
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА  
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА  

Міністерство  розвитку  економіки, торгівлі  та  сільського  господарства  України 



 

 розроблення та прийняття 12 нормативно-правових актів: 
 3 постанови Кабінету Міністрів України; 
           9 наказів 
 розроблення та прийняття нормативно-правових актів в розвиток 

затверджених 

 
 

 

 
 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського  господарства України            нормативно-правові   акти 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ,  
ПЕРЕДБАЧЕНІ  ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА  

ВИМОГИ ДО ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ  
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ» 

 



  прийняті нормативно-правові акти 
      

 Визначає детальні правила: 
 рослинництва,  
 тваринництва (в тому числі, специфічні вимоги до органічного 
 птахівництва та бджільництва),  
 грибівництва,  
 аквакультури,  
 виробництва морських водоростей,  
 харчових продуктів та кормів,  
 заготівлі органічних об’єктів рослинного світу,  
 Встановлює: 
  особливості застосування винятків, ведення паралельного та 
одночасного виробництва, зберігання, перевезення та маркування окремих 
видів органічної продукції. 
 
 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ (ДЕТАЛЬНИХ ПРАВИЛ) ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ» 
(№ 970 від 23.10.2019) 

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського  господарства України  



  
 
Перелік речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється 
використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені 
до використання в гранично допустимих кількостях (наказ 
Мінекономіки від 09.06.2020 №1073, зареєстр. в Мін’юсті                             
від 07.08.2020 за № 763/35046) 
 
Порядок ведення Переліку органів іноземної сертифікації (наказ 
Мінекономіки від 26.05.2020 № 985, зареєстр. в Мін’юсті 11.06.2020 за                
№ 506/34789) 
 

 
 
 

  

     прийняті нормативно-правові акти Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського  господарства України  



 

 прийняті нормативно-правові акти 

Порядок ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють 
виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері 
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, 
Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного 
виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру 
органічного насіння і садивного матеріалу (постанова КМУ                           
від 12.02.2020 № 87): 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського  господарства України  

Реєстр операторів  формується на підставі інформації органів сертифікації 
 

Реєстр органів сертифікації формується на підставі заявки  підприємств,   
установ та організацій, які пройшли акредитацію в НААУ 
 

Реєстр органічного насіння і садивного матеріалу формується на підставі 
інформації від оператора, який здійснює виробництво та/або реалізацію 
органічного насіння та/або садивного матеріалу) 



 
 
 

 
 

 
  

прийняті нормативно-правові акти Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського  господарства України  

 Форма заявки на внесення до Державного реєстру органів 
сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної 
продукції (наказ Мінекономіки від 30.01.2020 № 109, зареєстр. в 
Мін’юсті 14.02.2020 за № 173/34456) 
 
Порядок підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного 
виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного 
виробництва (наказ Мінагрополітики від 19.03.2019 №143 зареєстр. в 
Мін’юсті 09.04.2019 за № 375/33346) 

 
Порядок розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації (наказ 
Мінекономіки від17.06.2020 № 1141 зареєстр. в Мін’юсті 19.08.2020                 
№ 805/35088) 

 
 
 



Наказ Мінагрополітики від 22.02.2019 № 67 «Про затвердження державного 
логотипа для органічної продукції", зареєстрований в Мін’юсті 14.03.2019                            
за № 261/33232 (із змінами, внесеними наказом Мінекономіки від 15.07.2020                  
№ 1336, зареєстрованим  в Мін’юсті 31.07.2020 за № 729/35012) 

ДЕРЖАВНИЙ ЛОГОТИП ДЛЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

прийняті нормативно-правові акти 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського  господарства України  



проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку сертифікації органічного 
виробництва та/або обігу органічної продукції» 
 
 

проект наказу Мінекономіки «Про затвердження вимог до матеріально-
технічної бази та інших об’єктів інфраструктури, необхідних для виконання 
функцій із сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної 
продукції»  

 

проект наказу Мінекономіки щодо затвердження порядку звітування органів 
сертифікації Мінекономіки та Держпродспоживслужбі про видані ними 
сертифікати 
 

