНА $21,1млн      

65,2%
100%

у перший
місяць року

у перший
місяць року

ДИНАМІКА ПОСТАВОК МЕДУ З УКРАЇНИ ДО ЄС,
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Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає точку зору Європейського 
Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Ця публікація є частиною популярного путівника, що складається з тематичних листівок-порад та базового 
дослідження. Повна версія доступна для завантаження на сторінці проекту – http://www.dossier.org.ua/adaptation.
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сільськогосподарських виробників щодо адаптації до європейського законодавства».
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ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ:
Директива No1999/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22.02.1999, що стосується екстрактів кави та екстрактів 
цикорію.
Директива Ради No 2001/112/ЄС від 20.12.2001, що стосується фруктових соків та певних подібних продуктів, призначених 
для споживання в їжу.
ДСТУ 4849:2007 Напої кавові розчинні. Загальні технічні умови.
ДСТУ 212:2015 Цикорій розчинний. Технічні умови. (Немає у вільному доступі).
ДСТУ 7055: 2009. Напої розчинні на основі злакових та цикорію. Загальні технічні умови.
ДСТУ 7159:2010. Консерви соки відновлені.
ДСТУ 4283.1:2007 ДСТУ 4283.2:2007. СОКИ ТА СОКОВІ ПРОДУКТИ. 

ОФІЦІЙНІ ВЕБ ПОРТАЛИ:
Законодавство ЄС – http://eur-lex.europa.eu/
Законодавство України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws 
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Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2016 рік. Державна служба статистики України, 2017.

АДАПТАЦІЯ ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:

ЩО МИ РОБИМО:

ДЛЯ КОГО
МИ ЦЕ РОБИМО:

ДЛЯ ДІЮЧИХ ТА

ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ

ГОСПОДАРСТВ.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
АГРОВИРОБНИКУ, ЩОБ 
БУТИ УСПІШНИМ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ,
БЕЗ ВТРАТ ПРАЦЮВАТИ
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

ДАВАЙТЕ РОЗБИРАТИСЯ 
РАЗОМ

З 2013 року об’єми виробництва соків знизились майже вполовину, що пов’язано з ситуацією в Україні. Також, 
з 2014 року виробники змушені переорієнтуватись на нові ринки збуту. Але головною проблемою збуту продук-
ції до країн ЄС є не стільки необхідність отримання сертифікату походження, що є однією з умов безмитного 
експорту, як проблема якості продукції. За останні роки в країнах ЄС стають дедалі популярнішими соки 
прямого віджиму. 
Українські виробники прагнуть розширення та освоєння нових ринків. Якщо раніше безалкогольні напої 
експортувалися до майже 80 країн світу, серед яких 63% складали  країни СНД, то тепер українські постачаль-
ники активно працюють на ринках Західної Європи, а також Азії та Африки, збільшивши свої поставки туди в 
2,5 рази.

НАВІЩО
МИ ЦЕ РОБИМО: 

МИ РОЗГЛЯДАЄМО ВИМОГИ КОНКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС,

ЯКІ ПЕРЕЛІЧЕНІ В УА ТА МАЮТЬ ЗНАЙТИ ВІДОБРАЖЕННЯ

В ЗМІНЕНОМУ ВІДПОВІДНО ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

ПОПУЛЯРНИЙ
ПУТІВНИК

У ФОКУСІ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТЕМА 5. НАПОЇ

Більшість соків 
експортується до 

Польщі, експорт
в 2015 році – 18%,

в 2016 – 45% від 
всіх поставок

Експорт українських
безалкогольних напоїв з цукром 
сягнув у першому півріччі 2017 
року близько $21 млн. і має 
подальші тенденції до зростання

1167
тис.тонн

Україна входить до п'ятірки найбільших світових експортерів соків. 
Основний експортний продукт – яблучний сік

$21 млн

5
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає точку зору Європейського 
Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Ця публікація є частиною популярного путівника, що складається з тематичних листівок-порад та базового 
дослідження. Повна версія доступна для завантаження на сторінці проекту – http://www.dossier.org.ua/adaptation.
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сільськогосподарських виробників щодо адаптації до європейського законодавства».

Проект впроваджено за сприяння



1 Пані Марія має визначити, що саме вона виробляє 
відповідно до законодавства ЄС. А пані Наталя 
зустрінеться з серйозними труднощами, адже в 
законодавстві ЄС не існує таких понять, як «кавові 
напої» чи «напої ячмінні», які наразі є абсолютно 
законними у нас. 

4 Має визначатися в стандартах/технічних 
регламентах щодо кожного виду продукції. Наразі в 
Україні регулюється наказом Державного комітету з 
питань технічного регулювання та споживчої політики 
28.10.2010  N 487  «Про затвердження Технічного 
регламенту щодо правил маркування харчових 
продуктів»  та у відповідності до проведених змін 
у законодавстві.

