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Закон України 
«ПРО ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО» 

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні за
сади створення та діяльності фермерських господарств як 
прогресивної форми підприємницької діяльності громадян 

у галузі сільського господарства України. 

Закон спрямований на створення умов для реалізації 
ініціативи громадян щодо виробництва товарної сіль
ськогосподарської продукції, їі переробки та реалізації 

на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також для за
безпечення раціонального використання і охорони земель 

фермерськихгосподарств,правовоготасоціальногозахисту 
фермерів України. 

19 червня 2003 р. Верховною Радою України прийнятий 
Закон <<Про фермерське господарство>>, який набув чин

ності з дня його опублікування, тобто з 29 серпня 2003 р. 
Даний нормативно-правовий акт прийшов на зміну Закону 

України від 20 грудня 1991 р. <<Про селянське (фермерське) 
господарство>>, який хоч і перестав відповідати сучасним 
реаліям функціонування фермерських господарств в умо

вах ринкової економіки України, але виконав свою ··роль. 

Він, зокрема, встановив nравові умови і nорядок одержання 

земельних ділянок для створення таких господарств і тим 
самим започаткував юридичну можливість їх виникнення 
вже на перших етапах проведення радикальної земельної ре

форми. Необхідність прийняття цього Закону на той nеріод 

була обумовлена істотною особливістю правового статусу 

фермерських господарств як суб'єктів земельних та інших 

відносин. 
Новий Закон України <<Про фермерське господарство>> 

увібрав у себе всі позитивні моменти, які витримали ви

пробування і перевірку часом і сприяли становленню фер

мерського руху в період 1991-2002 рр. Разом з тим в новій 
редакції Закону знайшли своє закріплення низка нових 

принципових положень, які спрямовані на забезпечення 
розширення сфери фермерського господар<;тва в аграрному 

секторі та зростання конкурентоспроможності nродукції 
фермерських господарств на вітчизняному та зарубіжних 
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ринках, а також забезпечення раціонального використання 

і охорони земель фермерських господарств. 

Формування і функціонування такої нової організацій
но-правової аграрної структури як фермерські господар

ства - це результат проведення радикальної аграрної 

реформи, яка після завершення в основному земельної 

реформи є її логічним продовженням. · 

Розділ І 
ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ 

г' Стаття 1. Поняття фермерського господарства 
1. Фермерське господарство є формою підприємницької 

діяльності громадян із створенням юридичної особи, які ви
явили бажання виробляти товарну сільськогосподарську 

продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою 
отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для 
ведення фермерського господарства, відповідно до закону. 

2. Фермерське господарство може бути створено од
ним громадянином України або кількома громадянами 

України, які є родичами або членами сім'ї, відповідно до 
закону. 

3. <Їfермерське господарство має своє найменування, пе
чатку і штамп. 

4. Фермерське господарство діє на основі Статуту. У Ста
туті зазначаються найменування господарства, його місце
знаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок 

формування майна (складеного капіталу), органи управ

ління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу 
до господарства та виходу з нього та інші положення, що 

не суперечать законодавству України. 

1. Коментована стаття-визначає/фермерське господарст
во як прогресивну форму підприємницької діяльності гро
мадян у галузі сільського господарства України. Це одна з 
найважливіших організаційно-правових форм реалізації 
громадянами України конституційного права на підпри
ємницьку діяльність, яка не заборонена законом, та їх 

земельних прав в умовах здійснення земельної та аграрної 
реформи. 

Серед інших організаційно-правових форм сільськогос
подарської діяльності (сільськогосподарських кооперати-
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вів (виробничих і обслуговуючих), особистих селянських 

господарств, приватних аграрних підприємств, орендних 
аграрних господарств та ін.) фермерське господарство зай

має провідне місце, оскільки воно є однією з основних орга
ніраційних форм сучасного аграрного підприємництва_:) 

V Закріплення ст. 42 Конституції "України права кожного 
на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, 

є важливим підГрунтям створення громадянами "України 

фермерських господарств та подальшого їх функціонуван

ня цих аграрних товаровиробників. Положення зазначеної 
норми системно пов'язані з приписами інших статей та зі 

статтями 13 та 14 Основного Закону щодо закріплення права 
власності на природні ресурси (зокрема, на землю), які є од

ним із найважливіших засобів виробництва в сільському гос

подарстві. Реалізація конституційногр права громадянами 
на підприємницьку діяльність безпосередній та органічний 

зв' язок має зі ст. 41 Конституції щодо змісту та форм права 
власності, непорушності права приватної власності; ст. 43 
Конституції про право на працю та ін. Саме реалізація права 
власності (в тому числі на землю) шляхом використання їі у 

підприємницькій діяльності та реалізація права на працю, 
як обов'язкового фактора виробництва, утворюють необхідну 

і відносно самодостатню систему функціонування фермер

ських підприємницьких відносин. 
Право на підприємницьку діяльність шляхом створення 

фермерських господарств, що суб'єктивно реалізується 

за;вдяки приватному інтересу через приватну мотивацію, є 
фактично першочерговим публічним інтересом функціону

вання економічної системи в аграрному секторі. 

Сформування та становлення приватного сектору в сіль
ському господарстві, одним з головних представників якого 

є фермерські господарства, значною мірою пов' язані з реалі

зацією "Указу Президента "України від 3 грудня 1999 р. <<Про 
невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграр

ного сектора економіКИ>>. Саме в результаті реформування 

переважної більшості колективних сільськогосподарських 
підприємств згідно з цим "Указом виникли ринково орієн

товані сільськогосподарські товаровиробники, серед яких 

значну питому вагу набули фермерські господарства. Як і 

інші юридичні особи ринкового типу (сільськогосподарські 
кооперативи, приватні підприємства, господарські това
риства та ін.), фермерські господарства були створені на 

засадах приватної власності та оренди землі і майна. 
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Структурні зміни в аграрному секторі відкрили широкі 

перспективи для становлення та розвитку фермерських 

господарств як однієї з перспективних форм приватного 

сільськогосподарського виробництв11rТак, на 1 січня 2002 р. 
кількість фермерських господарств становила 46,1 тис. 
юридичних осіб. Вони використовували 2585,8 тис. га 
сільськогосподарських угідь, з яких 2410,9 тис. га орних 
земель. В середньому на одне господарство припадало відпо
відно по 62,2 га сільськогосподарських угідь (у тому числі 
58 га ріллі)1 • 

Фермерське господарство як самостійний, добровільно 
створений одноосібно громадянином України або громадя

нами господарюючий суб'єкт має статус юридичної особи, 
якийвизначається цивільно-правовими нормами. Стат

тя 80 Цивільного кодексу України вважає юридичною осо
бу, яка створена і зареєстрована у встановленому законом 

порядку. Їй притаманні певні ознаки, які дають можливість 
відрізнити юридичну особу від будь-яких інших формувань 
(філій, структурних підрозділів, об'єднань та ін.). Такими 

ознаками вважаються: наявність відокремленого майна, 
самостійна відповідальність за зобов'язаннями, придбання 
і реалізація цивільних прав від свого імені, можливість ви

ступати позивачем і відповідачем від свого імені в суді. 

Фермерське господарство як юридична особа має бути 
певним чином організоване як єдине ціле, мати організа

ційну структуру та орган, який здійснює правосуб'єктність 
юридичної особи_,) 

Наявність у фермерського господарства відокремленого 
майна означає, що для участі у товарно-грошових відноси

нах воно повинно мати певне майно, яке належить саме 

йому як юридичній особі. Згідно зі ст. 19 Закону України 
<<Про фермерське господарство>> 2 до складу його майна мо
жуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні 
цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством 
в результаті господарської діяльності, одержані доходи та 
інше майно, набуте на підставах, що не заборонені зако
ном. Крім того, 1'1айно фермерського господарства може не 
обмежуватися лише майновими об'єктами (в тому числі і 
земельними ділянками), а полягати ще й в наявності майно-

1 Інформація про селянські (фермерські) господарства І І Зем
левпорядний вісник.- 2002.-М 1.- С. 63. 

2 Далі за текстом, якщо не обумовлено інше- Закон. 
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вf!Х прав (наприклад, права користування землею, водами 

та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, 

обладнанням тощо). 
Можливість від свого імені набувати майнові та особисті 

права і мати відповідні обов' язки полягає в тому, що фермер
ське господарство має право від свого імені укладати договори, 

вf!ступати в зобов'язаннях, нести самостійну відповідальність. 
Самостійна, наприклад, майнова відповідальність перед
бачає можливість кредиторів фермерського господарства 

звертатися з майновими вимогами, які випливають з його 
зобов'язань, безпосередньо до цього господарства. Крім 

того, стягнення за цими вимогами можливо звернути тільки 
на майно даного фермерського господарства. Така здатність 

фермерського господарства виступати в товарно-грошових 

відносинах від свого імені обумовлює і можливість висту
пати в суді позивачем, відповідачем, третьою особою. В цих 

випадках фермерське господарство виступає від свого імені, 
а не від імені голови або членів господарства. 

Фермерське господарство- юридична особа приватного 

права. Воно створюється на підставі установчих документів 
у порядку, встановленому законом. Як організаційно-право
ва форма сільськогосподарської трудової підприємницької 

діяльності функціонування фермерських господарств нероз
ривно пов'язане з використанням земель сільськогосподар

ського призначення. Такими землями визначаються землі, 

надані для виробництва сільськогосподарської продукції, 
здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та 
навчальної діяльності, розміщення відповідної виробни

чої інфраструктури або призначені для цих цілей (ст. 22 
Земельного кодексу України). До земель сільськогосподар

ського призначення належать як сільськогосподарські, так 
і несільськогосподарські угіддя. Безпосередньо, як засіб 

виробництва, фермерськими господарствами використо

вуються сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні 
насадження, сіножаті, пасовища та перелоги). Крім того, 
у процесі функціонування фермерських господарств важ

ливого значення набувають несільськогосподарські угіддя 
(господарські шляхи і про гони, полезахисні лісові смуги та 
інші захисні насадження, землі під господарськими будів

лями і дворами, землі тимчасової консервації тощо). 
У нікальність фермерського господарства як самостійної 

і специфічної форми аграрного підприємництва полягає в 

тому, що ведення такого господарства здійснюється за са-
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моетійною ініціативою, на власний ризик і систематично. 

Ця форма ведення сільськогосподарського виробництва 
включає виготовлення товарної сільськогосподарської 
продукції, її переробку та реалізацію з метою отримання 

прибутку. Вона виникає на добровільних засадах, за осо

бистим волевиявленням громадян України. 
ГОдна із суттєвих особливостей функціонування фермер

ських господарств полягає в тому, що їх члени (переважно 

сільські жителі) ведуть <<Трудове>> сільськогосподарське 
виробництво, тобто виробництво, яке базується на праці 
власників цих господарств, їх родичів та членів їх сімей. 

Трудові відносини в фермерських господарствах фор
муються як на основі членства в них, так і виникають на 

засадах трудового договору (контракту). Фермерське госпо

дарство, маючи статус юридичної особи , забезпечує його 
членам індивідуальну зайнятість, яка повинна бути для 

них суспільно корисною формою працЬ 
Основні завдання фермерського господарства полягають 

у забезпеченні більш повної зайнятості сільського населен

ня суспільно необхідною діяльністю, використання трудо
вих ресурсів; виробництві, переробці і реалізації товарної 
сільськогосподарської продукції; участі у формуванні та 

розвиткуоб'єктів соціальної інфраструктури тієї сільської 
місцевості, де функціонує фермерське господарство; раціо

нальному та ефективному використанні земель сільсько
господарського призначення. 

2. Створення фермерського господарства пов'язане з 
волевиявленням громадян України. Іноземні громадяни, 

особи без громадянства та юридичні особи не можуть ство
рювати або приймати участь у створенні фермерського 

господарства. 

Право на створення фермерського господарства мають 
лише громадяни України, які відповідають вимогам, встанов
леним законом. Засновниками фермерського господарства 

можуть виступати як один, так і кілька громадян України. 

У другому випадку закон вимагає, щоб між цими громадяна
ми існував родинний чи сімейний зв' язок. Саме родичі або 
члени сім'ї можуть створювати фермерське господарство. 

Створення самостійних фермерських господарств можливе 
і окремими членами однієї сім'ї. Фермерське господарство 

вважається створеним з моменту його державної реєстрації. 

