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Рішення засідання Комісії з питань розвитку аграрного ринку  

від 15 травня 2013 року 

 

I. Розглянувши питання щодо функціонування та розвитку в Україні органічного сектору, 

Комісія рекомендує: 

1. Відновити та активізувати розпочату спеціалістами Мінагрополітики України 

спільно із фахівцями Федерації органічного руху України та іншими громадськими 

організаціями роботу щодо підготовки та доопрацювання проекту Закону України 

«Про органічне виробництво» з урахуванням зауважень та пропозицій Президента 

України щодо розробленого в рамках депутатської ініціативи законопроекту «Про 

виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини».  

2. Мінагрополітики України розробити Правила органічного виробництва, 

орієнтуючись на положення Постанови Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 р. 

щодо органічного виробництва та маркування органічних продуктів, з урахуванням 

необхідності встановлення єдиних правил роботи для виробників сертифікованих 

органічних продуктів, із залученням фахівців Федерації органічного руху України 

та інших громадських організацій. 

3. Мінагрополітики України розпочати підготовку проекту Державної програми 

розвитку органічного виробництва в Україні, спираючись на розроблену 

Федерацією органічного руху України, на замовлення Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, Концепцію Державної програми розвитку 

органічного виробництва в Україні, а також зважаючи на положення Державної 

цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року. 

4. Членам Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства 

України відвідати спеціалізовану виставку «ORGANIC-2013» та прийняти участь у 

засіданні круглого столу «Органічне агровиробництво в Україні: досвід та 

перспективи», які організовують Міністерство аграрної політики та продовольства 

України та Федерація органічного руху України в рамках XXV Міжнародної 

агропромислової виставки «АГРО-2013», що відбудеться 22-25 травня 2013 р. на 

території Національного експоцентру України. 

II. Розглянувши пропозиції щодо реалізації наказу Мінагрополітики України від 13.02.2013р. 

№ 96 «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, 

захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що 

входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби», Комісія 

рекомендує:  

 

1. Державній ветеринарній та фітосанітарній службі спільно з громадськими 

організаціями розробити механізми реалізації наказу Мінагрополітики України від 
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13.02.2013р. № 96, які передбачали б впорядкування етапів оплати послуг, 

запобігання подвійної тарифікації вантажу та уніфікацію переліку аналізів, 

пов’язаних із наданням послуг та оформленням дозвільних документів. Також 

розмістити на сайті схеми, які були продемонстровані Державною інспекцією на 

засіданні Комісії 

2. Всім зацікавленим організаціям у тижневий термін надати свої пропозиції до 

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби. 

 

III. Заступник Голови Комісії з питань розвитку аграрного ринку Капшук С.П. 

запропонував у тижневий термін подати до координаційно-аналітичної групи Комісії свої 

пропозиції для включення їх до порядку денного наступних засідань Комісії. 

Рекомендовано при підготовці пропозицій звернути увагу на ті законопроекти, які 

знаходяться зараз у профільному Комітеті Верховної Ради України і, в разі необхідності, 

винести їх на громадське обговорення. 

 

 
Голова Комісії з питань розвитку 

аграрного ринку України 

 

В.Є. Андрієвський 

 

 

 

 