проект наказу Мінекономіки про затвердження порядку, періодичності 
декларування та подання зведених матеріалів органами сертифікації  до 
Мінекономіки щодо обсягів органічної продукції, що вводиться в обіг 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського  господарства України  проекти нормативно-правових актів 

  



 

Стаття 8. Державна підтримка органічного виробництва та обігу 

органічної продукції 

 Державна підтримка може надаватися операторам у рамках 

загальнодержавних та регіональних програм за рахунок і в межах 

видатків за бюджетними програмами, спрямованими на підтримку 

розвитку сільськогосподарських товаровиробників. 

 
 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського  господарства України   державна підтримка 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО  
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ  

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ» 



 

  державна підтримка розвитку тваринництва та переробки  
сільськогосподарської продукці – 1 000 млн грн ; 
 
 фінансова підтримка розвитку фермерських господарств –   

380 млн грн; 
 

 часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки 
та обладнання вітчизняного виробництва – 1 000 млн грн  

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського  господарства України   державна підтримка 

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

– 



 

 фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі                  
шляхом здешевлення кредитів – 1 200 млн грн; 
 
 фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та 

хмелярства – 400 млн грн; 
 

 20 млн грн – надання сімейним фермерським господарствам 
додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на 
користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного 
фермерського господарства єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського  господарства України   державна підтримка 

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

– 



 державна підтримка      

Постанова КМУ от 25.08.2004 № 1102 «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених в державному 

бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам»  
(із змінами) 

 

фінансова підтримка надається на конкурсних засадах на 
поворотній основі у розмірі, що не перевищує  500 тис. гривень, 
для проведення оцінки відповідності виробництва органічної 
продукції з забезпеченням виконання зобов’язань щодо 
повернення бюджетних коштів при рівних  умовах фермерські 
господарства, які подали заяву про перехід на виробництво 
органічної продукції, мають перевагу перед іншими 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЧЕРЕЗ УКРДЕРЖФОНД 
 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського  господарства України 
  



 державна підтримка      

Постанова КМУ от 25.08.2004 № 1102 «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених в державному 

бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам»  
(із змінами) 

 

фінансова підтримка надається на конкурсних засадах на 
поворотній основі у розмірі, що не перевищує  500 тис. гривень, 
для проведення оцінки відповідності виробництва органічної 
продукції з забезпеченням виконання зобов’язань щодо 
повернення бюджетних коштів при рівних  умовах фермерські 
господарства, які подали заяву про перехід на виробництво 
органічної продукції, мають перевагу перед іншими 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЧЕРЕЗ УКРДЕРЖФОНД 
 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського  господарства України  



Затверджена постановою КМУ від 07 лютого 2018 року № 106, до якої на засіданні Уряду  22.04.2020 року 

внесено зміни, згідно з якими державна підтримка у 2020 році  надаватиметься: 

1) ФГ, яке має чистий дохід від реалізації продукції (послуг) за останній рік до 20 млн 

грн шляхом:  

  

• бюджетної дотації за утримання корів (5000 грн, але не більше ніж 250 000 грн ФГ, у 

власності яких перебуває від 5 корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до 

законодавства, за кожну наявну, станом на 01 липня поточного року корову) 

 

• часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими с/г дорадчими послугами 

(виплата 90% вартості, але не більше ніж 10 000 грн ) 

 

• бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 га) – новоствореним ФГ (3000 

грн на 1 га, але не більше 60 000 грн на одне ФГ) 

2) с/г обслуговуючому кооперативу, до складу якого  входять одне і більше ФГ компенсується вартість 

техніки та обладнання придбаних, як за власні кошти, так і за кредитні ( 70% вартості до 3 млн на 1 

кооператив) 

Фінансова підтримка розвитку 
фермерських господарств 

За даним напрямом у 2020 році передбачено спрямувати  380 млн грн 



Надаватиметься державна 

підтримка через доплати на 

користь застрахованих 

осіб - членів/голів сімейні 

ФГ без набуття статусу 

юридичної особи ЄСВ 

Доплата здійснюватиметься протягом 10 років у розмірі 

від 0,9 до 0,1 мінімального страхового внеску, виключно 

за умови сплати решти внеску головою/членами сімейні 

ФГ.   

