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Людмила Хомічак 
заступник директора директорату державної 
політики у сфері санітарних та 
фітосанітарних заходів – начальник 
головного управління з питань підакцизної 
продукції та органічного виробництва 
Мінекономіки 



468 тис. га земель, зайнятих під органічним 
виробництвом  (органічних і перехідного 
періоду) 
 
 

1,1 % від земель с/г призначення України 
 
 
617 операторів, 

 
включаючи 

 
470 сільськогосподарських виробників 
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 Рік 2017 2018 2019 

Площа земель, тис. га 289 309 468 
   Частка земель с/г 
призначення 0,7 % 0,7 % 1,1 % 
Загальна кількість 
операторів: 529 635 617 

    з них с/г виробники 304 501 470 
   Частка с/г вироб. у заг. 
к-сті операторів 57 % 79 % 76 % 

62 % 

17 % 

55 % 

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 
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Державна підтримка виробників органічної сільськогосподарської 
продукції здійснюється шляхом: 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ  
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ» 

виділення бюджетних субсидій з розрахунку на 
одиницю оброблюваних угідь та/або одну голову 
великої рогатої худоби; 
 

відшкодування до 30 % вартості витрат на 

проведення сертифікації органічного 

виробництва;  
 

відшкодування до 30 % вартості витрат на 
придбання дозволених для використання засобів 
захисту рослин та добрив, насіння, садивного 
матеріалу та кормів. 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, 
ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ ДЛЯ 

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКІВ  
(постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77 (зі змінами) 

Кошти, передбачені у державному 
бюджеті Мінекономіки за 
програмою “Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників” 
спрямовуються на: 
… 
державну підтримку виробників 
органічної сільськогосподарської 
продукції; 
… 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

У 2021 році на державну підтримку виробників органічної 
сільськогосподарської продукції виділено 50 млн. грн.,                      
які будуть спрямовані за двома напрямками:  

виділення бюджетних субсидій з розрахунку 
на одиницю оброблюваних угідь та/або одну 
голову великої рогатої худоби; 
 
відшкодування до 30 відсотків вартості витрат 
на проведення сертифікації органічного 
виробництва. 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі  
та сільського  господарства України  



ПЕРСПЕКТИВИ НАДАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 

Бюджетна субсидія з 
розрахунку на одиницю 

оброблюваних угідь 
 
 
 
 

на 6 тис. га 
поширено держпідтримку 

 
300 виробників 

отримають допомогу 
 
 

Бюджет – 30 млн. грн. 
 

Бюджетна субсидія з 
розрахунку на одну голову 

великої рогатої худоби 
 
 
 
 

3 тис. голів 
утримуватимуться відповідно до 
вимог органічного виробництва 

 
 
 
 

Бюджет – 15 млн. грн. 
 

Відшкодування вартості 
витрат на проведення 

сертифікації органічного 
виробництва 

 
 
 

500 виробників 
отримають допомогу 

 
 
 
 

Бюджет – 5 млн. грн. 
 

 

П Р О Г Н О З Н І   Р Е З У Л Ь Т А Т И 
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ПЕРСПЕКТИВИ НАДАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