Фермерське господарство характеризується специфічними 
ознаками, сукупність яких свідчить про особливий право-
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вий статус цієї юридичної особи. Так, це форма аграрного 

підприР.мництва, що здійснюється тільки громадянами 
України за їх власною ініціативою, на власний ризик і сис
'l'ематично. Фермерське господарство, будучи юридичною 
особою, являє собою, в основному, сімейно-трудове об'єд

нання, до складу якого входять подружжя, батьки, діти, 

що досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї, родичі, які 
об'єдналися для спільного ведення цього господарства. 

Згідно із Сімейним кодексом України, який вступив у 
дію з1 січня 2004 р., сім'єю вважається спільне проживання 
осіб, пов' язаних спільним побутом, що мають взаємні права 
та обов'язки. Подружжя вважаються сім'єю і тоді, коли 

один з них у зв 'язку з навчанням, роботою, лікуванням, 

необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших по
важних причин не проживають спільно. 

Дитина належить до сім'ї своїх батьків і у випадках, коли 
вона спільно з батьками не проживає. Дитиною вважається 
особа до досягнення нею повноліття, тобто 18 років. Мало
літня дитина- особа до досягнення нею 14 років, непов
нолітня- до досягнення нею 18 років. Діти, що досягли 
14-річного віку, вважаються неповнолітніми. 

Підставами виникнення сім'ї є: шлюб, кровне споріднен
ня, інші підстави, які не заборонені законом і не суперечать 

моральним засадам суспільства. Сім'єю буде вважатися, 

наприклад, проживання жінки разом з дітьми, які наро
джені нею не у шлюбі; спільне відкрите проживання жінки 
та чоловіка без реєстрації шлюбу при відсутності формаль

них перешкод для цього та ін. Права сім'ї визнаються і за 
одинокою особою. 

Функціонування такого господарства пов' язане з особис

тою працею членів фермерського господарства, внаслідок 

якої виробляється певна товарна маса продукції харчуван

ня, кормів для худоби, сировини для промисловості, що 

створює можливість одержувати доходи. Діяльність самого 

фермерського господарства та його членів за своїм головним 

змістом є процесом використання земель сільськогосподар

ського призначення як основного засобу виробництва. 
3. Фермерське господарство, створене у встановленому 

законом порядку, має свої атрибути: найменування, печатку 

й штамп. 

Названі атрибути забезпечують індивідуалізацію фермер

ського господарства, відокремлення його від інших осіб. 

9 



Згідно зі ст. 90 Цивільного кодексу України1 юридична 
особа {в тому числі і фермерське господарство) повинна 
мати своє найменування, яке містить інформацію про її ор
ганізаційно-правову форму. Найменування фермерського 

господарства слугує забезпеченню індивідуалізації цієї 
юридичної особи, можливості його участі в цивільному 
обороті. · 

Фермерське господарство, як юридична особа, може 
мати окрім повного найменування ще й скорочене. Воно 

вказується в установчих документах фермерського госпо

дарства і вноситься в єдиний державний реєстр. 

Не виключено, що фермерське господарство, як суб'єкт 
підприємницької діяльності, може мати фірмове наймену

вання. Воно підлягає спеціальній реєстрації згідно з чинним 
законодавством. 

Право на фірмове найменування фермерського госпо
дарства виникає з моменту державної реєстрації цього 

господарства. Це право фермерське господарство може ви
користовувати як у реквізитах штампу, бланків, рекламі, 

так і при укладенні угод, а також іншим способом. Фірмове 
найменування, як засіб індивідуалізації фермерського 
господарства, виступає об'єктом його виключного права. 
ІншЙми особами воно може використовуватися лише за 
згодою власника цього права. 

4. Фермерське господарство- господарюючий суб'єкт, 

тобто такий товаровиробник сільськогосподарської про
дукції, який реалізує вироблену сільськогосподарську про

дукцію з метою одержання прибутку. Будучи самостійним 
господарюючим суб'єктом, воно з власної ініціативи може 
приймати будь-які рішення, які не суперечать законодавст

ву України. Свою діяльність фермерське господарство здій
снює на основі статуту, який розробл~ється і затверджуєть
ся власником майна - засновником цього господарства. 

Статут фермерського господарства- це основний локаль
ний документ, який визначає правовий статус господарст

ва. Основні вимоги до змісту статуту, як найважливішого 
установчого документа, закріплені Цивільним кодексом 

{ст. 88). Коментована стаття повторює зазначені цивіль
но-правові приписи та встановлює деякі додаткові умови 

щодо змісту Статуту фермерського господарства. В Статуті 
обов'язково зазначаються найменування господарства, 

1 В подальшому за текстом - ЦК України. 
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його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, 
порядок формування майна (складеного капіталу), органи 

управління, порядок прийняття ними рішень, порядок 
вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, 
що не суперечать чинному законодавству України. 

Наявність Статуту є обов'язковою вимогою для фер
мерського господарства як юридичної особи. В ньому 
закріплюються організаційна єдність, яка виражається у 

визначенні цілей і предмета діяльності, у встановленні його 
внутрішньої структури, компетенції органу управління та 

порядку його функціонування. 

Серед положень, які обов' язково повинні бути зазначені 
в статуті фермерського господарства, крім найменування 

господарства, важливу роль відіграє його місцезнаходжен
ня. Місцезнаходження фермерського господарства має 

суттєве значення для реалізації правосуб'єктності цієї 
юридичної особи. Йдеться, скажімо, про вирішення питань, 
пов' язаних з виконанням зобов'язань, в яких воно приймає 
участь, визначення підсудності спорів та ін. У відповідності 
до ст. 93 ЦК України місцезнаходження юридичної особи 
визначається місцем її державної реєстрації, якщо інше 
не встановлено законом. Воно вказується в її установчих 
документах. 

І 

Стаття 2. Законодавство про фермерсЬІ'е 
господарство 

1. Відносини, пов'язані із створенням, діяльністю та 
припиненням діяльності фермерських господарств, ре
гулюються Конституцією України, Земельним кодексом 
України1 , цим Законом та іншими нормативно-правовими 
актами України. 

2. Цей Закон не поширюється на громадян, які ведуть 
особисте селянське господарство або які виІ,ористовують 
земельні ділянки для будівництва та обслуговування житло

вого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибні 
ділянки), садівництва, городництва, сінокосіння та випа

сання худоби. 

1. Законодавчу основу суспільних відносин, пов' язаних 
із створенням, діяльністю та припиненням діяльності фер

мерських господарств, складають насамперед положення 

1 В подальшому- 3К України. 
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Конституції України. Основний Закон закріплює право 

громадян на приватну власність, тобто право володіти, 
користуватися та розпоряджатися належним їм майном, 

іншими об'єктами права власності як одноособово, так і 

спільно з іншими суб'єктами. В ст. 41 Конституції Укра
їни зафіксовано положення про те, що <<Право приватної 

власності є непорушним •>, ніхто не може бути протиправно 
позбавлений права власності. 

Основні правові засади фермерства в Україні створює 

і ст. 42 Конституції, в якій зазначається, що <<Кожен має 
право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом•>. Відомо, що фермерське господарство - само
стійна форма підприємницької діяльності громадян, які 

виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську 

продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою 
отримання прибутку. Функціонування цієї форми підпри

ємництва пов' язане з правом громадян У країни самостійно 
господарювати, виробляти на власний розсуд товарну сіль

ськогосподарську продукцію та реалізовувати її. 

Виникнення та існування фермерських господарств не
можливе без одержання відповідних земельних ділянок, які 
використовуються в якості головного засобу виробництва 

при здійсненні діяльності фермерськими господарствами. 

Основні правові зас_ади щодо землі, яка використовується 
для фермерських господарств, визначеніст.14 Конституції 
України. Згідно з цією нормою право власності на землю га

рантується. Воно набувається і реалізується громадянами 
(в тому числі і тими, які ведуть фермерське господарство) 
та юридичними особами виключно відповідно до закону. 

Засади організації та діяльності фермерських госпо

дарств, як і всіх інших господарюючих суб' єктів, створюють 
і інші приписи Основного Закону. Йдеться, зокрема, про 
обов' язок кожного не заподіювати шкоду природі, культурній 

спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки; сплачувати 
податки і збори в порядку і розмірах, встановлених зако

ном, та ін. Повною мірою ці положення поширюються і на 
громадян, які ведуть фермерське господарство. 

Принципові положення Конституції України, які сто
суються регулювання використання землі фермерськими 

господарствами, деталізуються в Земельному кодексі Укра
їни, прийнятому 25 жовтня 2001 р. Стаття 31ЗК України 
визначає склад земель фермерського господарства, а стаття 

32 ЗК України закріплює вимоги щодо приватизації земель-
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них ділян<>:к членами фермерських господарств. Важливе 
значення має стаття 27 ЗК України, згідно з якою сільсь
когосподарські підприємства, установи та організації, осо
бисті селянські і фермерські господарства, якіоб'єднуються 
в асоціації та інші організаційно-правові форми, зберігають 
право на свої земельні ділянки, якщо інше не передбачено 
договором, наприклад, про створення асоціації. 

Відомо, що функціонування фермерських господарств 
нерозривн<> пов' язане з використанням земель сільськогос
подарського призначення. Правовому режиму цих земель 

присвячені правові приписи глави 5 Земельного кодексу. 
Так, відповідно до ст. 22 ЗК У країни землі сільськогосподар
ського призначення передаються у власність та надаються 

·в користування сільськогосподарським підприємствам для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

В числі основних новел чинного Земельного кодексу 
щодо регулювання земельних відносин за участю фермер

ських господарств та їх членів слід назвати: 
- чіт:ке законодавче закріплення складу земель, що 

використовуються фермерським господарством: земель

ні ділян::ки, що знаходяться у власності фермерського 
господарства як юридичної особи; земельні ділянки, що 
належать на праві приватної власності членам фермер
ського господарства; земельні ділянки, які використо

вуються фермерським господарством на умовах оренди 

(ст. 31ЗR України); 

-закріплення можливості знаходження земельної ді
лянки у спільній сумісній власності членів фермерського 

госпоДарства та поділу земельної ділянки (або виділення 
з неї окремої частки), що перебуває у спільній сумісній 

власності членів фермерського господарства (ч. 4 ст. 89 
ЗК України); 

- встановлення нових норм безоплатної передачі 
земельних ділянок громадянам України для ведення 
фермерського господарства із земель державної або ко

мунальної власності (ст. 121ЗК України); 

- встановлення обмежень щодо площі земельних 
ділянок із земель сільськогосподарського призначен
ня, які можуть перебувати у приватній власності однієї 
фізичної чи юридичної особи. Згідно зп. 13 Перехідних 
положень ЗК України на період до 1 січня 2010 р. грома
дяни і юридичні особи можуть набувати право власності 

на землі сільськогосподарського призначення загальною 
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площею до 100 га. Збільшення зазначеної площі мож
ливе лише за умов успадкування земельних ділянок за 
законом; 

-встановлення мораторію на відчуження земельних 

ділянок для ведення фермерських господарств та іншо
го товарного сільськогосподарського виробництва, що 

належать громадянам та юридичним особам на праві 

власності, та ін. 
Важливе значення для діяльності фермерських госпо

дарств має й поточне законодавство, присвячене реалізації 
земельної реформи в Україні, законодавство, яке деталізує 

та конкретизує положення Земельного кодексу. Йдеться, 
зокрема, про Закони України «Про охорону земель>), «Про 

землеустрій», «Про державний контроль за використанням 

таохороноюземель», УказПрезидента України <•Про Основ
ні напрямки земельної реформи в Україні на 2001-2005 
роки•>Від 25 травня 2001 р., розпорядження Кабінету 
Міністрів України <<Про затвердження плану підготовки 
проектів законодавчих та інших нормативно-правових 

актів, що випливають із Земельного кодексу України•> від 
10 січня 2002 р. та ін. 

Особливості правового статусу фермерських госпо
дарств як основних суб'єктів аграрних відносин в сучасних 
умовах ведення сільського господарства зумовлюють необ

хідність його правової регламентації шляхом прийняття 
спеціального нормативно-правового акта. На сьогодні ним 

став Закон України <<Про фермерське господарство•> від 
19 червня 2003 р., який коментується. 