5 Треба уважно пильнувати про захист довкілля 
та відновлення природних ресурсів:  раціональне 
споживання водних ресурсів та очистка стічних 
вод виробництва; використання тари/ упаковки, 
яка може використовуватися багато разів, 
перероблятися або розкладатися без шкоди для 
довкілля; знешкодження або повторне 
використання відходів.

SHOP

1
Ідентифікація
і реєстрація 

Пані Марія робить соки з вирощених у 
власному саду фруктів та ягід. А пані 
Наталя виготовляє напої з цикорію, 

ячменю та деяких інших злаків і називає 
їх усі кавовими напоями. 

4
Маркування

3 Міжнародна система аналізу небезпечних факторів та
контролю у критичних точках (HACCP – Hazard Analysis and Critical 
Control Points) інтегрована в законодавство ЄС, її впровадження 
затверджено в Україні Законом «Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів» та доповнено 
іншими законодавчими актами. Система НАССР ідентифікує, 
оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для 
безпечності харчових продуктів. Впроваджується в Україні до 
різних потужностей поетапно протягом трьох років, починаючи 
з вересня 2017. Є обов’язковою.

5
Вплив на 
довкілля

6 Продукція має відповідати санітарним та 
фітосанітарним нормам згідно закону 
«Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів».

7 Виробництво має працювати над просуванням
та збільшенням доданої вартості свого продукту:

 виробник може пройти будь-яку необов’язкову 
сертифікацію продукту, яку вимагає покупець, – 
GlobalG.A.P., IFS, органічну сертифікацію.

8 Існують вимоги до певних видів 
сільськогосподарської продукції,  економічні 
механізми взаємодії України та ЄС (мито, тарифи)
та правила ЄС і національних законодавств 
країн-членів. Довідкова інформація на Export 
Helpdesk (http://trade.ec.europa.eu/tradehelp)

Для експорту до ЄС митними підрозділами 
Фіскальної служби видаються сертифікати з 
перевезення товару EUR.1. У разі наявності такого 
сертифікату товари українського походження 
можуть користуватися перевагами на ринку ЄС.

8
Експорт

7
Підвищення

привабливості
продукту 

2 Щодо соків та нектарів, державні стандарти 
України слід привести у відповідність до 
законодавства ЄС шляхом запровадження єдиної 
термінології, узгодження переліку дозволених 
інгредієнтів, способів обробки. Визначення соків
та сокових продуктів в основному не суперечать 
європейським стандартам, але існує різниця в 
основних вимогах, скажімо, щодо вмісту м’якоті чи 
концентрованого соку/пюре у фруктових нектарах, 
мінімального вмісту розчинних сухих речовин тощо.

3
Безпечність

та якість

6
Якісні продукти

для українців2
Порада державі 

УКРАЇНСЬКІ
РИНКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Що стосується цикорію та інших напоїв на основі 
рослинної сировини, то наші стандарти дуже 
відрізняються від європейських. Очевидно, що 
державні органи України повинні або усунути всі 
ці відмінності, або добитися визнання нашої 
продукції європейськими партнерами. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-11


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ:
Директива No1999/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22.02.1999, що стосується екстрактів кави та екстрактів 
цикорію.
Директива Ради No 2001/112/ЄС від 20.12.2001, що стосується фруктових соків та певних подібних продуктів, призначених 
для споживання в їжу.
ДСТУ 4849:2007 Напої кавові розчинні. Загальні технічні умови.
ДСТУ 212:2015 Цикорій розчинний. Технічні умови. (Немає у вільному доступі).
ДСТУ 7055: 2009. Напої розчинні на основі злакових та цикорію. Загальні технічні умови.
ДСТУ 7159:2010. Консерви соки відновлені.
ДСТУ 4283.1:2007 ДСТУ 4283.2:2007. СОКИ ТА СОКОВІ ПРОДУКТИ. 

ОФІЦІЙНІ ВЕБ ПОРТАЛИ:
Законодавство ЄС – http://eur-lex.europa.eu/
Законодавство України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:
Агенція KOLORO  https://koloro.ua
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АДАПТАЦІЯ ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:

ЩО МИ РОБИМО:

ДЛЯ КОГО
МИ ЦЕ РОБИМО:

ДЛЯ ДІЮЧИХ ТА

ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ

ГОСПОДАРСТВ.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
АГРОВИРОБНИКУ, ЩОБ 
БУТИ УСПІШНИМ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ,
БЕЗ ВТРАТ ПРАЦЮВАТИ
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

ДАВАЙТЕ РОЗБИРАТИСЯ 
РАЗОМ

З 2013 року об’єми виробництва соків знизились майже вполовину, що пов’язано з ситуацією в Україні. Також, 
з 2014 року виробники змушені переорієнтуватись на нові ринки збуту. Але головною проблемою збуту продук-
ції до країн ЄС є не стільки необхідність отримання сертифікату походження, що є однією з умов безмитного 
експорту, як проблема якості продукції. За останні роки в країнах ЄС стають дедалі популярнішими соки 
прямого віджиму. 
Українські виробники прагнуть розширення та освоєння нових ринків. Якщо раніше безалкогольні напої 
експортувалися до майже 80 країн світу, серед яких 63% складали  країни СНД, то тепер українські постачаль-
ники активно працюють на ринках Західної Європи, а також Азії та Африки, збільшивши свої поставки туди в 
2,5 рази.