 

Доплату можуть отримати члени/голова сімейні ФГ без 

статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до 

статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство” 

та зареєстроване платником єдиного податку четвертої 

групи 

Державна підтримка ФГ через доплати на користь 
застрахованих осіб - членів/голів сімейних ФГ 

Відповідно до постанови КМУ від 22.05.2019 № 565 «Про затвердження Порядку надання 

сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через 

механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голів сімейного фермерського 

господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» 

За даним напрямом у 2020 році передбачено спрямувати  20 млн грн 



Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 

тваринництва, зберігання та переробки с/г продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого 

постановою КМУ від 07.02.2018 № 107 (після внесення відповідних змін до Порядку використання 

коштів у 2020 році) буде передбачена за такими напрямами: 

• 31 500 грн за одну голову телиці, нетеля, корови 

• 10 000 грн за одну голову свинки або кнурця 

• 11 000 грн за одну голову вівцематки, барана, 

ярки 

• 100 грн за одну племінну бджоло матку 

• 500 грн за один бджолиний пакет 

• 100 грн за одну дозу сперми бугаїв 

• 300 грн за одну дозу сексованої сперми бугаїв 

• 100 грн за одну дозу сперми кнурів 

• 500 грн за один ембріон великої рогатої худоби) 

За даним напрямом у 2020 році передбачено спрямувати  1 млрд. грн 

Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції 

- відшкодування вартості тваринницьких об'єктів (до 30 % вартості) 

- дотація за бджолосім’ї (за наявні від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 грн за бджолосім’ю) 

- відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна (до 30 % вартості) 

 - відшкодування вартості закуплених племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів до 50% вартості, але не більш 

як: 



Порядок використання коштів, яким  затверджено постановою КМУ від 15.07. 2005 року № 587 (зі 

змінами), передбачено фінансову підтримку на загальну суму не більше 25 млн грн на одного 

суб'єкта господарювання, шляхом часткового відшкодування вартості: 

• придбання садивного матеріалу (після закладення насаджень) у розмірі до 80% вартості 

• спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення у розмірі до 30% вартості 

(після завершення монтажних робіт) 

•нового будівництва та реконструкції холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів 

винограду та хмелю власного виробництва, цехів первинної переробки технічних сортів винограду, 

плодів та ягід власного виробництва, об’єктів із заморожування плодів та ягід виробникам, які 

вирощують плоди та ягоди, у розмірі до 30% вартості 

•придбання лінії товарної обробки плодів та ягід виробниками, які вирощують плоди та ягоди, 

автоматизовані лінії з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, лінії з переробки 

власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали у розмірі 

до 30% вартості після завершення пусконалагоджувальних робіт 

•придбання техніки та обладнання (зокрема іноземного виробництва, які не виробляються в 

Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві, хмелярстві, згідно з 

визначеним Мінекономіки переліком , у розмірі до 30% вартості 

Фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та 

хмелярства 

За даним напрямом у 2020 році передбачено спрямувати  400 млн грн 



Порядок використання коштів, за яким затверджено постановою КМУ від 01.03. 2017 року № 130 (зі 

змінами), надаватиметься на безповоротній основі , у розмірі 25% вартості за придбані у 

вітчизняних виробників та/або їх дилерів техніку та обладнання 

Одержувачами бюджетних коштів є юридичні особи та фізичні особи – підприємці – 

сільгосптоваровиробники, основною діяльністю яких є постачання с/г товарів (за визначенням, 

наведеним у п 2.15 ст2 ЗУ “Про державну підтримку сільського господарства України”), вироблених ними на 

власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких с/г товарів становить 

не менше 75% вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом 

попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених с/г товаровиробників, які 

