Онлайн-тренінг
ОРГАНІЧНИЙ МОДУЛЬ З РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
у сфері органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції
Програма
Посилання для підключення (на усі 3 дні тренінгу):
https://zoom.us/j/99286378609?pwd=VU80WTF4aElXNnA1Ymk5WjQ3ZHo4dz09
День 1: 01.02.2022 (вівторок), 10:00 – 13:10
Час
09:5010:00

Тема
Технічне підключення доповідачів та
учасників

Доповідач(і)
Модератори:
Олена Корогод, президентка, Громадська
спілка «Органічна Україна»
Наталія Прокопчук, координаторка
органічного компонента, швейцарськоукраїнська програма «Розвиток торгівлі з
вищою доданою вартістю в органічному
та молочному секторах України» (QFTP)

10:0010:30

Привітальні слова

Технічна підтримка:
Олена Свиріпа, провідна фахівчиня
органічного компонента, QFTP
Людмила Хомічак, заступник директора
директорату державної політики у сфері
санітарних та фітосанітарних заходів –
начальник головного управління з питань
підакцизної продукції та органічного
виробництва, Міністерство економіки
України
Андрій Кравченко, заступник директора
Департаменту аграрного розвитку,
Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Анатолій Вовнюк, заступник голови з
питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації,

Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів і захисту
споживачів
Сергій Галашевський, директор,
ТОВ «Органік Стандарт»
Олена Корогод, президентка, Громадська
спілка «Органічна Україна»

10:3010:45

10:4511:00
11:0011:40

Державне регулювання у сфері
органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції та
повноваження органів виконавчої
влади (в тому числі огляд нормативноправових актів, 3 державні реєстри
(Реєстр операторів, Реєстр органів
сертифікації, Реєстр органічного
насіння і садивного матеріалу),
Перелік органів іноземної
сертифікації)
Питання та відповіді
Загальні вимоги до органічного
виробництва







11:4011:50
11:5012:20

Сфера дії закону. Терміни та
поняття
Права та обов’язки операторів
ринку та органів сертифікації
Галузі сертифікації та загальні
вимоги
Сертифікація
Галузевий опис оператора
Документація

Ігор Кравченко, місцевий керівник
Програми, QFTP
Валентина Заєць, начальник відділу
державної політики у сфері органічного
виробництва Директорату державної
політики у сфері санітарних та
фітосанітарних заходів, Міністерство
економіки України

Сергій Бондарєв, провідний фахівець із
сертифікації, стандартизації та якості
ТОВ «Органік Стандарт»

Питання та відповіді
Вимоги до органічного
рослинництва (у тому числі,
насінництва та розсадництва)








Загальні вимоги до органічного
рослинництва
Перехідний період
Паралельне виробництво
Насіння та садивний матеріал
Ґрунт та підтримка родючості.
Використання добрив,
меліорантів та поживних
речовин
Контроль шкідників та хвороб

Віра Пасацька, провідна фахівчиня із
сертифікації, стандартизації та якості
ТОВ «Органік Стандарт»


12:2012:30

Документація при виробництві

Вимоги до органічного
грибівництва (у тому числі
вирощування органічних дріжджів)




Визначення органічного
грибівництва. Вимоги до
компонентів субстрату
Вимоги до сертифікації
виробництва органічних
дріжджів

12:3012:40

Питання та відповіді

12:4013:00

Вимоги до заготівлі органічних
об’єктів рослинного світу
 Поняття та загальні вимоги до
заготівлі органічних об’єктів
рослинного світу
 Збір та заготівля органічних
об’єктів рослинного світу
 Ведення документації
суб’єктами заготівлі органічних
об’єктів рослинного світу
 Винятки та обмеження
Питання та відповіді.
Завершення заходу

13:0013:15

Віра Пасацька, провідна фахівчиня із
сертифікації, стандартизації та якості
ТОВ «Органік Стандарт»

Василь Шукалович, провідний фахівець із
сертифікації, стандартизації та якості
ТОВ «Органік Стандарт», кандидат
економічних наук

День 2, 02.02.2022 (середа), 10:00 – 13:00
Час
09:4510:00

Тема
Технічне підключення доповідачів та
учасників

Доповідач(і)
Модератори:
Олена Корогод, президентка, Громадська
спілка «Органічна Україна»
Наталія Прокопчук, координаторка
органічного компонента, швейцарськоукраїнська програма «Розвиток торгівлі з
вищою доданою вартістю в органічному та
молочному секторах України» (QFTP)

10:0011:00

Технічна підтримка:
Олена Свиріпа, провідна фахівчиня
органічного компонента, QFTP
Вимоги до органічного тваринництва Сергій Бондарєв, провідний фахівець із
сертифікації, стандартизації та якості
 Походження тварин та перехідний
ТОВ «Органік Стандарт»
період
 Одночасне та паралельне
виробництво тварин і продукції
тваринництва