НАВІЩО
МИ ЦЕ РОБИМО: 

МИ РОЗГЛЯДАЄМО ВИМОГИ КОНКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС,

ЯКІ ПЕРЕЛІЧЕНІ В УА ТА МАЮТЬ ЗНАЙТИ ВІДОБРАЖЕННЯ

В ЗМІНЕНОМУ ВІДПОВІДНО ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

ПОПУЛЯРНИЙ
ПУТІВНИК

У ФОКУСІ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТЕМА 5. НАПОЇ

Більшість соків 
експортується до 

Польщі, експорт
в 2015 році – 18%,

в 2016 – 45% від 
всіх поставок

Експорт українських
безалкогольних напоїв з цукром 
сягнув у першому півріччі 2017 
року близько $21 млн. і має 
подальші тенденції до зростання

1167
тис.тонн

Україна входить до п'ятірки найбільших світових експортерів соків. 
Основний експортний продукт – яблучний сік

$21 млн

5
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає точку зору Європейського 
Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Ця публікація є частиною популярного путівника, що складається з тематичних листівок-порад та базового 
дослідження. Повна версія доступна для завантаження на сторінці проекту – http://www.dossier.org.ua/adaptation.
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ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ:
Директива Ради No 2001/113/ЄС від 20.12.2001, що стосується фруктових джемів, желе та мармеладу і підсолодженого 
каштанового пюре, призначених для споживання в їжу. 
ДСТУ 2074:2017 Продукти перероблення овочів та фруктів. Терміни та визначення понять (на заміну ДСТУ 2074-92) – 
вступає в дію з 1.01.2019.
ДСТУ 4900:2007. Джеми.
ДСТУ 3718:2007. Концентрати харчові. Солодкі страви. Желе. муси. пудинги. концентрати молочні. Загальні технічні умови. 
ДСТУ 4333:2004. Мармелад.

ОФІЦІЙНІ ВЕБ ПОРТАЛИ:
Законодавство ЄС – http://eur-lex.europa.eu/
Законодавство України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:
Agronews.ua
Agrotimes.net
Агенція KOLORO  https://koloro.ua
Агробізнес України: Інфографічний довідник 2016/17. Latifundist.com.
Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2016 рік. Державна служба статистики України, 2017.

АДАПТАЦІЯ ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:

ЩО МИ РОБИМО:

ДЛЯ КОГО
МИ ЦЕ РОБИМО:

ДЛЯ ДІЮЧИХ ТА
ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
ГОСПОДАРСТВ.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
АГРОВИРОБНИКУ, ЩОБ 
БУТИ УСПІШНИМ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ,
БЕЗ ВТРАТ ПРАЦЮВАТИ
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

ДАВАЙТЕ РОЗБИРАТИСЯ 
РАЗОМ

Законодавство ЄС дає визначення таким поняттям як «джем», «екстра джем», «желе», «екстра желе», «мармелад», 
«желейний мармелад», «підсолоджене каштанове пюре» та встановлює основні вимоги до їх виготовлення. Але 
українські державні стандарти описують їх зовсім інакше. По суті, вимоги ЄС до цих продуктів схожі з вимогами 
до джемів – основою має бути натуральна сировина. А за українськими правилами, наприклад, «желе – це суміш 
екстрактів (плодових, ягідних, або плодових із ягідними) чи ароматичних харчових есенцій з цукром, харчовими 
кислотами, агаром, желатином або желювальним картопляним крохмалем, з додаванням харчових натуральних 
чи штучних, синтетичних, ідентичних натуральним барвників».
Отже, поки в нас є різниця у формальних визначеннях і ми не можемо контролювати вміст натуральних інгредієн-
тів в такій продукції, основними ринками збуту залишаються Білорусь, Молдова та Грузія. Хоча досить великими 
темпами зростає виробництво фруктів та ягід, а також їх експорт до країн ЄС. Тому правильний підхід до виробни-
цтва міг би значно розширити ринок збуту. 

НАВІЩО
МИ ЦЕ РОБИМО: 

МИ РОЗГЛЯДАЄМО ВИМОГИ КОНКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС, ЯКІ ПЕРЕЛІЧЕНІ 
В УА ТА МАЮТЬ ЗНАЙТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗМІНЕНОМУ ВІДПОВІДНО 
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

ПОПУЛЯРНИЙ
ПУТІВНИК

У ФОКУСІ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТЕМА 6. ДЖЕМИ ТА ІНШІ СОЛОДОЩІ

Імпорт ягід, фруктів 
та горіхів з України 
до країн ЄС у 
підготовленому 
вигляді (пара, вода, 
замороження) 
стрімко зростає
з 2013 року.

За останні роки україн-
ські підприємці збільши-

ли експорт полуниці з 
442 тис. доларів США в 

2013 році до 1,3 млн. 
доларів США в 2016 році. 