2. Цей Закон не поширюється на громадян, які ведуть 
особисте селянське господарство. 

Особисте селянське господарство на відміну від фермер

ського господарства- це господарська діяльність, яка про

водиться без створення юридичної особи фізичною особою 
індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи 
родинних відносинах і спільно проживають, з метою задо
волення особистих потреб шляхом виробництва, переробки 
і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації 

її надлишків та надання послуг з використанням майна 
особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері 

сільського зеленого туризму. Діяльність, пов' язана з веден
ням особистого селянського господарства, не відноситься 

до підприємницької діяльності. Члени такого господарства 
здійснюють діяльність на свій розсуд і ризик у межах встанов-
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леного правового господарського порядку, дотримуючись 

вимог чинного законодавства. 

Відносини, пов' .язані з веденням особистого селянсько
го господарства, регулюються Конституцією України, 
Земельним та Цивільним кодексами України, спеціальним 
Законом <<Про особисте селянське господарство>> 1 від 15 травня 
2003 р., законами України та іншими нормативно-правовими 
актами. 

Закон, що коментується , не регулює також відносини, 
пов' .язані з використанням громадянами земельних ділянок 
дл.я будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), са
дівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби. 
Правове регулювання використання зазначених земельних 

ділянок здійснюється приписами відповідних норм Земель
ного кодексу України. 

Стаття 3. Члени фермерського господарства 
1. Членами фермерського господарства можуть бути по

дружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші 
члени сім'ї, родичі, які об'єдналися для спільного ведення 

фермерського господарства, визнають і дотримуються поло
жень Статуту фермерського господарства. Членами фермер
ського господарства не можуть бути особи, які працюють у 
ньому за трудовим договором (контрактом). 

2. При створенні фермерського господарства одним із 
членів сім'ї інші члени сім'ї, а також родичі можуть стати 

членами цього фермерського господарства після внесення 
змін до його Статуту. 

1. Коментована стаття чітко визначає коло тих фізичних 
осіб, які можуть бути членами фермерського господарства. 

При цьому Закон за основу приймає наявність сімейних чи 

родинних зв'язків між особами. 

Згідно з Сімейним кодексом України (ст. 3) сім'ю скла
дають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним 
побутом та мають взаємні права та обов'язки. До складу 
членів сім'ї Закон включаЄ чоловіка та жінку, їх батьків, 
дітей, .які на момент оформлення членських відносин у 
фермерському господарстві досягли 14-річного віку, та 
інших членів сім'ї. Попередня редакція Закону України 

1 Урядовий кур'єр.- 2003.-М 106.-11 червня. 
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<<Про селянське (фермерське) господарство>> закріплювала 
можливість стати членами фермерського господарства ді
тям, які досягли 16-річного віку. 

Сім' я створюється на підставі шлюбу, укладеного у вета
новленомупорядку,кровногоспоріднення,усиновлення,а 
також на інших підставах, не заборонених законом і таких, 
що не суперечать моральним засадам суспільства. 

Коментована стаття, включаючи родичів до кола осіб, 
які можуть бути членами фермерського господарства, не 
визначає ступеню споріднення і не вимагає обов'язкового 
підтверджеІ;Іня родинних зв'язків. Разом з тим вона не 
містить заборони щодо підтвердження родинних відносин. 
У являється, що в конкретних ситуаціях родинні відносини 
можуть бути підтверджені поданням відповідних докумен
тів (наприклад, довідки органів місцевого самоврядування 
тощо). Факт перебування в родинних відносинах може бути 
встановлений і в судовому порядку. 

Для набуття членства в фермерському господарстві осо
би, між якими встановлені сімейні чи родинні зв'язки, по
винні відповідати певним умовам. Вони мають об'єднатися 
для спільного ведення фермерського господарства, визна
вати Статут фермерського господарства та дотримуватися 
його положень. 

2. Члени фермерського господарства реалізують свою 
трудову функцію в діяльності господарства на підставі 
членських відносин. Інші особи працюють у ньому за тру

довим договором (контрактом). В цьому випадку вони не 
є членами фермерського господарства. Якщо ж член сім'ї 

чи родич засновника фермерського господарства працює в 

господарстві за трудовим договором (контрактом), то для 
набуття членства в цьому господарстві він повинен припи
нити дію трудового договору (контракту). 

Фермерське господарство може бути створене і однією 
безсімейною особою. Якщо ж фермерське господарство ство
рюється одним із членів сім'ї, то інші члени сім'ї, а також 
родичі можуть набути членство в цьому господарстві лише 
після внесення відповідних змін до його Статуту. Зміни до 
статуту підлягають державній реєстрації у встановленому 
порядку. 

Стаття 4. Голова фермерського господарства 
1. Головою фермерського господарства є його засновник 

або інша визначена в Статуті особа. 
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2. Голова фермерського господарства представляє фер
мерське господарство перед органами державної влади, 

підприємствами, установами, організаціями та окремими 

громадянами чи їх об'єднаннями відповідно до закону. 

3. Голова фермерського господарства укладає від імені 
господарства угоди та вчиняє інші юридично значимі дії 

відповідно до законодавства України. 
4. Голова фермерського господарства може письмово 

доручати вюtонаннл своїх обов'язків одному з членів гос

подарства або особі, яка працює за контрактом. 

1. Коментована стаття визначає структуру управління 
фермерським господарством, .яка може бути деталізована 
з врахуванням конкретних обставин у Статуті цього госпо

дарюючого суб'єкта аграрних відносин. 

Незалежно від кількості членів у складі фермерського 

господарства - один чи більше, управління господар

ством здійснює одноособово його голова. Закон не перед· 
бачає колегіальних органів управління цієї юридичної 

особи. 
Головою фермерського господарства виступає засновник 

цього господарства або інша визначена в Статуті особа. Це 
повинен бути дієздатний громадянин України, .який досяг 

повноліття, тобто 18 років. Засновником фермерського гос· 
подарства є особа, що має право створювати у встановленому 

порядку це господарство як юридичну особу та реалізувати 

його. 

Заснувавши фермерське господарство, громадянин 

України стає його членом. Тільки член фермерського гос· • 
подарства може бути його головою. Не може бути головою 
фермерського господарства стороння особа - не член 

господарства, або особа, яка реалізує трудову функцію в 

господарстві за трудовим договором (контрактом або уго· 

дою). В той же час закон допускає тимчасове виконання 
функцій голови іншою особою. Так, голова фермерського 

господарства у разі потреби чи необхідності може письмово 

доручити (наприклад, шляхом видання наказу чи видачі 

довіреності) виконання своїх обов'язків одному з членів 
господарства або особі, яка працює за трудовим договором 

(контрактом). Це може мати місце в разі хвороби голови 
господарства, під час відп стки, відрядження та в і-нши.х 

випадках його тимчасової відсутності. Доручен~.я головk .. \ .... " 
r 
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виконувати свої обов'язки та використовувати свої пра

ва одному з членів господарства або особі, яка працює в 

господарстві за трудовим договором (:контрактом), носить 
тимчасовий характер. Термін дії такого доручення ви

значається самим головою. Слід підкреслити, що раніше 

діючий Закон України «Про селянське (фермерське) 
господарство>) не допускав можливості виконання іншою 

особою прав і обов'язків голови господарства, навіть 

тимчасово. 

Голова фермерського господарства, як одноособовий ор

ган його управління, представляє інтереси господарства у 

відносинах з іншими суб'єктами права без спеціальних на 

те повноважень (без довіреності). Між фермерським госпо

дарством та його органом управління правові відносини не 

виникають, вони не потребують оформлення довіреності. 

Дії голови фермерського господарства - це дії самого фер

мерського господарства. 

Фермерське господарство як юридична особа набуває 

права і бере на себе цивільні обов' язки у процесі свого 

функціонування через свій орган управління - голову 

цього господарства, який діє в межах прав, наданих йому 

Статутом господарства. Прізвище, ім' я та по-батькові голо

ви господарства фіксуються в Статуті. 

Голова фермерського господарства представляє всі його 

інтереси в першу чергу перед органами державної влади, 

наприклад, районною державною адміністрацією, податко

вими органами, органами Пенсійного фонду України та ін. 

Аналогічним чином він представляє фермерське господар

ство і перед органами місцевого самоврядування, а також 

окремими громадянами чи їх об'єднаннями. 

Предст_авляючи інтереси фермерського господарства 

перед підприємствами, установами та організаціями (дер

жавними, :кооперативними, громадськими, зарубіжними 

та ін.), а також іншими суб'єктами, голова господарства 
виступає повноважним представником господарства в 

усіх його зовнішніх зв'язках та відносинах (наприклад, 

укладає цивільно-правові угоди та ін.). В той Же час він є 
і організатором усієї внутрішньогосподарської діяльності 

(наприклад, приймає на роботу за трудовим договором 

(:контрактом). В особі голови практично поєднуються риси 

як :керівника господарства, так і власника майна та безпо

середнього працівника. 
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Голова господарства, як орган управління, зобов' язаний 
не тільки організовувати діяльність усіх його членів та най
маних працівників, а й відповідати за створення безпечних 

умов праці для всіх громадян, зайнятих у діяльності фермер
ського господарства, дотримання техніки безпек:и, вироб

ничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки та i:fl. Голова 
несе повну відповідальність за стан справ у госпQдарстві, 

самостійно вирішує всі питання його діяльності. 
Від імені фермерського господарства його голова укла

дає різного роду угоди (правочини) та вчиняє і:fІШі юри

дично значимі дії відповідно до чинного законодавства 

України. Так, фермерське господарство, як самостійний 
суб'єкт аграрної підприємницької діяльності, мо~е вільно 

підбирати собі партнерів з виробничої та іншої діяльності, 

у тому числі й іноземних, та укладати з ними договори, які 
від імені господарства підписує його голова. Правамочності 

голови господарства щодо укладення ним правочинів роз

повсюджуються на сферу реалізації продукції, виробленої 
господарством, матеріально-технічного та фінансово-кре

дитного забезпечення господарської діяльності, енерге

тичного забезпечення виробництва сільськогосподарської 
продукції та ін. 

Голова господарства укладає з трудовим колективом, до 

складу якого входять всі члени фермерського госо:одарства 
та наймані працівники, з якими укладено трудови:й договір 

(контракт) чи угоду, колективний договір, яким регулюють

ся виробничі, трудові та економічні відносини '!'Рудового 
колективу та господарства. Сам факт наділення голови 

фермерського господарства повноваженнями одноосібного 

управління виробничою та іншою діяльністю госо:одарства 

не означає, що інші члени господарства не мають ніяких 
прав, які можуть виникати в процесі функціонування 
господарства. Так, конкретні права членів госnодарства 

щодо землі, об'єктів нерухомості та іншого майна, яке зна

ходиться у власності господарства, як юридичної особи, 
визначаються засновницькими документами (установчим 

договором та Статутом). 

19 



Розділ 11 
СТВОРЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

Стаття 5. Громадяни, які мають право на 
створення фермерського господарства 

Право на створення фермерського господарства має кож

ний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного 

віку, виявив бажання та пройшов професійний відбір на 

право створення фермерського господарства. 

Громадяни, що створили фермерське господарство, ма

ють право облаштувати постійне місце проживання в тій 
частині наданої для ведення фермерського господарства 

земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ 

до всіх виробничих об'єктів господарства. Якщо постійне 

місце проживання членів фермерського господарства зна

ходиться за межами населених пунктів, то вони мають 

право на створення відокремленої фермерської садиби, 

якій надається поштова адреса. 

Для облаштування відокремленої садиби фермерському 

господарству надається за рахунок бюджету допомога на 

будівництво під'їздних шляхів до фермерського господар

ства, електро-і радіотелефонних мереж, газо- і водопоста

чальних систем. 

Переселенцям, які створюють фермерське господарство 

в трудонедостатніх населених пунктах, перелік яких визна

чається Кабінетом Міністрів України, надається одноразо

ва грошова допомога за рахунок держаного бюджету у роз

мірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Щодо громадян, які мають право на створення фермер
ського господарства, законом встановлені певні вимоги. 