провадять господарську діяльність менш, як 12 календарних місяців - за результатами кожного окремого 

звітного періоду) 

Часткова компенсація не надається с/г товаровиробникам, стосовно яких 

порушено справу про банкрутство та/або яких визнано банкрутами, та/або які 

перебувають на стадії ліквідації, а також тим, що мають заборгованість з 

платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи 

За даним напрямом у 2020 році передбачено спрямувати  437 млн грн 

Часткова компенсація вартості с/г техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15


Відповідно до Порядку використання коштів, який затверджено постановою КМУ 

від 29.04. 2015 року № 300 (зі змінами), підтримка надається юридичним особам 

незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізичним особам 

– підприємцям: 

Цільове використання кредитів  

1) Короткострокові покриття поточних витрат на виробництво с/г товарів (послуг) 

 

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 

комплексі шляхом здешевлення кредитів 

2) Середньострокові придбання основних засобів с/г виробництва (в тому числі землі), 

будівництвоі реконструкція виробничих об'єктів с/г призначення   

Розмір компенсації 

Усі  позичальники 1,5 облікової ставки НБУ (5% сплачують  самостійно) 

Обсяги компенсації   

• Позичальники,  які займаються тваринництвом 15 млн грн 
• Інші позичальники 5 млн  грн 

Використання цих коштів здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, 
затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300  



Позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за останній рік до 20 млн грн, 

компенсуються відсоткові ставки за: 

- короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат за всіма видами 

виробничої діяльності 
- середньо/ довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів с/г 

виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів с/г 

призначення, а також для будівництва і реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для 

зберігання овочів, фруктів та ягід) 

Компенсація надається позичальникам щомісячно за фактично нараховані та сплачені відсотки у 

розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів 

передбачених кредитними договорами, зменшених на 5% пунктів (тобто, вартість кредиту для 

позичальника складатиме 5 %). 
Обмеження  

Компенсація протягом бюджетного року за 

коротко/середньо/довгостроковими кредитами, яка не 

може перевищувати 
- для позичальників та пов’язаних із ними осіб, які провадять діяльність у галузях тваринництва: 15 

млн грн 
- для позичальників, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

останній рік до 20 млн грн/5 млн грн 

За даним напрямом у 2020 році передбачено спрямувати  1 млрд 200 млн грн 

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 

комплексі шляхом здешевлення кредитів 



Міністерством фінансів України, відповідно до Порядку надання фінансової державної 

підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, затвердженого 

постановою КМУ  від 24.01.2020 № 28, через Фонд розвитку підприємництва,  передбачено 

програму компенсації процентів для  суб’єктів підприємництва, які здійснюють свою діяльній в 

аграрній галузі, в рамках якої вони можуть зменшити сплату базової відсоткової ставки до рівня 

з 9 до 7, або 5, відсотків річних. 
Таким здешевленням кредитів  можуть скористатись: 

• суб’єкти мікропідприємництва та малого підприємництва, які ведуть 

господарську діяльність у сільській місцевості 

• ФГ у тому числі й сімейні 

•с/г обслуговуючі та виробничі кооперативи 

•інші сільгосптоваровиробники 

Крім того, ЗУ № 540-IX   від 30.03.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» виключено пункт 10 частини першої статті 13 Закону України "Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", яким передбачались 

обмеження щодо надання державної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва, які отримують 

аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився. Тому кредити зможуть отримати 

і ті сільгоспвиробники, які вже скористалися іншими діючими програмами державної підтримки. 

За даним напрямом у 2020 році передбачено спрямувати  2 млрд грн зі спеціального 

фонду державного бюджету 

Доступні кредити 5-7-9% 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!  
 
 
 
 
 
 
 

Н а ч а л ь н и к  в і д д і л у  о р г а н і ч н о г о   
в и р о б н и ц т в а  т а  с т а н д а р т і в  я к о с т і   

Д и р е к т о р а т у  с і л ь с ь к о г о   
р о з в и т к у  М і н е к о н о м і к и  

З а є ц ь  В . М .  

 