$1,45
млн

Вартість експорту малини, 
ожини, бузини, смородини, 
порічок зростає в рази – з 
1,2 млн. доларів США в 2013 
році до 14,5 млн. доларів 
США у 2016. За перше 
півріччя 2017 року Україна 
експортувала таких ягід на 
суму 5,4 млн. доларів США.

За перше півріччя 
2017 року монетар-
ний рівень експор-

ту полуниці замо-
роженої склав 

$1,45 млн.,
до кінця року 

прогнозувалось
$2 млн.
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Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає точку зору Європейського 
Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Ця публікація є частиною популярного путівника, що складається з тематичних листівок-порад та базового 
дослідження. Повна версія доступна для завантаження на сторінці проекту – http://www.dossier.org.ua/adaptation.
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Публікація підготовлена в рамках проекту «Підвищення поінформованості малих
сільськогосподарських виробників щодо адаптації до європейського законодавства».

Проект впроваджено за сприяння



1 Пану Івану доведеться розібратися, що саме він 
виробляє у відповідності до правил ЄС. Якщо це 
джем, скажімо, то за версією ЄС – це суміш, доведена 
до відповідної гелевидної консистенції, з цукрів, 
м’якоті та/чи пюре з одного чи кількох видів фруктів 
та води, із регламентованою кількістю пюре чи 
м’якоті, що використовується для виготовлення 
1000 г кінцевого продукту. Наші ж діючі ДСТУ містять 
перелік вимог до зовнішнього вигляду та консистенції, 
смаку та запаху, кольору, фізико-хімічних показників, 
наявності токсичних елементів, зазначають 
необхідність  виготовлення згідно з технологічною 
інструкцією і рецептурами, але не дають власне 
визначення джему. Є невідповідності
з мармеладами, желе, додатковими компонентами. 

4 У відповідності до проведених змін
у законодавстві.

5 Треба уважно пильнувати про захист 
навколишнього середовища та відновлення 
природних ресурсів:  раціональне споживання водних 
ресурсів та очистка стічних вод виробництва; 
використання тари/ упаковки, яка може 
використовуватися багато разів, перероблятися 
або розкладатися без шкоди для довкілля; 
знешкодження або повторне використання відходів.

SHOP

1
Визначення

Пан Іван робить смачні джеми та інші 
солодощі з фруктів та ягід. Маленькі 

баночки з його продукцією не 
затримуються на полицях місцевих 
магазинів, їх беруть на продаж і до 

великих торгівельних мереж.

2
Основні
складові

4
Маркування

3 Державні органи мають узгодити основні поняття та 
формальні визначення, привести національні стандарти до 
відповідності стандартам ЄС і надати цю інформацію 
виробникам.

5
Вплив на 
довкілля

6 Продукція має відповідати санітарним та 
фітосанітарним нормам згідно закону «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів». 

7 Існують вимоги до певних видів 
сільськогосподарської продукції,  економічні 
механізми взаємодії України та Європейського Союзу 
(мито, тарифи) та правила на рівні ЄС та 
національного законодавства країн-членів. 

Для експорту до ЄС створено зручний онлайн портал 
Export Helpdesk, який дозволяє з’ясувати, які тарифи, 
інші економічні механізми, а також вимоги до 
продукції будуть застосовуватися. Адреса 
веб-порталу: http://trade.ec.europa.eu/tradehelp

Для експорту до ЄС митними підрозділами 
Фіскальної служби видаються сертифікати з 
перевезення товару EUR.1. У разі наявності такого 
сертифікату товари українського походження 
можуть користуватися перевагами на ринку ЄС.

7
Експорт

2 Стандарти ЄС наголошують на тому, що основою 
має бути натуральна сировина. А за українськими 
правилами – «суміш екстрактів чи ароматичних 
харчових есенцій з цукром, харчовими кислотами, 
агаром, желатином або желювальним картопляним 
крохмалем, з додаванням харчових натуральних чи 
штучних, синтетичних, ідентичних натуральним 
барвників».

6
Якісні продукти

для українців

УКРАЇНСЬКІ
РИНКИ

3
Порада державі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ:
Директива Ради No 2001/113/ЄС від 20.12.2001, що стосується фруктових джемів, желе та мармеладу і підсолодженого 
каштанового пюре, призначених для споживання в їжу. 
ДСТУ 2074:2017 Продукти перероблення овочів та фруктів. Терміни та визначення понять (на заміну ДСТУ 2074-92) – 
вступає в дію з 1.01.2019.
ДСТУ 4900:2007. Джеми.
ДСТУ 3718:2007. Концентрати харчові. Солодкі страви. Желе. муси. пудинги. концентрати молочні. Загальні технічні умови. 
ДСТУ 4333:2004. Мармелад.

ОФІЦІЙНІ ВЕБ ПОРТАЛИ:
Законодавство ЄС – http://eur-lex.europa.eu/
Законодавство України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:
Agronews.ua
Agrotimes.net
Агенція KOLORO  https://koloro.ua
Агробізнес України: Інфографічний довідник 2016/17. Latifundist.com.
Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2016 рік. Державна служба статистики України, 2017.

