
Додаток 1 
до Порядку, періодичності декларування та подання зведених матеріалів щодо обсягів органічної продукції, що вводиться в 

обіг 
(пункт 3) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

щодо обсягів органічної продукції, що вводиться в обіг, 
за 20__ рік 

Найменування оператора: 
                                        

                                        
 

 

 

Місцезнаходження: 
                                        

                                        
 

 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи в 
Єдиному державному реєстрі 
підприємств і організацій України / 
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків / серія (за наявності) 
та номер паспорта громадянина 
України*: 

                                        

 

 

 

 

 

Телефон:                                         
 

 

 

Електронна пошта:                                         
  

 

 

Найменування продукту Код згідно з УКТ ЗЕД 
Обсяг/кількість органічної 
продукції, що вводиться в 

обіг 

Одиниці виміру: 
вага (кг) / об'єм (літри) / 

кількість (голови, штуки) 
I. Продукти рослинництва, що не піддавалися переробці 

(крім об'єктів рослинного світу) 

        

Всього: Х     
II. Об'єкти рослинного світу, що не піддавалися переробці 

        

Всього: Х     
III. Живі тварини 

        

Всього: Х     
IV. Продукти тваринництва, що не піддавалися переробці 

(крім продуктів бджільництва) 

        

Всього: Х     
V. Продукти бджільництва, що не піддавалися переробці 

        

Всього: Х     
VI. Об'єкти аквакультури та водорості 

        

Всього: Х     
VII. Харчові продукти сільськогосподарського походження 

        

Всього: Х     
VIII. Продукти сільськогосподарського походження, що піддавалися переробці для використання як корми 

        

Всього: Х     
IX. Насіння 

        

Всього: Х     
X. Садивний матеріал 



        

Всього: Х     

 

 
__________________________________ 

(посада, власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ керівника 
або уповноваженої особи оператора) 

_______________ 
(дата) 

__________________ 
(підпис) 

 

 
____________ 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за 
серією (за наявності) та номером паспорта. 
 

 

  
Додаток 2 

до Порядку, періодичності декларування та подання зведених матеріалів щодо обсягів органічної продукції, що вводиться в 
обіг 

(пункт 8) 

ЗВЕДЕНІ МАТЕРІАЛИ 

щодо обсягів органічної продукції, що вводиться в обіг, 
за 20__ рік 

Найменування органу сертифікації: 
                                        

                                        
 

 

 

Реєстраційний код органу сертифікації 
(згідно з Державним реєстром органів 
сертифікації у сфері органічного 
виробництва та обігу органічної 
продукції): 

                                        

 

 

 

 

Телефон:                                         
 

 

 

Електронна пошта:                                         
 

 

 

Кількість операторів щодо яких 
подаються зведені матеріали:                                         

 

 

 

Найменування продукту Код згідно з УКТ ЗЕД 
Обсяг / кількість 

органічної продукції, що 
вводиться в обіг 

Одиниці виміру: 
вага (кг) / об'єм (літри) / 

кількість (голови, штуки) 
I. Продукти рослинництва, що не піддавалися переробці 

(крім об'єктів рослинного світу) 

        

Всього: Х     
II. Об'єкти рослинного світу, що не піддавалися переробці 

        

Всього: Х     
III. Живі тварини 

        

Всього: Х     
IV. Продукти тваринництва, що не піддавалися переробці 

(крім продуктів бджільництва) 

        

Всього: Х     
V. Продукти бджільництва, що не піддавалися переробці 

        

Всього: Х     
VI. Об'єкти аквакультури та водорості 



        

Всього: Х     
VII. Харчові продукти сільськогосподарського походження 

        

Всього: Х     
VIII. Продукти сільськогосподарського походження, що піддавалися переробці, для використання як корми 

        

Всього: Х     
IX. Насіння 

        

Всього: Х     
X. Садивний матеріал 

        

Всього: Х     

 
__________________________________ 

(посада, власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ керівника 
або уповноваженої особи органу сертифікації) 

_______________ 
(дата) 

__________________ 
(підпис) 

 