По-перше, засновником фермерського господарства може 

бути лише громадянин України. По-друге, цей громадя
нин повинен бути дієздатним. Згідно зі ст. 30 Цивільного 
кодексу України цивільну дієздатність має фізична особа, 
яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. 
Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність свої

ми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх 

здійснювати, а також здатність своїми діями створювати 
для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та 
нести відповідальність у разі їх невиконання. 
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Право на створення фермерського господарства гро
мадянином України є одним з елементів змісту загальної 
цивільної дієздатності фізичної особи. Вона пов'язана з 
можливістю займатися підприємницькою діяльністю у 
відповідності з порядком, який встановлений чинним зако
нодавством. По-третє, обов' яз:ковою умовою для створення 
громадянином фермерського господарства є досягнення ним 

повноліття, тобто 18-річного віку, та відповідне бажання 
створити фермерське господарство. Та:ке бажання 18-річ

ного повнолітнього громадянина повинно бути зафіксова

не в його заяві, я:ка адресується уповноваженому органу. 

Нарешті, по-четверте, громадянин, який виявив бажання 

створити фермерське господарство, але не має необхідної 

для ведення такого господарства земельної ділянки, для її 

отримання має пройти професійний відбір. Порядок прохо

дження професійного відбору врегульований спеціальним 

Положенням про порядок проведення професійного відбору 

з питань створення фермерських господарств, затвердже

ним наказом Міністерства аграрної політики України та 

Міністерства праці та соціальної політики України від 

17.12.2003 р. М 452/335, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції У :країни 28 січня 2004 р. за NQ 118/ 87181• 

Згідно з чинним законодавством проведення професій

ного відбору громадян, я:кі виявили бажання отримати зе

мельну ділянку для створення фермерського господарства, 

здійснюється з метою реалізації права громадян на створен

ня фермерського господарства я:к форми підприємницької 

діяльності. 
Громадянам, я:кі створили фермерське господарство, 

закон гарантує право на облаштування постійного місця 

проживання в тій частині наданої для ведення фермерського 

господарства земельної ділянки, з якої забезпечується зруч

ний доступ до всіх виробничих об'єктів господарства. 
Місцем проживання фізичної особи є місце, де вона п'&тій

но чи переважно проживає. Це місце повинно визначатися з 
достатньою точністю, тобто мати :конкретну адресу (із вказів

кою населеного пункту, вулиці, номера будинку та ін.). 

Місце проживання фізичної особи має суттєве значення 

для здійснення та захисту її прав і забезпечення стійкості 

та стабільності цивільних правовідносин. Та:к, за місцем 

1 Офіційний вісник України.- 2004.-М 4.- Ст. 206. 
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проживання визначається місце відкриття спадщини, вста

новлюється підсудність цивільних справ та ін. 
Цивільний кодекс України (ст. 29) встановлює, що міс

цем проживання вважається житловий будинок, квартира, 

інше приміщення у відповідному населеному пункті, де фі

зична особа постійно чи переважно проживає. Положення 
коментованої статті стосуються постійного місця прожи

вання громадян, які створили фермерське господарство. 

З врахуванням того, що свобода вибору місця проживання 

є одним з конституційних прав людини, Закон України 
<•Про фермерське господарство>) закріплює право членів 
фермерського господарства на створення відокремленої 

фермерської садиби. 

Відповідно до ст. 381 ЦК України садибою вважається 
земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим 

будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними 
і підземними комунікаціями, багаторічними насадження

ми. Отже, на земельній ділянці, яка складає основу садиби, 
має бути розміщенийжитловий будинок садибного типу. До 
складу цього будинку входять як житлові, так і нежитлові 

(допоміжні) приміщення. На зазначеній ділянці розмі

щуються крім житлового будинку господарські будівлі та 
споруди. В межах цієї ділянки можуть розташовуватися 

наземні та підземні комунікації, а також багаторічні на
садження. До багаторічних відносяться насадження, які 

мають вегетативний цикл більш ніж два роки. 

Поняття садиби є новою правовою категорією. Оскільки 
воно включає в себе сукупність всіх об' єктів, розташованих 

на відповідній земельній ділянці, то при відчуженні жилого 

будинку всі вони переходять до нового власника. Згідно 
з ч. 2 ст. 381 ЦК України у разі відчуження житлового бу
динку вважається, що відчужується вся садиба, якщо інше 
не встановлено договором або законом. 

Положення щодо відокремленої фермерської садиби 
стосується тих членів фермерського господарства, які облаш

тували постійне місце проживання за межами населеного 
пункту. В цьому випадку відокремленій фермерській садибі 
надається самостійна поштова адреса. 

Важливою гарантією права на створення відокремленої 
фермерської садиби є передбачена законом допомога на бу

дівництво під'їзних шляхів до фермерського господарства, 
ел ек тро- і радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних 

систем. Така допомога для облаштування відокремленої са-
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диби, як місця постійного проживання членів фермерського 

господарства, надається за рахунок бюджетних коштів1 • 
Окремим категоріям громадян, які створюють фер

мерські господарства, наприклад, у трудонедостатніх на

селених пунктах, надається одноразова грошова допомога 

за рахунок державного бюджету. Це, зокрема, стосується 

переселенців, які переселяються в трудонедостатні насе

лені пункти з метою створення фермерських господарств. 

Перелік таких пунктів визначається Кабінетом Міністрів 
України. Кабінет Міністрів України встановлює і розмір 

одноразової грошової допомоги, яка надається переселен

цям за рахунок державного бюджету. 

Стаття 6. Порядок проведення професійного 
відбору з питань створення 

фермерських господарств 

1. Професійний відбір громадян, які виявили бажання 
створити фермерське господарство, проводить районна (мі

ська) професійна комісія з питань створення фермерських 
господарств, склад якої формується і затверджується рай

онною (міською) радою. 
Положення про порядок проведення професійного 

відбору з питань створення фермерського господарства за

тверджується спеціально уповноваженими центральними 

органами виконавчої влади з питань аграрної політики і з 
питань праці та соціальної політики за погодженням з Асо
ціацією фермерів та приватних землевласників України. 

2. До складу професійної комісії з питань створення фер
мерських господарств включаються представники органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, пред
ставншш Асоціації фермерів та приватних землевласників 

і громадських організацій. 
3. Висновок професійної комісії з питань створення 

фермерських господарств про наявність у громадянина 
достатнього досвіду роботи у сільському господарстві або 
необхідної сільськогосподарської кваліфікації є умовою 
для державної реєстрації фермерського господарства і 
надання (передачі) громадянину у власність або оренду 
земельних ділянок для ведення фермерського господарства 

із земель державної і комунальної власності відповідно до 
Земельного кодексу України. 

1 Див.: Коментар до ст. 9. 
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1. Громадяни, які виявили бажання отримати земельну 
ділянку для створення фермерського господарства, мають 
пройти професійний відбір. У процесі проходження та
кого відбору громадяни повинні довести, що вони мають 
необхідну :кваліфікацію або досвід роботи в сільському гос
подарстві. На відміну від раніше діючого Закону України 

<<Про селянське (фермерське) господарство>> від 20 грудня 
1991 р. (з подальшими змінами та доповненнями), який 
вимагав від громадян проходження :конкурсного відбору, 

чинний Закон <<Про фермерське господарство>> передбачає 
обов' яз:кове проведення професійного відбору громадян, які 
виявили бажання створити фермерське господарство. 

Такий відбір відповідно до закону проводить районна 

(міська) професійна :комісія з питань створення фермер

ських господарств, склад якої формується і затверджу

ється районною (міською) радою. Разом з тим в літературі 
була висловлена слушна пропозиція, що найправильнішу 

оцінку здатності громадянина вести фермерське господар
ство можуть дати лише ті, хто сам займається веденням 

такого господарства і має достатній досвід у зазначеній 
сфері 1• Ця пропозиція була зафіксована і в розробленому 
П. Ф. Кулиничем законопроекті <<Про фермерське госпо

дарство>>, який був внесений на розгляд Верховної Ради 

України. В законопроекті було, зокрема, передбачено, що 
право на створення фермерського господарства має :кожний 

дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного 
ві :ку, виявив таке бажання та має на праві власності або 

оренди земельну ділянку сільськогосподарського призна

чення розміром не менше 2 гектарів, а в разі відсутності 
землі - пройшов професійний відбір на право створення 
фермерського господарства. В проекті пропонувалося, що 
професійний відбір громадян, які виявили бажання ство
рити фермерське господарство, проводить районна (міська) 

фермерська професійна :комісія, склад якої формується і за

тверджується районною (міською) або обласною Асоціацією 

фермерів та приватних землевласників У :країни. Висновок 
фермерської професійної :комісії про наявність у громадя

нина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві 

1 Див.: Кулинич П. Ф. Аграрна реформа та проблеми правового 
регулювання земельних відносин. В кн.: Організаційно-правові 

питання аграрної реформи в Україні: Монографія І Кол. авторів. 
За ред. В. І. Семчика. - К., 2003. - С. 83. 
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чи необхідної сільськогосподарської кваліфікації мав ви

знаватися обов'язковою умовою для державної реєстрації 
фермерського господарства громадянина, а також умовою 

для надання (передачі) такому громадянинові у власність 

або оренду земельної ділянки для ведення фермерського 
господарства із земель державної і комунальної власності 

відповідно до Земельного кодексу України. 
Однак запропонована у законопроекті пропозиція щодо 

статусу професійної комісії з питань створення фермерських 

господарств у Законі України <<Про фермерське господарст
ВО>> від 19 червня 2003 р. реалізоване лише частково. Ідея 
створення професійної комісії безпосередньо фермерами 
законодавцем, на жаль, не була підтримана. 

На виконання вимог частини першої статті, що коменту
ється, та з метою встановлення єдиного порядку професійного 

відбору з питань створення фермерських господарств нака

зом Міністерства аграрної політики України та Міністерст

ва праці та соціальної політики України від 17.12.2003 р . 
. М 452/335, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2004 р. за N~ 118/8717, було затверджене Поло
ження про порядок проведення професійного відбору з 

питань створення фермерських господарств1 • Цей порядок 

погоджений з Асоціацією фермерів та приватних власників 

України та Державним комітетом України з питань регу
ляторної політики та підприємництва. 

Названим документом передбачено, що виконання ор

ганізаційної роботи, пов'язаної з професійним відбором, 

покладається на професійну комісію з питань створення 

фермерських господарств, склад якої формує і затверджує 

районна (міська) рада за місцем розташування земельної 
ділянки, яка буде використовуватися для ведення фермер

ського господарства. 

2. До складу професійної комісії включаються пред
ставники управління (відділу) сільського господарства і 
продовольства, управління праці та соціального захисту 

населення місцевої державної адміністрації, інші пред
ставники органів державної влади, органів місцевого само

врядування, представники Асоціації фермерів та приватних 
землевласників України і громадських організацій. 

3. Громадяни, які мають намір та виявили бажання 
створити фермерське господарство, подають до професійної 

1 Офіційний вісник України.- 2004.- NQ 4.- Ст. 206. 
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комісії відповідну заяву, у якій обов' язково зазначаються ба

жані розміри і місце розташування земельної ділянки (в ме

жах відповідного району) та кількість членів фермерського 
господарства. До цієї заяви додаються копії документів, за

ві рені у встановленому порядку, які підтверджують досвід 
роботи членів фермерського господарства в сільському гос

подарстві (наприклад, витяг з трудової книжки працівни

ка), наявність необхідної кваліфікації або спеціальної під

готовки (наприклад, посвідчення механізатора, документ 
про спеціальну сільськогосподарську освіту та ін.). Крім 

того, до заяви додаються документи, які обГрунтовують 

бажані розміри земельної ділянки та напрями діяльності 
майбутнього фермерського господарства. 

Заява та документи, подані до професійної комісії, приймають

ся відповідальною особою за описом. Його копія видається 
претенденту з відміткою про дату прийняття документів 

професійною комісією. Копія опису підписується відпові

дальною особою. 
Професійна комісія вивчає подані претендентами доку

менти і під час їх вивчення має право проводити перевірку 
їх достовірності. 

У випадку виявлення недостовірної інформації, поданої 
претендентами, або неналежним чином оформлених доку
ментів заява претендента залишається без розгляду. Про 

це претендент повідомляється в письмовій формі із зазна
ченням підстав залишення заяви без розгляду у 5-денний 

термін із дня отримання професійною комісією заяви. 