АДАПТАЦІЯ ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:

ЩО МИ РОБИМО:

ДЛЯ КОГО
МИ ЦЕ РОБИМО:

ДЛЯ ДІЮЧИХ ТА
ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
ГОСПОДАРСТВ.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
АГРОВИРОБНИКУ, ЩОБ 
БУТИ УСПІШНИМ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ,
БЕЗ ВТРАТ ПРАЦЮВАТИ
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

ДАВАЙТЕ РОЗБИРАТИСЯ 
РАЗОМ

Законодавство ЄС дає визначення таким поняттям як «джем», «екстра джем», «желе», «екстра желе», «мармелад», 
«желейний мармелад», «підсолоджене каштанове пюре» та встановлює основні вимоги до їх виготовлення. Але 
українські державні стандарти описують їх зовсім інакше. По суті, вимоги ЄС до цих продуктів схожі з вимогами 
до джемів – основою має бути натуральна сировина. А за українськими правилами, наприклад, «желе – це суміш 
екстрактів (плодових, ягідних, або плодових із ягідними) чи ароматичних харчових есенцій з цукром, харчовими 
кислотами, агаром, желатином або желювальним картопляним крохмалем, з додаванням харчових натуральних 
чи штучних, синтетичних, ідентичних натуральним барвників».
Отже, поки в нас є різниця у формальних визначеннях і ми не можемо контролювати вміст натуральних інгредієн-
тів в такій продукції, основними ринками збуту залишаються Білорусь, Молдова та Грузія. Хоча досить великими 
темпами зростає виробництво фруктів та ягід, а також їх експорт до країн ЄС. Тому правильний підхід до виробни-
цтва міг би значно розширити ринок збуту. 

НАВІЩО
МИ ЦЕ РОБИМО: 

МИ РОЗГЛЯДАЄМО ВИМОГИ КОНКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС, ЯКІ ПЕРЕЛІЧЕНІ 
В УА ТА МАЮТЬ ЗНАЙТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗМІНЕНОМУ ВІДПОВІДНО 
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

ПОПУЛЯРНИЙ
ПУТІВНИК

У ФОКУСІ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТЕМА 6. ДЖЕМИ ТА ІНШІ СОЛОДОЩІ

Імпорт ягід, фруктів 
та горіхів з України 
до країн ЄС у 
підготовленому 
вигляді (пара, вода, 
замороження) 
стрімко зростає
з 2013 року.

За останні роки україн-
ські підприємці збільши-

ли експорт полуниці з 
442 тис. доларів США в 

2013 році до 1,3 млн. 
доларів США в 2016 році. 

$1,45
млн

Вартість експорту малини, 
ожини, бузини, смородини, 
порічок зростає в рази – з 
1,2 млн. доларів США в 2013 
році до 14,5 млн. доларів 
США у 2016. За перше 
півріччя 2017 року Україна 
експортувала таких ягід на 
суму 5,4 млн. доларів США.

За перше півріччя 
2017 року монетар-
ний рівень експор-

ту полуниці замо-
роженої склав 

$1,45 млн.,
до кінця року 

прогнозувалось
$2 млн.
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ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ:
Органічне законодавство ЄС https://ec.europa.eu/agriculture/organic/
Проект Закону про Основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції № 5448.
Регламент Ради (ЄС) No834/2007 від 28.06.2007 про органічне виробництво та маркування органічної продукції – Базовий 
Регламент ЄС для органічної продукції, який встановлює правила виробництва, маркування і контролю органічної продукції. 
Регламент Комісії (ЄС) No889/2008 від 5.09.2008, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) 
No834/2007 про органічне виробництво та маркування органічної продукції стосовно органічного виробництва, маркування і 
контролю.

ОФІЦІЙНІ ВЕБ ПОРТАЛИ:
Законодавство ЄС – http://eur-lex.europa.eu/.
Законодавство України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws.

ДЛЯ МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ:
• Логотип Європейського Союзу для маркування  органічної продукції.
• Державний логотип для української органічної продукції. (Наказ Мінагрополітики від  25.12.15 №495.
  «Про затвердження державного логотипу для органічної продукції (сировини)»).

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:
Органічне законодавство ЄС https://ec.europa.eu/agriculture/organic/.
«Розвиток органічного ринку в Україні» http://www.ukraine.fibl.org/ua/ua-a-p.html.
Офіс підтримки реформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України.

АДАПТАЦІЯ ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:

ЩО МИ РОБИМО:

ДЛЯ КОГО
МИ ЦЕ РОБИМО:

ДЛЯ ДІЮЧИХ ТА
ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
ГОСПОДАРСТВ.

ЗІЛЬШИТИ ВІДСОТОК ОРГАНІЧНИХ  С/Г УГІДЬ
ТА ОБ’ЄМ  РИНКУ ОРГАНІЧНИХ
ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

УВ
АГ

А!