11:0011:10
11:1011:30

Питання та відповіді
Вимоги до органічного бджільництва








11:3011:40
11:4012:40

Походження бджіл та перехідний
період
Ведення паралельного та
одночасного виробництва
Умови утримання та господарські
практики
Годівля бджіл
Здоров’я бджільництва
Документація бджільництва
Застосування винятків у
органічному бджільництві

Олександр Гера, к.с.-г.н., с.н.с., провідний
фахівець із сертифікації, стандартизації та
якості ТОВ «Органік Стандарт»

Питання та відповіді
Вимоги до органічної аквакультури та
виробництва органічних морських
водоростей










12:4013:00

Умови утримання та господарські
практики тваринництва, догляд за
тваринами
Годівля тварин
Здоров’я тварин
Застосування винятків у
органічному тваринництві
Документація тваринництва
Видоспецифічні розділи

Походження тварин та перехідний
період
Одночасне виробництво
органічних та неорганічних
об’єктів аквакультури
Умови утримання та господарські
практики
Годівля
Здоров’я тварин
Документація виробництва
окремих об’єктів аквакультури
Вирощування двостулкових
молюсків
Виробництво та збирання
морських водоростей

Питання та відповіді.
Завершення заходу

Сергій Бондарєв, провідний фахівець із
сертифікації, стандартизації та якості
ТОВ «Органік Стандарт»

День 3, 03.02.2022 (четвер), 10:00 – 13:00
Час
09:4510:00

Тема
Технічне підключення доповідачів та
учасників

Доповідач(і)
Модератори:
Олена Корогод, президентка, Громадська
спілка «Органічна Україна»
Наталія Прокопчук, координаторка
органічного компонента, швейцарськоукраїнська програма «Розвиток торгівлі з
вищою доданою вартістю в органічному та
молочному секторах України» (QFTP)

10:0010:40

Вимоги до виробництва органічних
харчових продуктів (у тому числі до
органічного виноробства) і
виробництва органічних кормів









Загальні вимоги
Одночасне виробництво
Галузевий опис оператора
Сировина та рецептурний склад
Вимоги до органічного
виноробства
Очищення обладнання
Документація при виробництві
Застосування винятків

10:4010:50
10:5011:50

Питання та відповіді

11:5012:00
12:0012:30

Питання та відповіді

Обіг органічних продуктів










12:30-

Зберігання органічної продукції
Перевезення органічної продукції
Приймання органічної продукції
Маркування органічної продукції
Реалізація органічної продукції
Експорт, імпорт

Порядок сертифікації



Технічна підтримка:
Олена Свиріпа, провідна фахівчиня
органічного компонента, QFTP
Олена Манзюк, провідна фахівчиня із
сертифікації, стандартизації та якості
ТОВ «Органік Стандарт»

Процедура сертифікації
Сертифікат відповідності
оператора з органічного
виробництва
Дії з сертифікатом
Перша інспекція та інші типи
перевірок оператора

Питання та відповіді.

Олена Манзюк, провідна фахівчиня із
сертифікації, стандартизації та якості
ТОВ «Органік Стандарт»

Олена Манзюк, провідна фахівчиня із
сертифікації, стандартизації та якості
ТОВ «Органік Стандарт»

Модератори

12:45
12:4513:00

Фінальна панельна дискусія
Підведення підсумків.
Завершення заходу

Людмила Хомічак, заступник директора
директорату державної політики у сфері
санітарних та фітосанітарних заходів –
начальник головного управління з питань
підакцизної продукції та органічного
виробництва, Міністерство економіки
України
Андрій Кравченко, заступник директора
Департаменту аграрного розвитку,
Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Владислава Магалецька, голова, Державна
служба України з питань безпечності
харчових продуктів і захисту споживачів

Про тренінг
Місце проведення – онлайн платформа Zoom.
Ціль тренінгу – розвиток потенціалу Міністерства економіки України, Міністерства аграрної
політики та продовольства України, Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів і захисту споживачів, Державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту».
Цільова група – відповідальні співробітники Міністерства економіки України, Міністерства аграрної
політики та продовольства України, Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів і захисту споживачів (центрального та головних управлінь в областях), Державної
установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту».
Організатори і партнери:
Цей тренінг організовано Міністерством економіки України та Органік Стандарт у співпраці з
ГС «Органічна Україна» за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми
«Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що
впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у
партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), www.qftp.org.
Після проведення тренінгу:
1) учасники, які братимуть участь у заході протягом 3-х днів, отримають сертифікати;
2) розроблені матеріали тренінгу будуть передані Міністерству економіки України, Міністерству
аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужбі, ДУ «Офіс з розвитку
підприємництва та експорту».
Контактна особа організаторів:
Олена Свиріпа, провідна фахівчиня органічного компонента, швейцарсько-українська програма
«Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», email:
olena.svyripa@qftp.org