Претенденту гарантується право на повторне звернення 
до професійної комісії після усунення причин, що були 

підставою про залишення заяви без розгляду. Подана пре

тендентом повторно заява розглядається в установленому 

порядку. Загальний строк розгляду професійною комісією 
окремої заяви про участь у професійному відборі претенден

тів, які виявили бажання створити фермерське господар
ство, - один місяць. 

Проведення професійного відбору покладається на профе
сійну комісію, яка скликається у разі потреби. Інформація 
про час і місце проведення засідання професійної комісії 
з відбору претендентів на створення фермерського госпо

дарства, які подали заяви та інші необхідні документи, по
відомляється претенденту за 5 днів до проведення відбору 
письмово або телеграмою і публікується в місцевих засобах 
інформації. 
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В своїй діяльності професійна комісія керується Зе
мельним кодексом "Україн-и, Законами "України «Про 
фермерське господарство>>, <<Про охорону земель», «Про 
власність>>, <<Про пріоритетність соціального розвитку села 

та агропромислового комплексу в народному господарстві>>, 

Господарським та Цивільним кодексами "України, іншими 
нормативно-правовими актами. 

Основним завданням професійної комісії виступає об' єк
тивна оцінка належної підготовленості громадян до зайнят
тя фермерським господарюванням. Про підготовленість 
претендента до такого роду діяльності можуть свідчити, 
наприклад, наявність у нього достатнього досвіду роботи у 

сільському господарстві або необхідної сільськогосподар
ської кваліфікації. 

Професійну комісію очолює голова, який організує ро

боту комісії. 
Рішення професійної комісії приймається колегіально 

на засіданнях у присутності не менше двох третин її складу 
відкритим голосуванням простою кількістю голосів. "У разі 

рівної кількості голосів голос головуючого є ухвальним. 
Рішення професійної комісії оформляється протоколом, 

який підписують головуючий на засіданні та всі члени 
комісії, присутні на засіданні. Це рішення доводиться до 
претендента, який пройшов професійний відбір, письмово 

у 5-денний термін з дня проведення відбору. 
Правове значення позитивного висновку професійної 

комісії про наявність у громадянина достатнього досвіду 
роботи в сільському господарстві або необхідної сільськогос

подарської кваліфікації полягає в тому, що він виступає 
необхідною умовою для державної реєстрації фермерського 

господарства та надання (передачі) громадянину у власність 
або оренду земельних ділянок для ведення фермерського 

господарства. 

В той же час слід зазначити, що в окремих випадках 
висновок професійної комісії з питань створення фермер
ських господарств не вимагається. Йдеться про ситуації, 
коли громадяни - колишні працівники колективних сіль
ськогосподарських підприємств та пенсіонери з їх числа, в 
результаті паювання земель отримали шляхом виділення в 

натурі (на місцевості) земельну ділянку і мають намір вико
ристовувати відповідну ділянку для ведення фермерського 

господарства. Такі громадяни мають право створювати 
фермерські господарства без проходження професійного 
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відбору з питань створення фермерських господарств, 
оскільки вони вже стали власниками земельних ділянок, 

призначених для ведення товарного сільськогосподарсько
го виробництва. 

У випадку обГрунтованої відмови на підставі виявлення 
недостовірних даних у наданих документах претендент має 

право подати до професійної комісії нову заяву не раніше ніж 

через три місяці з дати прийняття рішення про відмову. 

У разі ж відмови на підставі невідповідності вимогам 
щодо створення фермерського господарства претендент 

може подати до професійної комісії нову заяву лише після 
усунення причин, що стали підставою для відмови. 

Рішення професійної комісії у разі відмови може бути 

оскаржене претендентом у встановленому законодавством 

порядку, наприклад, до суду. 

:Контроль за діяльністю професійної комісії з питань 

створення фермерських господарств здійснює районна 
(міська) рада. 

Стаття 7. Порядок надання (передаЧі) 
земельних ділянок для ведення 
фермерсьІtого господа рства 

1. Для отримання (придбання) у власність або в оренду 
земельної ділянки державної власності з метою ведення 

фермерського господа рства громадяни звертаються до від
повідної районної державної адміністрації. Для отримання 

у власність або в оренду земельної ділянки із земель кому
нальної власності з метою ведення фермерського господар
ства громадяни звертаються до місцевої ради. 

У заяві зазначаються: бажаний розмір і місце розташу
вання ділянки, кількість членів фермерського господарства 

та наявність у них права на безоплатне одержання земель

ної ділянки у власність, обГрунтування розмірів земельної 
ділянки з урахуванням перспектив діяльності фермерсько
го господарства. До заяви додається рішення професійної 
комісії з питань створення фермерських господарств щодо 
наявності у громадянина достатнього досвіду роботи у сіль

ському господарстві або необхідності сільськогосподар

ської кваліфікації. 
2. Заяву громадянина про надання земельної ділянки у 

власність або в оренду районна або міська державні адміні
страції або орган місцевого самоврядування розглядають 

у місячний строк і в разі їі задоволення дають згоду на під-
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готовІtу землевпорядною організацією проекту відведення 

земельної ділянки. 

Проект відведення земельних ділянок розробляється 
за рахунок У Іtраїнського державного фонду підтримки фер
мерських господарств. 

Проект відведення земельної ділянки погоджується та 

затверджується відповідно до закону. 
3. Земельні ділянки для ведення фермерського госпо

дарства передаються громадянам України у власність і 
надаються в оренду із земель державної або комунальної 
власності. 

4. У разі відмови органів держаної влади та органів міс
цевого самоврядування у наданні земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства питання вирішується 

судом. Рішення суду про задоволення позову є підставою 
для відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
видачі документа, що посвідчує право власності або укла
дання договору оренди. Відведення земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) проводиться після збирання врожаю 

на цій ділянці попереднім землекористувачем. 
5. Громадянам України- членам фермерських госпо

дарств передают~ся безоплатно у власність надані їм у 

користування земельні ділянки у розмірі земельної частки 
(паю) члена сільськогосподарського підприємства, розта

шованого на території відповідної ради. Це положення не 
поширюється на громадян, які раніше набули права на 

земельну частку (пай). 

6. Земельні ділянки, розмір яких перевищує розмір, 
встановлений у ч. 5 цієї статті, передаються громадянам у 
приватну власність для ведення фермерського господар
ства на підставі цивільно-правових угод. 

7. Земельні ділянки надаються громадянам для ведення 
фермерського господарства єдиним масивом з розташова

ними на них водними джерелами та лісовими угіддями, 

паближеними до існуючих шляхів, електро-, радіотеле
фонних мереж, газо- і водопостачальних систем та інших 
видів інженерної інфраструктури. 

8. Землі лісового і водного фондів, що входять до складу 
сільськогосподарських угідь, не можуть передаватися у 

приватну власність для ведення фермерських господарств, 
за винятком невеликих- до 5 Гектарів ділянок лісів у 
складі угідь фермерського господарства і невеликих- до 

3 гектарів ділянок під замкненими природними водоймами. 
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Фермерське господарство має право проводити залісення 
частини земель та будувати замкнену водойму на земельній 
ділянці, що належить фермерському господарству чи його 

членові на праві приватної власності. 

1. rобов' язковою умовою державної реєстрації фер
мерського господарства є наявність у громадянина України 

земельної ділянки. Використання земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства може здійснюватися 

на титулі власності або ж на умовах оренди, тобто земельна 

ділянка може бути отримана (придбана) у власність або в орен
ду. Надання (передача) громадянину у власність або оренду 
земельних ділянок для ведення фермерського господарства 

може здійснюватися із земель державної та комунальної 

власності відповідно до Земельного кодексу України;.J 
Згідно з Перехідними положеннями Земельного кодексу 

(п. 12) до розмежування земель державної і комунальної 
власності повноваження щодо розпорядження землями в 
межах населених пунктів, крім земель, переданих у при
ватну власність, здійснюють відповідні сільські, селищні, 
міські ради, а за межами населених пунктів- відповідні 
органи виконавчої влади. У зв'язку з цим в залежності від 

того, за рахунок яких земель громадянин має намір отри

мати (придбати) земельну ділянку, він повинен звертатися 

до відповідної районної державної адміністрації або ж до 
місцевої ради за місцем розташування земельної ділянки. 

Зміст заяви, в якій зафіксоване прохання надати конк
ретну земельну ділянку для створення та ведення фермер

ського господарства, адресованої районній державній адмі

пістрації або місцевій раді, має відповідати встановленим 
вимогам. В ній, зокрема, необхідно зазначити бажаний 
розмір та місце розташування земельної ділянки, види 
земель (площу сінокосів, ріллі, пасовищ та ін.). 

Згідно з Перехідними положеннями Земельного кодексу 
(п. 13) на період до 1 січня 2010 р. громадяни і юридичні 
особи можуть набувати право власності на землі сільсько
господарського призначення загальною площею до 100 гек
тарів. Ця площа може бути збільшена у разі успадкування 
земельних ділянок за законом. 

rв заяві (про надання (передачу) земельної ділянки) слід 
вказати, які площі з цих земель громадянин просить нада

ти в оренду, а які у приватну власність. В ній повинні бути 
також вказані особи, які виявили бажання стати членами 
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фермерського господарства із зазначенням родинних зв' яз

ків (відносно засновника господарства), кількість членів 
фермерського господарства, а також наявність у них права 

на безоплатне одержання земельних ділянок у власність. 
Право на безоплатне одержання земельних ділянок у 

власність закріплене в ст. 32 Земельного кодексу України. 
Згідно з цією статтею громадянам України- членам фер
мерських господарств передаються безоплатно у приватну 
власність надані їм раніше у користування земельні ділянки 

у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподар

ського підприємства, розташованого на території відпо
відної ради. Йдеться про те, що члени ферм-ерСЬ.Кого госпо
дарства мають право на одержаnня безоплатно у власність 

із земель державної і комунальної ВЛасності, із наданих 
їм у користування до введення Земельного кодексу в дію, 

земельних ділянок саме у розмірі земельної частки (паю) 
члена сільськогосподарського підприємства, розташовано

го на території відповідної ради. Іншими словами, роз~ір 
земельної ділянки, яка безоплатно передається членові 
фермерського господарства у приватну власність, повинна 
дорівнювати розміру земельної частки (паю), яку отримали 

колишні члени колективного сільськогосподарського під

приємства, розташованого на території відповідно_ї ради~ 
Разом з тим слід зазначити, що якщо член фермерського 

господарства раніше був членом колективного сільськогос

подарського підприємства і в результаті паювання земель 
цього підприємства у встановленому порядку отримав у 

ньому земельну частку (пай), то він позбавляється права 

на безоплатну приватизацію земельної ділянки у складі 

фермерського господарства. Такий підхід до вирішення 
питання щодо права на безоплатне одержання земельних 
ділянок у власність· членами фермерського господарства 

певною мірою забезпечує соціальну справедливість. 
~заяві зацікавленою особою (претендентом) обГрунтову

ються розміри земельної ділянки з урахуванням перспектив 

діяльності фермерського господарства. Йдеться про конк
ретний основний напрям використання земель сільсько

господарського призначення і характер господарювання: 
певний вид рослинництва, тваринництва, переробки 
сільськогосподарської сировини та ін. При об!'рунтуванні 
розміру земельної ділянки за основу приймається його до
статність для ведення прибуткового товарного сільськогос

подарського виробництва. 
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Гдо заяви заяв~иком додається висновок професійної 
комісії з питань створення фермерських господарств щодо 

наявності у громадянина достатнього досвіду роботи у сіль
ському господарстві або необхідної сільськогосподарської 
кваліфікації. 

2. Заяву громадянина про надання земельної ділянки у 
власність або в оренду районна або міська державні ад мі
пістрації або орган місцевого самоврядування (в залежності 
від місця розташування земельної ділянки) розглядають у 

місячний строк і в разі її задоволення дають згоду на підго

товку землевпорядною організацією проекту відведення 
земельної ділянки .:І 

Підготовка такого проекту землевпорядною або іншою 

організацією, яка має відповідну ліцензію на виконання 
зазначених робіт, здійснюється на підставі договору, який 

укладається між замовником та виконавцем у відповідності 
з Типовим договором про розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, затвердженим Поста

новою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. 
м 2661 • 

При укладенні договору передбачається, що виконавець 
зобов' язується виконати з дотриманням вимог законодавст
ва проектно-вишукувальні роботи з розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а замов
ник- прийняти та оплатити виконані роботи. 