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
АГРОВИРОБНИКУ, ЩОБ 
БУТИ УСПІШНИМ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ,
БЕЗ ВТРАТ ПРАЦЮВАТИ
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

ДАВАЙТЕ РОЗБИРАТИСЯ 
РАЗОМ

Органічне виробництво передбачає виконання всіх обов’язкових норм, правил та процедур, вимог до якості та 
безпечності виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, що передбачені чинним 
законодавством України; воно є додатковою перевагою для виробників, споживачів та довкілля. Водночас, 
застосування методів органічного господарювання вимагає дотримання спеціальних стандартів органічного 
виробництва та постійного, як правило щорічного, підтвердження органічного статусу виробництва та його 
сертифікацію. Тільки наявність сертифікату про відповідність стандартам органічного виробництва дає право 
називати продукцію «органічною».

Органічне виробництво збільшує біорізноманіття на 30%, порівняно з традиційним сільським господарством. 

Органічні ферми утворюють на 30% менше викидів парникових газів у порівнянні з традиційним господарюванням.

В основному з України експортують органічну сировину (зернові, бобові, олійні, ягоди, фрукти, дикороси). 

НАВІЩО
МИ ЦЕ РОБИМО: 

МИ РОЗГЛЯДАЄМО ВИМОГИ КОНКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС, 
ЯКІ ПЕРЕЛІЧЕНІ В УА ТА МАЮТЬ ЗНАЙТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В 
ЗМІНЕНОМУ ВІДПОВІДНО ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

ПОПУЛЯРНИЙ
ПУТІВНИК

У ФОКУСІ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТЕМА 7. ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ

Сучасна наука переконливо 
доводить, чому вибір органічного 

продукту такий важливий: 
органічне молоко містить на 50% 
більше корисних омега 3 жирних 

кислот, хліб з органічних 
інгредієнтів містить в 2-3 рази 

більше поживних речовин.

Загальна кількість 
органічних операторів

за 2015-2016 роки
збільшилась на 65%, 

їх сьогодні в Україні  426.

50
млн євро

Експортний 
потенціал 

сектору 
оцінюється в 
50 млн. євро.

ОСНОВНІ КРАЇНИ 
СПОЖИВАЧІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІКИ:

НІМЕЧЧИНА, 
АВСТРІЯ, 
ПОЛЬЩА, 
ІТАЛІЯ, 
ФРАНЦІЯ,

+ 65%

ОЛІЮ СОНЯШНИКОВУ, 
ШРОТ СОНЯШНИКОВИЙ, 
ЕФІРНІ ОЛІЇ, 
КОНЦЕНТРОВАНИЙ ЯБЛУЧНИЙ СІК, 
ГОРІХИ, 
ДЖЕМИ, 
СИРОПИ, 
БЕРЕЗОВИЙ СІК.

УКРАЇНСЬКІ АГРАРІЇ
ЕКСПОРТУЮТЬ: 

>50%
2015-2016

НІДЕРЛАНДИ, 
ДАНІЯ,
ШВЕЙЦАРІЯ, 
США, 
КАНАДА.

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає точку зору Європейського 
Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Ця публікація є частиною популярного путівника, що складається з тематичних листівок-порад та базового 
дослідження. Повна версія доступна для завантаження на сторінці проекту – http://www.dossier.org.ua/adaptation.

© «Зелене досьє», «Органічна Україна», «Інститут дослідження адаптації законодавства», 2018.

Публікація підготовлена в рамках проекту «Підвищення поінформованості малих
сільськогосподарських виробників щодо адаптації до європейського законодавства».

Державний логотип для української органічної продукції.
Наказ Мінагрополітики від  25.12.15 №495
«Про затвердження державного логотипу

для органічної продукції (сировини)»

Логотип ЄС для маркування органічної продукції 
сертифікованої за стандартами Європейського Союзу.

Проект впроваджено за сприяння

> в 3 рази



9
Органічна

сировина на
внутрішньому

ринку 

10
Експортний

аналіз/сертифікат
на сировину

2  Після ознайомлення з принципами та вимогами до 
органічного виробництва, він має визначитися, за 
органічним стандартом якої країни  він хоче 
працювати. Далі пану Оресту потрібно знайти 
акредитований та уповноважений орган сертифікації. 
Органи сертифікації, які працюють в Україні, повинні 
знаходитися в офіційному Реєстрі органів сертифікації, 
які діють на Україні у сфері органічного виробництва. 
3 Після підписання контракту і заповнення заявки для 
пана Ореста починається перехідний період – може 
тривати від 1 до 5 років.
4 Пан Орест спочатку має сертифікувати під «органіку» 
свою ділянку в 100 га. Він працює відповідно до 
законодавства України у сфері органічного виробництва 
та внесений у офіційний Реєстр операторів органічного 
ринку України. По закінченню перехідного періоду він 
отримує для своєї землі статус «органічна».

Пан Назар виробляє органічну
продукцію протягом 5 років.

