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1. Скорочення перехідного періоду 

 

КО: «Більше 20 років не використовувалися 

допоміжні засоби. Є декларація місцевої влади 

стосовно дотримання Регламенту (ЄС) № 834/2007 

та Національної органічної програми (NOP)» 

  

 Чи знає місцева влада про вимоги Регламенту 

(ЄC) № 834/2007, яких цілком дотримувалися 

протягом понад 20 років, і чи вони щось знають 

про Національну органічну програму (NOP)? 

Відсутні ризики на (органічних) господарствах 

України?  



Відсутні ризики на (органічних) господарствах 

України?  

   

2. Чи застосовується належна сівозміна для 

захисту родючості ґрунту та попередження 

шкідників та хвороб? 



3. Насіння 

 - КО: «Господарство не закуповує насіння. 

Відсутній ризик ГМО - в Україні це заборонено 

законом."  

 - Репродукція гібридного насіння  

 високі урожаї на полях?  

 - Переробка насіння?  

 - Справді необроблене? Чому  

відповідні декларації часто надси- 

лаються КО через багато тижнів після 

 інспеції?  

 - Відсутній ризик ГМО?    

 

 

 

 

 

 



4. Звідки беруться поживні речовини для отримання 

високих врожаїв на українських органічних 

господарствах? 

   Відповідь КО: «Коров'ячий гній, ніякого інтенсивного с/г» 

  

              9 корів        :                 1000 га 
(результат підрахунку на українському органічному 

господарстві) 



Такі літаки використовуються лише для екскурсій?  



 

› Чи проводять оператори належну оцінку ризиків перед використанням 

складських приміщень та вздовж транспортного ланцюга, яка б ідентифікувала 

критичні точки? 

 

› Чи всі КО беруть зразок пилу для аналізу фонового забруднення? Яка ситуація 

з інтерпретацією результатів?  

 

› Чи використовуються пестициди для захисту складування (бромід, фосфід...)? 

 

› Яким чиному уникається змішування з традиційними культурами, які 

зберігаються у тому ж місці? Яка ситуація з перевірками простежуваності / 

перехресними перевірками? 

Складські приміщення та термінали 



Як уникають основних ризиків під час транспортування? 

 

Транспортування зернових насипом 

 

Експорт в 

опломбованих біг 

бегах на вантажівках 

 

Експорт суднами 

через термінали 



 

› Згідно з деякими інспекційними звітами складування проводиться 

лише на органічних господарствах, частково не в приміщенні, під 

пластиковим накриттям. Ми ще не бачили прикладів такого 

зберігання. 

 

› Згідно з показовим інспекційним звітом весь врожай 2016 року (3 000 

тон зернових органічного господарства) було перевезено за два 

грудневі дні при температурі -15 градусів на відстань більше 350 км 

до терміналу.  

Ми б хотіли побачити на практиці, як це робиться. 

 

› Згідно з деякими інспекційними звітами судна іноді покидають 

Україну напівпорожніми, лише деякі відсіки завантажені органічними 

продуктами.  

Чи це є економічно виправданим? 

 

 

 

 

Зберігання та транспортування 



Складні 

ланцюжки 

можуть тягнути 

за собою 

конкретні ризики! 



 

› КО A і КО Б відбирають зразки для лабораторного 

аналізу на основі ризиків.  

 

› КО A отримує 37% позитивних результатів аналізів у 

232 зразках (2015). 

 

› КО B отримує 1% позитивних результатів аналізів у 320 

зразках (2015). 

 

› Подібним чином це стосується частоти відбору зразків, 

орієнтованих на процес, та аналізу (зелений листок, 

допоміжні речовини, зразки пилу). Існують суттєві 

відмінності між КО, які працюють у країнах з 

підвищеним ризиком. 

 

› Які причини цих відмінностей? 

 

Чи є лабораторне випробування рішенням? 

Настанови ЄС та США 

Залишки заборонених речовин, виявлені різними органами сертифікації 



 

› Україна має добрий потенціал для органічного виробництва. 

 

› Українські експортери можуть розвивати успішні торгівельні 

відносини з імпортерами з США та ЄС. Багато залежить від 

їхнього бізнес підходу. 

 

› Фактори ризику, які ставлять під загрозу чесність 

органічного виробництва, є добре відомими. 

 

› Підходи до зменшення таких факторів ризику часто не є 

переконливими. 

 

› Нам потрібен «кращий нагляд» збоку акредитаційних 

органів та урядів, орієнтований на практичні аспекти, а не 

формальні вимоги, та на «актуальні теми», які ставлять під 

загрозу чесність органічного виробництва.  

 

 

 

 

Висновки 



Дуже дякую! 