Загальна вартість робіт визначається згідно з протоколом 

погодження договірної ціни на їх виконання, що складаєть
ся на підставі погодженого сторонами кошторису. Проект 

відведення земельних ділянок розробляється за рахунок 
Українського державного фонду підтримки фермерських 
господарств. 

Замовник, отримавши від виконавця у процесі виконан
ня робіт відомості, документи, креслення, начерки, ескізи 
та інші матеріали у будь-якій формі, що розривають суть 
економічної, соціальної, комерційної, дизайнерської, науко
вої чи технічної ідеї або розробки, не має права передавати 
їх або розголошувати без згоди виконавця третім особам. 

Розроблений проект відведення земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства погоджується у вста

новленому порядку із власником земельної ділянки чи 
землекористувачем, органом по земельних ресурсах, при-

1 Урядовий кур'єр. - 2004. - М 50. - 17 березня. 
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родаохоронним і санітарно-епідеміологічним органам, 
органами архітектури та охорони культурної спадщини і 

після одержання висновку державної землевпорядної екс

пертизи по об'єктах, що їй підлягають, подається до від
повідної державної адміністрації або сільської, селищної, 

міської ради, які розглядають його у місячний строк і, в 
межах своїх повноважень, визначених Земельним кодек

сом, приймають рішення про надання земельної ділянки в 
оренду або передачу її у власність. 

3. Земельні ділянки для ведення фермерського госпо
дарства передаються громадянам України у власність і 

надаються в оренду із земель державної або комунальної 
власності. В останньому випадку порядок передачі земель
них ділянок в оренду встановлений ст. 124 ЗК України та 
Законом України <<Про оренду землі•>. 

Передаючи земельні ділянки для ведення фермерського 

господарства та надаючи їх в оренду, відповідні органи роз

поряджаються землями державної і комунальної власності. 

Згідно зп. 12 Перехідних положень Земельного кодексу до 
розмежування земель державної і комунальної власності 
повноваження щодо розпорядження землями в межах 

населених пунктів, крім земель, переданих у приватну 
власність, здійснюють відповідні сільські, селищні, міські 

ради, а за межами населених пунктів -відповідні органи 
виконавчої влади. Зазначені правові приписи визначають 
тимчасовий порядок здійснення функцій власника земель, 

які перебувають поки що у власності держави, тобто функції 
розпорядження цими землями. Такий порядок діятиме до 

завершення розмежування земель на землі державної та 

комунальної власності, тобто до передачі земель державної 
власності територіальним громадам відповідно до ст. 83 
З:К України. Після проведення вказаного розмежування 

земель розпорядження ними буде здійснюватися в порядку, 

який визначений Земельним кодексом: надання (передача) 
земельних ділянок для ведення фермерського господарства 
за рахунок державних земель будуть здійснювати органи 

державної виконавчої влади, а із земель комунальної влас

ності- органи місцевого самоврядування. 
Відповідно до ст. 83 Земельного кодексу повноваження 

щодо розпорядження землями комунальної власності 
мають здійснювати органи місцевого самоврядування -
ради. Статтею 84 Кодексу встановлено, що розпорядження 
землями державної власності є виключною компетенцією 
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органів державної виконавчої влади. Але до проведення роз

межування розпорядження землями державної власності, 

розташованими у межах населених пунктів, здійснюють 

не державні органи виконавчої влади, а органи місцевого 

самоврядування - сільські, селищні та міські ради, а за їх 
межами - районні та обласні державні адміністрації. 

4. Частина 4 коментованої статті згідно з Конституцією 
України (ст.ст. 55, 124) гарантує громадянам, які звер
нулися до уповноважених органів із заявою про надання 

земельної ділянки у власність або в оренду, право на су

довий захист. Вона закріплює положення щодо судового 

порядку вирішення спору про надання земельної ділянки 

для ведення фермерського господарства. Відповідно до її 

змісту в разі відмови органів державної влади або органів 

місцевого самоврядування у наданні земельної ділянки для 

ведення фермерського господарства питання вирішується 

судом. Згідно з цією нормою до суду може бути оскаржена 

лише відмова уповноваженого органу у наданні земельної 

ділянки для зазначених цілей. Але у відповідності до 

ст. 118 Земельного кодексу предметом судового вирішення 
може бути і залишення уповноваженим органом заяви про 

надання земельної ділянки без розгляду. Це положення 

в повній мірі може застосовуватися і до процедури спорів 

щодо виникнення земельних прав фермерів. 

У випадку відмови уповноважених органів у наданні гро

мадянину України земельноїділянки для ведення фермер::ько

го господарства він має право подати позов До місцевого суду, 

тобто суду загальної компетенції. Відповідні роз'яснення з 

цього приводу містяться в постанові Пленуму Верховного 

Суду України від 16 квітня 2004 р. «Про практику застосу
вання судами земельного законодавства при розгляді ци

вільних справ•>. В ній, зокрема, зазначається, що земельні 

спори громадян з органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування з питань надання земельної ді

ляпки для ведення фермерського господарства у випадках, 

передбачених законодавством, а також спори з майнових 

питань, пов' язаних із земельними відп осиними, за участю 

громадян, що є членами фермерського госnодарства, їхніх 

спадкоємців тощо підвідомчі загальним судам (п. 4).1 

1 Вісник Верховного Суду України.- 2004. - М 6. - С. 22- 28. 
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Оскаржене до суду може бути не тільки залишення заяви 
)СЗ розгляду, а й її розгляд протягом більшого від встанов
J1еного для цього терміну. 

Відмова в наданні земельної ділянки включає і негатив

ні висновки щодо можливості надання ділянки, а також 
ІІезаконні дії або бездіяльність посадових осіб, які мають 

ІІідношення до проходження документації, яка необхідна 
J\ЛЯ розгляду уповноваженим органом питання про надання 

асмельної ділянки. 

Главою 25 Земельного кодексу встановлено, що суд є од
ним із органів, які уповноважені вирішувати земельні спо
ри. Крім того, в ч. 2 ст. 158 Земельного кодексу закріплено 
перелік тих земельних спорів, які вирішуються виключно 
судом. Але в цьому переліку не названий земельний спір 
щодо відмови в передачі земельної ділянки у власність для 
оедення фермерського господарства або залишення заяви 

громадянина без розгляду уповноваженими органами. 
Даний спір за своїм змістом особливий. При відсутності 
суб'єктивного права громадянина на конкретну індиві

дуально визначену земельну ділянку в судовому порядку 
вирішується конфлікт щодо причин прийняття рішення 
про відмову в наданні земельної ділянки для ведення фер

мерського господарства чи залишення заяви громадянина 

без розгляду. В цьому випадку фактично виникає спір, 

пов' язаний з діяльністю органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. 

Характер діяльності або бездіяльності уповноважених 
органів щодо розгляду заяв громадян про надання земельної 

ділянки у власність або в оренду для ведення фермерського 
господарства та прийняття рішень про відмову в наданні зе
мельної ділянки фактично не відрізняється відрозгляду та 

прийняття рішень з інших питань. Судовий розгляд таких 
питань здійснюється в порядку провадження по справах, · 
.які виникають з адміністративно-правових відносин. 

У встановленому порядку суди розглядають скарги грома
дян на рішення, дії чи бездіяльність державних органів, 
посадових чи службових осіб у сфері управлінської діяль

ності. Умови та порядок розгляду таких справ встановлені 
Цивільним процесуальним кодексом України. 

На підставі рішення суду про задоволення позову земле

впорядною організацією розробляється проект відведення 
земельної ділянки, який у встановленому порядку погоджу
ється та затверджується відповідно до закону. 
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Незалежно від того, що покладено в основу при виник

ненні земельних прав (рішення органу державної виконав

чої влади чи органу місцевого самоврядування або рішення 

суду про задоволення позову), відведення земельноїділянки 

в натурі (на місцевості) проводиться лише після збирання 

врожаю на цій ділянці попереднім землекористувачем. Та

кий підхід до вирішення цього важливого питання гарантує 

права суб'єкта, який користується відповідною земельною 

ділянкою. 

Названа постанова Пленуму Верховного Суду України 
від 16 квітня 2004 р. закріплює ще одне важливе положен
ня, що стосується судового захисту земельних прав фер

мерських господарств. В ній йдеться, зокрема, і про те, що 

оскільки фермерські господарства є юридичними особами, 

то їхні земельні спори з іншими юридичними особами, у 

тому числі про надання чи продаж із земель державної або 

комунальної власності земельної ділянки для розширення 

господарства, підвідомчі господарським судам. 

5. У тих випадках, коли громадяни України- члени 

фермерського господарства вже користуються землею, 

вони мають право на отримання безоплатно у власність 

земельних ділянок у розмірі земельної частки (паю) члена 

колективного сільськогосподарського підприємства, розта

шованого на території відповідної ради. 

На громадян, які раніше реалізовували своє право на 

безоплатну приватизацію земель сільськогосподарського 

призначення і отримали право на земельну частку (пай), 

посвідчену земельним сертифікатом, це положення не по
ширюється. Маються на увазі випадки, коли члени фер

мерського господарства раніше бу ли членами колективного 

сільськогосподарського підприємства і отримали в ньому 

належні їм земельні частки (паї). Такі громадяни не мають 

права на безоплатну приватизацію земельних ділянок у 

складі фермерського господарства. 
6. :Крім безоплатно приватизованої членами фермер

ських господарств земельної ділянки у розмірі земельної 

частки (паю) вони можуть набувати земельні ділянки у 
приватну власність для ведення фермерського господарства 

на підставі цивільно-правових угод. Йдеться про земельні 
ділянки, розмір яких перевищує розмір земельної частки 

(паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташо
ваного на території відповідної ради. 
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Згідно зі ст. 130 Земельного кодексу покупцями земель 
t·ільськогосподарського призначення для ведення товар
н ого сільськогосподарського виробництва можуть бути: 
н) громадяни України, які мають сільськогосподарську 

освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи 
;щймаються веденням товарного сільськогосподарського 

ІІІtробництва; б) юридичні особи України, установчими 

1\Окументами яких передбачено ведення сільськоrосподар
t•ькоrо виробництва. Серед покупців земельних ділянок 

t•ільськогосподарського призначення для ведення товар

ного сільськогосподарського виробництва закон розрізняє 

нrс громадян України, так і юридичних осіб України. Як у 
ІІСршому, так і в другому випадку це повною мірою стосу

t·ться і ведення фермерського господарства, яке пов'язане 
:1 використанням земель сільськогосподарського призна
••сння. Такий висновок витікає із ст. 12 Закону України 
• Про фермерське господарство •>, згідно з якою суб' єктами 
нрава власності на земельні ділянки можуть виступати і 
фермерські господарства, і їх члени. 

Громадянин має право придбати у власність земельну 

;йлянку вказаної категорії, якщо він відповідає ряду обов' яз
Іtових вимог: ця особа повинна мати сільськогосподарську 
освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи на 
момент придбання у приватну власність земельної ділянки 

вже займатися веденням товарного сільськогосподарського 
ІІНробництва . Наявність першоїумови повинна підтверджу

натися відповідними документами про здобуття певного 
о еві тньо-кваліфікаційного рівня сільськогосподарської 

освіти. Досвід роботи в сільському господарстві має бути під
·rnерджений записами в трудовій книжці громадянина або 
і пшими документами. При наявності ж декількох покупців 
на земельну ділянку сільськогосподарського призначення 

нереважне право купівлі мають громадяни України, які 
настійно проживають на території місцевої ради, де розта

шована земельна ділянка. 
7. Вимога закону щодо надання земельних ділянок гро

мадянам для ведення фермерського господарства єдиним 

мnсивом з розташованими на них водними джерелами та 

Jtісовими угіддями, наближеними до існуючих шляхів, 
Рлектро- і радіотелефонних мереж, газо- і водапостачаль
них систем та інших видів інженерної інфраструктури, 

забезпечує цим громадянам певні переваги у порівнянні з 
іншими суб'єктами. 
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8. Відповідні землі, зайняті водними джерелами і лісо
вими угіддями, згідно із Земельним кодексом вважаються 

землями водного і лісового фондів. Якщо вони входять до 
складу сільськогосподарських угідь (за умови надання 
земельних ділянок єдиним масивом), то, за загальним пра

вилом, вони не можуть передаватися у приватну власність 

громадян для ведення фермерських господарств. Ця загаль

на заборона стосується і самих фермерських господарств як 

юридичних осіб. Виняток із зазначеного загального правила 

складають випадки передачі у приватну власність невели

ких ділянок лісів та ділянок під замкненими природними 

водоймами (відповідно до 5 і до 3 гектарів). 
В той же час фермерське господарство, як юридична, 

особа може реалізувати закріплене за ним право на залі

сення частини земель, які належать йому чи його членові 
на праві приватної власності. Закон не визначає площу тієї 

частини земель, яка може бути залісена. Отже, вона може 
перевищувати 5 гектарів. Але проведення залісення земель 
сільськогосподарського призначення в подальшому обу

мовлює необхідність переведення цих земель до категорії 

земель лісового фонду. 