Пан Орест хоче стати 
органічним виробником

2
Вибір стандарту

та органу
сертифікації

3
Перехідний

період

12
Органічна
переробка

в Італії 

4.1
Земля в статусі

 «органічна»
5  років

4
Земля в статусі

«органічна»
1 рік 

6
Органічна
переробка

в Україні

7
Маркований

продукт
на полицях
українських

магазинів

8
Експортний

аналіз/сертифікат
для готової
продукції

6  В пана Ореста є невеличка пекарня, де він випікає на 
замовлення весільні органічні короваї. Пану Оресту потрібно 
також сертифікувати переробку, тому він викликає своїх 
партнерів з сертифікаційного органу та сертифікує свою 
маленьку пекарню. Тепер у нього сертифіковані два процеси - 
рослинництво та переробка. Два-три рази на рік до нього 
приходять з перевірками інспектори, щоб упевнитись, що він 
веде господарство правильно і не вводить в оману споживача, 
маркуючи продукцію як органічна.

1
Виконання вимог 

базового
законо-
давства

9 Пан Назар вирішив продати органічне зерно в 
Україні. Він продав першу партію українському 
органічному переробнику, другу партію -  трейдеру, 
який має право експортувати органічне зерно; 
а третю партію експортував сам в Італію.
10  Щоб експортувати сировину пану Назару 
спочатку потрібно знайти покупця за кордоном та 
підтвердити безпечність та якість органічної 
сировини. Після чого пан Назар замовляє 
експортний сертифікат у свого органу сертифікації 
відповідно до стандарту, який замовив покупець.
11  Отримавши всі відповідні документи пан Орест 
та пан Назар експортують свою органічну продукцію 
до ЄС.
12  Пан Рудольфо, з Італії, отримав партію зерна від 
пана Назара для виготовлення органічного хлібу під 
своєю торговою маркою. За готовий продукт 
платять дорожчу ціну в Італії і він продасть 
перероблену продукцію з зерна пана Назара на 80% 
дорожче ніж звичайний хліб в Італії.

4.1 Продукція пана Назара сертифікована 
уповноваженим сертифікаційним органом в Україні 
як така, що відповідає стандартам ЄС з органічного 
виробництва. Пан Назар  має 300 га сертифікованих 
органічних земель згідно регламенту ЄС 834 та 889. 
Він повинен пере сертифікуватися згідно чинного 
українського законодавства та бути внесений у 
офіційний Реєстр операторів органічного ринку 
України.
5 На органічну землю пан Орест та пан Назар сіють 
органічне насіння, яке вони знайдуть в Реєстрі 
органічного насіння. Після збору урожаю пан Орест 
та пан Назар мають органічне зерно для продажу на 
внутрішньому та зовнішньому ринках.

СЕРТИФИКАТ

7 І ось пан Орест має готовий органічний коровай 
для весілля, який може продавати в Україні дорожче 
на 30%, надаючи торговій точці сертифікат, що 
підтверджує органічний статус кожного товарної 
одиниці. Він маркує свою продукцію українським 
логотипом органічної продукції та європейським 
логотипом органічної продукції. Маркується як 
сировина, так і готова перероблена продукція.
8  Пану Оресту зателефонували з Італії партнери і 
замовили готову продукцію, 22 тонни короваїв, –
він замовляє експортний аналіз та сертифікат
у свого органу сертифікації.

Я вже 5 років
в Євросоюзі!

SHOP

5
Органічне

зерно 

11
Експорт 

Пан ОрестПан Назар

УКРАЇНСЬКІ
РИНКИ

Органічний
ТРЕЙДЕР

Італійська
органічна

переробка

1 Органічні стандарти добровільні, вони є  надбудовою до 
базового законодавства. Щоб стати органічним виробником 
пану Оресту потрібно врахувати всі базові вимоги 
українського законодавства та виконувати всі 
законодавчі вимоги в Україні в сфері органічного 
виробництва. Для експорту  потрібно обрати 
міжнародний органічний стандарт та 
виконувати вимоги міжнародного 
законодавства.
Важливо розуміти: вибір 
органічного стандарту є 
добровільним, а виконання 
вимог щодо органічного 
виробництва є 
обов’язковим.

УКРАЇНСЬКІ
РИНКИ



ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ:
Органічне законодавство ЄС https://ec.europa.eu/agriculture/organic/
Проект Закону про Основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції № 5448.
Регламент Ради (ЄС) No834/2007 від 28.06.2007 про органічне виробництво та маркування органічної продукції – Базовий 
Регламент ЄС для органічної продукції, який встановлює правила виробництва, маркування і контролю органічної продукції. 
Регламент Комісії (ЄС) No889/2008 від 5.09.2008, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) 
No834/2007 про органічне виробництво та маркування органічної продукції стосовно органічного виробництва, маркування і 
контролю.

ОФІЦІЙНІ ВЕБ ПОРТАЛИ:
Законодавство ЄС – http://eur-lex.europa.eu/.
Законодавство України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws.