Аналогічна ситуація складається і при штучному ство

ренні (будівництві) фермерським господарством замкненої 

водойми на земельній ділянці, що належить фермерському 
господарству чи його членові на праві приватної власності. 

В цьому випадку землі, зайняті замкненою водоймою, повинні 

бути переведені у встановленому порядку до категорії земель 

водного фонду. 

Стаття 8. Державна реєстрація фермерського 
господарства 

1. Після одержання державного акта на право власнос
ті на земельну ділянку або укладення договору оренди зе
мельної ділянки та його державної реєстрації фермерське 

господарство підлягає державній реєстрації. 
2. Державна реєстрація фермерського господарства здій

снюється у виконавчому комітеті міської, районної у місті 

ради або в районній, районних міст Києва і Севастополя 

державних адміністраціях за місцем проживання особи 

або місцезнаходженням земел.ьної ділянки. 
3. Для державної реєстрації фермерського господарства 

голова фермерського господарства або уповноважена ним 
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особа особисто або поштою (рекомендованим листом) подає 

;,о органу державної реєстрації: 

а) засновницькідокументи (установчий договір про С'l'во

рсння фермерського господарства та Статут фермерського 

•·оспода рства); 

б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є 

аалвою про державну реєстрацію фермерського господар

І'Тва; 

в) коnію документа, що засвідчує наявність у громадя
нина на nраві власності чи оренди земельної ділянки сіль
с·мюгосподарського призначення; 

г) документ, що посвідчує внесення nлати за держа:nну 

реєстрацію фермерського господарства. 

Для реєстрації фермерського господарства забороняеть

ел: вимагати інші документи або відомості, ніж перелічені 
у цій частині. 

Підписи громадян на установчих документах про ство
рення фермерського господарства посвідчуються нотаріу

с·ом. 

4. Державна реєстрація фермерського господарс'l'ва 
11роводиться за наявності всіх необхідних докумеН'l'ів 
нротягом не більше n'яти робочих днів. Органи державної 
J)Єєстрації зобов'язані nротягом цього терміну внести да11і з 

реєстраційної картки до Реєстру суб' єктів nідnриємницької 
;фшьності та видати Свідоцтво про державну реєстрацію 

фермерського госnодарства. 

Свідоцтво про державну реєстрацію фермерського гос

нодарства та копія документа, що підтверджує взяття його 
на облік у державному nодатковому органі, є підставоJО для 

нідкриття рахунків у будь-яких банках України та інщих 
д ржав за вибором суб'єкта підприємницької діяльнос'rі і 

. І а згодою цих банків у порядку, що встановлюється НаЦіо
trальним банком України. 

5. Після державної реєстрації фермерське госnодарс'l'во 
одержує печатку із своїм найменуванням і адресою, відкри

нає поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах 
~tШІtу і встуnає у відносини з підприємствами, установами 
та організаціями, визнається органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування як самостійний то
ІІаровиробник при плануванні економічного і соціального 

розвитку регіону. 
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1. Обов'язковою передумовою створення фермерського 
господарства громадянином є отримання земельної ділян
ки. Земельні ділянки передаються громадянам у приватну 

власність або надаються в оренду. У першому випадку право 
приватної власності на землю посвідчується державним 

актом на право власності на земельну ділянку, у друго
му -договором оренди земельної ділянки. У відповідності 
до ст. 125 Земельного кодексу документи, що посвідчують 
право на земельну ділянку, підлягають обов' .яз ко вій дер
жавній реєстрації у встановленому порядку. 

'{)тримавши у власність чи в оренду земельну ділянку, 
цільовим призначенням .якої є ведення товарного сіль

ськогосподарського виробництва, громадянин України 

зобов'язаний зареєструвати фермерське господарство .як 
юридичну особу..:1 

2. Згідно зі ст. 89 Цивільного кодексу України юридична 
особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановле

ному законом. Значення державної реєстрації юридичної 
особи полягає в тому, що вона забезпечує можливість отри

мання необхідної інформації господарюючими суб' єктами, 
наприклад, щодо контрагентів. Цей юридичний акт важ

ливий при вирішенні питання щодо укладення договорів, 
формування фермерським господарством господарських 
зв'язків, ведення господарських операцій тощо. 

Юридична особа вважається створеною з моменту реєст
рації в Єдиному державному реєстрі. Саме з цього моменту 

вона набуває правоздатності та дієздатності. 

До 1 липня 2004 р. державна реєстрація суб'єктів під
приємницької діяльності здійснювалася у відповідності до 
Закону України <<Про підприємництво>> (ст. 8) і Положення 
<<Про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької ді
яльності>>, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 травні 1998 р. 

Відносини, .які виникають у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, у тому числі і фермерських господарств, 
нині регулюються Законом України <<Про державну реє
страцію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців>> 1 

від 15 травня 2003 р., .який набрав чинності з1 липня 2004 р. 
Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію 
всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової 

1 Відомості Верховної Ради України. - 2003. - N2 31-32. -
Ст. 263. 
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форми, форми власності та підпорядкування. Коментована 

стаття Закону України <•Про фермерське господарство>) 
від 19 червня 2003 р., який набрав чинності з моменту 
опублікування, тобто з 29 серпня того ж року, містить по
ложення, які певною мірою деталізують та конкретизують 
цей Закон. 

Державною реєстрацією юридичних осіб вважається 
засвідчення факту створення або припинення юридичної 
особи, а також вчинення інших реєстраційних дій, які пе
редбачені названим Законом, шляхом внесення відповідних 
записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців. 

Продедура проведення державної реєстрації юридичних 
осіб складна. Вона включає декілька стадій, зокрема: 

-перевірку комплектності документів, які подають
ся державному реєстратору, та повноти відомостей, що 

вказані в реєстраційній картці; 

-перевірку документів, які подаються державному 
реєстратору, на відсутність підстав для відмови у про
веденні державної реєстрації; 

- внесення відомостей про юридичну. особу до Єди
ного державного реєстру; 

- оформлення і видачу свідоцтва про державну реєст

рацію та виписки з Єдиного державного реєстру. 
Законом України <•Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців>) встановлено, що держав
на реєстрація юридичних осіб має проводитися державним 
реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської 

ради міста обласного значення або у районній, районній у 

містах Києві та Севастополі державній адміністрації за міс
цезнаходженням юридичної особи. Місце проведення дер
жавної реєстрації фермерського господарства згідно з ч. 2 
статті, що коментується, визначається в залежності від двох 
факторів: місця проживання особи або місцезнаходження 
земельної ділянки. Конкретне місце проведення державної 

реєстрації фермерського господарства визначається грома
дянами, які створюють фермерське господарство (головою 
фермерського господарства) . 

3. Державну реєстрацію юридичних осіб (в тому числі 
і фермерських господарств) здійснює відповідна посадова 
особа- державний реєстратор. На території відповідної ад

міністративно-територіальної одиниці він також проводить 
резервування найменувань юридичних осіб; передає орга-
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нам статистини, державної податнової служби, Пенсійного 

фонду У нраїни та фондів соціального страхування повідом

лення та відомості з реєстраційних нартон про вчинення 

реєстраційних дій, яні передбачені заноном; формує, веде 

та забезпечує зберігання реєстраційних справ; здійснює 

оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію, 

а танож їх заміну; оформлює та видає виписни, довідни з 

Єдиного державного реєстру. 

Вичерпний перелін донументів, яні подаються для дер

жавної реєстрації, внлючає: 

- засновницьні донументи (установчий договір про 

створення фермерсьного господарства та Статут фер

мерсьного господарства), яні повинні містити відомості, 

передбаченізаноном.Засновницьнідонументи,атанож 

зміни до них, винладаються письмово, прошиваються, 
пронумеровуються та підписуються головою господар

ства. Підпис голови на засновницьних донументах по

винен бути нотаріально посвідчений. 

До органу державної реєстрації подаються два примірни

ни засновницьних донументів: 
- реєстраційна нартна встановленого зразна, яна є 

заявою про державну реєстрацію фермерсьного господар

ства. Реєстраційнанартна-це донумент встановленого 

зразна, яний nідтверджує волевиявлення особи щодо 

внесення відповідних записів до Єдиного державного 
реєстру. Вона заповнюється машинодруном або від руни 

друнованими літерами; 

- нопія донумента, що засвідчує наявність у грома

дянина на праві власності чи оренди земельної ділянки 

сільсьногосподарсьного призначення. Йдеться про копію 
державного акта на право приватної власності на земель

ну діллину або договору оренди земельної ділянни; 
- донумент, що посвідчує внесення плати (реєстрацій

ного збору) за державну реєстрацію фермерського госпо

дарства. У випадку, коли документи для проведення дер

жавної реєстрації фермерського господарства подаються 

головою господарства або уповноваженою ним особою 

особисто, реєстратору додатково пред' являються паспорт 

та документ, що засвідчує його (її) повноваження. 

Документи, які подаються до органу державної реєст-

рації, повинні відповідати певним вимогам. Вони повинні 

бути викладені державною мовою і подані головою фер-
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мерського господарства або уповноваженою ним особою 

особисто або поштою (рекомендованим листом). 
За проведення державної реєстрації фермерського госпо

дарства справляється реєстраційний збір у розмірі десяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Докумен

том, що підтверджує внесення реєстраційного збору, є копія 
квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення 
з відміткою банку. 

Якщо документи надсилаються рекомендованим листом, 
підпис заявника - голови господарства на реєстраційній 
картці повинен бути нотаріально посвідчений. Нотаріусом 
посвідчуються також підписи громадян (членів фермерсько

го господарства) на установчих документах про створення 
фермерського господар'ства (йдеться, зокрема, про уста

новчий договір, якщо у складі фермерського господарства 
налічується більше однієї особи). 

Закон забороняє вимагати у громадян інші документи 
або відомості для реєстрації фермерського господарства, ніж 
перелічені вище. При порушенні цієї заборони відповідні 
посадові особи, які здійснюють державну реєстрацію фер
мерських господарств, несуть відповідальність у порядку, 

встанщшеному законом. 

Документи, які подані для проведення державної реєст
рації фермерського господарства, приймаються за описом, 
копія якого в день надходження документів видається (над
силається рекомендованим листом) голові господарства або 
уповноваженій ним особі з від мі тк ою про дату надходження 

документів, яка вноситься до журналу обліку реєстрацій

них дій. 

В окремих випадках державний реєстратор має право за

лишити без розгляду документи для проведення державної 
реєстрації фермерського господарства, якщо: 

-документи подані за неналежним місцем проведен

ня державної реєстрації; 

-документи не відповідають вимогам, які встанов
лені законом; 

- документи подані не в повному обсязі. 
Про залишення документів без розгляду голові фермер

ського господарства або уповноваженій ним особі не пізніше 
наступного робочого дня з дати їх надходження державним 
реєстром видаються (надсилаються рекомендованим листом з 

описом-вкладенням) відповідне повідомлення із зазначенням 
підстав залишення документів без розгляду та документи, що 
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подавалися для проведення державної реєстрації фермер

ського господарства, відповідно до опису. 
Залишення документів без розгляду не перешкоджає го

лові господарства або уповноваженій ним особі у повторному 
зверненні до державного реєстратора в загальному порядку 

після усунення тих причин, що були підставою для зали
шення цих документів без розгляду. 