ДЛЯ МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ:
• Логотип Європейського Союзу для маркування  органічної продукції.
• Державний логотип для української органічної продукції. (Наказ Мінагрополітики від  25.12.15 №495.
  «Про затвердження державного логотипу для органічної продукції (сировини)»).

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:
Органічне законодавство ЄС https://ec.europa.eu/agriculture/organic/.
«Розвиток органічного ринку в Україні» http://www.ukraine.fibl.org/ua/ua-a-p.html.
Офіс підтримки реформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України.

АДАПТАЦІЯ ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:

ЩО МИ РОБИМО:

ДЛЯ КОГО
МИ ЦЕ РОБИМО:

ДЛЯ ДІЮЧИХ ТА
ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
ГОСПОДАРСТВ.

ЗІЛЬШИТИ ВІДСОТОК ОРГАНІЧНИХ  С/Г УГІДЬ
ТА ОБ’ЄМ  РИНКУ ОРГАНІЧНИХ
ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

УВ
АГ

А!

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
АГРОВИРОБНИКУ, ЩОБ 
БУТИ УСПІШНИМ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ,
БЕЗ ВТРАТ ПРАЦЮВАТИ
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

ДАВАЙТЕ РОЗБИРАТИСЯ 
РАЗОМ

Органічне виробництво передбачає виконання всіх обов’язкових норм, правил та процедур, вимог до якості та 
безпечності виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, що передбачені чинним 
законодавством України; воно є додатковою перевагою для виробників, споживачів та довкілля. Водночас, 
застосування методів органічного господарювання вимагає дотримання спеціальних стандартів органічного 
виробництва та постійного, як правило щорічного, підтвердження органічного статусу виробництва та його 
сертифікацію. Тільки наявність сертифікату про відповідність стандартам органічного виробництва дає право 
називати продукцію «органічною».

Органічне виробництво збільшує біорізноманіття на 30%, порівняно з традиційним сільським господарством. 

Органічні ферми утворюють на 30% менше викидів парникових газів у порівнянні з традиційним господарюванням.

В основному з України експортують органічну сировину (зернові, бобові, олійні, ягоди, фрукти, дикороси). 

НАВІЩО
МИ ЦЕ РОБИМО: 

МИ РОЗГЛЯДАЄМО ВИМОГИ КОНКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄС, 
ЯКІ ПЕРЕЛІЧЕНІ В УА ТА МАЮТЬ ЗНАЙТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В 
ЗМІНЕНОМУ ВІДПОВІДНО ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

ПОПУЛЯРНИЙ
ПУТІВНИК

У ФОКУСІ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТЕМА 7. ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ

Сучасна наука переконливо 
доводить, чому вибір органічного 

продукту такий важливий: 
органічне молоко містить на 50% 
більше корисних омега 3 жирних 

кислот, хліб з органічних 
інгредієнтів містить в 2-3 рази 

більше поживних речовин.

Загальна кількість 
органічних операторів

за 2015-2016 роки
збільшилась на 65%, 

їх сьогодні в Україні  426.

50
млн євро

Експортний 
потенціал 

сектору 
оцінюється в 
50 млн. євро.

ОСНОВНІ КРАЇНИ 
СПОЖИВАЧІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІКИ:

НІМЕЧЧИНА, 
АВСТРІЯ, 
ПОЛЬЩА, 
ІТАЛІЯ, 
ФРАНЦІЯ,

+ 65%

ОЛІЮ СОНЯШНИКОВУ, 
ШРОТ СОНЯШНИКОВИЙ, 
ЕФІРНІ ОЛІЇ, 
КОНЦЕНТРОВАНИЙ ЯБЛУЧНИЙ СІК, 
ГОРІХИ, 
ДЖЕМИ, 
СИРОПИ, 
БЕРЕЗОВИЙ СІК.

УКРАЇНСЬКІ АГРАРІЇ
ЕКСПОРТУЮТЬ: 

>50%
2015-2016

НІДЕРЛАНДИ, 
ДАНІЯ,
ШВЕЙЦАРІЯ, 
США, 
КАНАДА.

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає точку зору Європейського 
Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Ця публікація є частиною популярного путівника, що складається з тематичних листівок-порад та базового 
дослідження. Повна версія доступна для завантаження на сторінці проекту – http://www.dossier.org.ua/adaptation.

© «Зелене досьє», «Органічна Україна», «Інститут дослідження адаптації законодавства», 2018.

Публікація підготовлена в рамках проекту «Підвищення поінформованості малих
сільськогосподарських виробників щодо адаптації до європейського законодавства».

Державний логотип для української органічної продукції.
Наказ Мінагрополітики від  25.12.15 №495
«Про затвердження державного логотипу

для органічної продукції (сировини)»

Логотип ЄС для маркування органічної продукції 
сертифікованої за стандартами Європейського Союзу.

Проект впроваджено за сприяння

> в 3 рази

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60576
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1504557863153&uri=CELEX:02008R0889-20170521
http://eur-lex.europa.eu/.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws.
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/.
http://www.ukraine.fibl.org/ua/ua-a-p.html.
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