За відсутності підстав для залишення документів без 
розгляду державний реєстратор зобов' язаний перевіряти ці 
документи на відсутність підстав для відмови у проведенні 

державної реєстрації фермерського господарства. Вичерп
ний перелік підстав для відмови у проведенні державної 

реєстрації юридичної особи закріплений ст. 27 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців>> . 
Після цього орган державної реєстрації (державний 

реєстратор) повинен внести до реєстраційної картки на 
проведення державної реєстрації юридичної особи іден
тифікаційний код заявника відповідно до вимог Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України та 

внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення 
державної реєстрації фермерського господарства. · 

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису 
про проведення державної реєстрації фермерського госпо

дарства є датою його державної реєстрації. 
t4. Строк державної реєстрації фермерського господарст

ва, передбачений коментованою статтею, не повинен пере
вищувати п'яти робочих днів 1 з дати надходження всіх не
обхідних документів для проведення державної реєстрації. 

В зазначений строк має бути оформлено і видано (надіслано 
рекомендованим листом з описом вкладення) Свідоцтво про 

державну реєстрацію фермерського господарства. Разом 

з цим Свідоцтвом голові господарства або уповноваженій 
ним особі видається (надсилається рекомендованим листом) 

один примірник оригіналу засновницьких документів з від
міткою державного реєстратора про проведення державної 

реєстрації фермерського господарству 

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого 

дня з дати державної реєстрації фермерського господарства 

1 На відміну від цього Законом України «Про державну реє
страцію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців,. такий 

строк встановлено у три робочі дні. 
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:зобов'язаний передати відповідним органам статистики, 

державної податкової служби, Пенсійного фонду України, 
фондів соціального страхування повідомлення про прове

дення державної реєстрації фермерського господарства із 

зазначенням номера та дати внесення відповідного запису 

до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної 

І<артки. Підставою для взяття фермерського господарства 

па облік в зазначених органах є надходження повідомлення 
•га відомостей з відповідної реєстраційної картки. 

Свідоцтво про державну реєстрацію фермерського госпо
дарства та копія документа, що підтверджує взяття його 

на облік у державному податковому органі, є в подальшо
му підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках 

України та інших держав. Таке відкриття рахунків здій

снюється за вибором фермерського господарства і за згодою 

цих банків у порядку; що встановлюється Національним 
банком України. 

5ffіісля державної реєстрації фермерське господарство 
в установленому порядку одержує печатку і може відкри

вати поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах 

банкі~ 
Слід зазначити, що правові відносини щодо отримання 

дозволу на оформлення замовлення на виготовлення печат

ки і штампу, порядку їх виготовлення та використання 

фермерським господарством врегульовано Інструкцією 

про порядок видачі міністерствам та іншим центральним 

органам виконавчої влади, підприємствам, установам, 

організаціям, господарським об'єднанням та громадянам 

дозволів на право відкриття та функціонування штемпель
но-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, 

та затвердження Умов і правил провадження діяльності 

з відкриття та функціонування штемпельно-граверних 
майстерень, виготовлення печаток і штампів, що була за

тверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України 
від 11. О 1.1999 р. NQ 17 (зареєстрована в Міністерстві юстиції 
України 28.04.1999 р. за NQ 264/3557). 

Дозволи на оформлення замовлень на виготовлення пе
чаток і штампів видаються фермерським господарствам 

відповідним органом дозвільної системи МВС України на 
підставі заяви. У цій заяві, що має бути подана головою 

фермерського господарства, вказуються: кількість печаток 

і штампів, які передбачається виготовити; уперше чи ні 
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виготовляються печатки та штампи; місцезнаходження; 

особа, відповідальна за отримання дозволу на виготовлення 

печаток і штампів, її прізвище, ім' я, по батькові, паспортні 

дані голови фермерського господарства або уповноваженої 

ним особи, що подає клопотання до органу внутрішніх 

справ. В обов' язково му порядку до заяви фермерського гос

подарства долучаються: а) копія свідоцтва про державну ре
єстрацію, нотаріально завірена, якщо інше не передбачено 

законом; б) зразки (ескізи) печаток, штампів- у двох при

мірниках, затверджені головою господарства; в) платіжне 

доручення або квитанція про оплату послуг, пов'язаних з 

видачею дозволу на оформлення замовлень на виготовлення 

печатки і штампу. 

Оформлений дозвіл видається протягом п'яти робочих 
днів з дня одержання документів голові фермерського· госпо

дарства (уповноваженій особі) під розписку. Після отриман
ня зазначеного дозволу для виготовлення печатки і штампу 

фермерське господарство має укласти договір із суб'єктом 

господарювання, що має відповідний дозвіл (ліцензію) на 
їх виготовлення. 

Відповідальність і контроль за дотриманням порядку 

зберігання печатки і штампу, а також законністю корис

тування ними покладається на голову фермерського госпо

дарства. 

На відміну від цього правовідносини, що виникають під 

час відкриття банками рахунків у національній та іноземних 

валютах фермерським господарствам як самостійним суб' ек

там господарювання, регулюються Інструкцією про порядок 

відкриття, використання і закриття рахунків у національній 

та іноземній валютах, затвердженою постановою правління 

НаціональногобанкуУкраїни від 12.11.2003р. М 492, заре
єстрованою в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 р. 

Умови відкриття рахунку та особливості його функціо

нування передбачаються в договорі, що укладається між 

банком і фермерським господарством. Банки відкривають 

фермерським господарствам за договором банківського 
рахунку поточні рахунки, а за договором банківського 

вкладу- вкладні (депозитні) рахунки. Детальніше про 

порядок відкриття рахунків та їх функціонування дивись 

коментар до ст. 29 Закону. 
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Розділ ІІІ 
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ 

с,паття 9. Надання допомоги в облаштуванні 
новоствореним фермерським 

господарствам та господарствам 

з відокремленими фермерськими 
садибами 

1. Новоствореним фермерським господарствам у пері
н" становлення (перші три роки після його створення, а 
11 трудонедостатніх населених пунктах - п'ять рокі~) та 

фt•рмерським господарствам з відокремленими садибами 

ІІІІдається допомога за рахунок державного і місцевого 
rщщжетів, у тому числі через У країнський державний фонд 

••ЇІ~тримки фермерських господарств. 
Кабінет Міністрів України щорічно в проекті Державного 

Іюджету УІtраїни передбачає кошти на підтримку фермер
t·І.ttих господарств. 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самовря
;,уnання щорічно передбачають Іtошти в проектах місцевих 
rіюджетів на підтримку фермерських господарств. 

2. Кошти Державного бюджету України спрямовуються 
11 а меліорацію земель, у тому числі їх зрошення та осушен
ня:, а також на консервацію та рекультивацію малопродук
тивних сільськогосподарських угідь, на придбання сільсько

І'осподарської техніки (комбайнів, тракторів, автомашин, 
бульдозерів, сівалок тощо). 

3. 3а рахунок місцевих бюджетів фермерським госпо
дарствам може надаватися допомога у будівництві об'єктів 
виробничого і невиробничого призначення, житла, прове
денні заходів щодо землеустрою. 

4. Порядок використання коштів Державного бюджету 
УІtраїни для надання підтримки новоствореним фер
мерським господарствам та фермерським господарствам 

з відокремленими садибами встановлюється Кабінетом 
Міністрів України. 

1. В Україні проголошено принцип пріоритетності роз
витку села та агропромислового комплексу та підтримки 

його функціонування з боку держави. У законодавчих 
актах, що приймалися на різному рівні та в різний час, 

цей принцип дістав свого закріплення та розвитку. Так, 
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наприклад, у ст. 10 Закону "України <<Про стимулювання 
розвитку сільського господарства на період 2001-2004 ро
ків>> 1 встановлено, що частка видатків Державного бюджету 
"України на фінансування розвитку сільського господарства 
має бути не меншою 5 відсотків видатків бюджету. 

Щодо підтримки діяльності фермерських господарств 
слід зазначити, що перші норми, присвячені підтримці но
востворених фермерських господарств (шляхом надання 

податкових пільг) містилися у Законі "України <<Про пріо
ритетність соціального розвитку села та агропромислового 
комплексу в народному господарстві>> 1990 р. 2 Свій подаль
ший розвиток відповідні правові приписи отримали в :Зn коні 

"України <<Про селянське (фермерське) господарство>> та в 
нормах інших нормативних актів. "У частині 1 коментоnаної 
статті Закону йдеться про підтримку розвитку фермерських 
господарств за рахунок коштів державного та місцевого 

бюджетів. Така допомога надається двом категоріям фер
мерських господарств: 

- новоствореним фермерським господарствам у 

період їх становлення. "У даному разі, для отримання 
допомоги фермерське господарство повинно відповідати 

двом вимогам: воно має бути новоствореним та перебу
вати у періоді свого становлення. Порядок с·rворення та 
державної реєстрації сучасних фермерських господарств 

детально виписаний у розділі П коментованого Закону 
<<Створення фермерського господарства>>, Зауважимо 
лише, що фермерське господарство здобуває права 

юридичної особи та вважається створеним (таким, що 

виникло як самостійний господарюючий суб'єкт) після 

проведення його державної реєстрації. Під періодом же 
становлення фермерського господарства у Законі розу
міються перші три роки (а у трудонедостатніх населених 
пунктах3 - перші п'ять років) після створення фермер
ського господарства; 

- фермерськимгосподарствам з відокремленими са

дибами. Відразу зазначимо, що стосовно фермерських 

господарств з відокремленими садибами (про поняття 

1 Відомості Верховної Ради України. - 2001. - N2ll. - Ст.52. 
2 Відомості Верховної Ради України. - 1990. - N2 45. -

Ст.602. 
3 Слід зауважити, що на сьогодні перелік трудонедостатніх на

селених пунктів Кабінетом Міністрів України не визначений. 
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та ознаки таких господарств див. коментар до ст. 5 За
кону). Закон не ставить таких умов отримання допомоги 
за рахунок бюджетних коштів як «новостворених» та 

перебування у періоді свого становлення. Тобто, фер
мерське господарство з відокремленою садибою може 
претендувати на отримання вищезазначеної допомоги у 

будь-який період своєї господарської діяльності. 1 

Окремо підкреслюється у тексті коментованої статті, що 

така допомога фермерським господарствам може надавати

ся у тому числі й через Український державний фонд під

тримки фермерських господарств (про статус цього фонду 

дивись коментар до ст.ст. 10 та 11 Закону). 
Щодо припису абзаців 2 та 3 частини 1 ст. 9 Закону, то 

слід відзначити, що у Законі України <<Про Державнийбю
джет України на 2004 рік» від 27.11.2003 р.2 (до речі, так 
само, як і у Законі України <<Про Державний бюджет Укра
їни на 2003 рік•>) передбачено, що на фінансову підтримку 
фермерських господарств через механізм мікрокредиту
вання використовуються кошти, отримані до спеціального 

фонду Державного бюджету України3 • Обов'язок щодо 
включення коштів на підтримку фермерських господарств 

до місцевих бюджетів (місцевими бюджетами визнаються 
бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні 
бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого 

самоврядування) органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування також закріплений у коменто

ваному Законі. 

2. Частини друга та третя коментованої статті Закону 
містить перелік напрямків використання бюджетних кош-

1 На жаль, ані коментований Закон, ані підзаконні нормативні 
акти не визначають, чи носить така допомога разовий характер, чи 

може надаватися періодично (постійно) протягом усього часу ді
яльності фермерських господарств з відокремленими садибами. 

2 Відомості Верховної Ради України.- 2004.- М 17-18.
Ст.250. 

3 Детальніше див. ст. 51 Закону України •Про Державний 
бюджет України на 2004 рік• І І Урядовий кур'єр.- 2003.-
3 грудня (М 228) та Постанову Кабінету Міністрів України 
М 325 від 17.03.2004 р. «Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік 
для фінансової підтримки фермерських господарств через механізм 
мікрокредитування•> І І Офіційний вісник України. - 2004. -
М 11.- Ст. 664. 
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тів на підтримку фермерських господарств. Ці напрямки 

різняться в залежності від того, за рахунок коштів якого 

виду бюджетів проводиться їх фінансування. Так, за раху

нок коштів Державного бюджету мають здійснюватися: 

-роботи з меліорації земель (у тому числі їх зрошен
ня та осушення); 

-роботи з консервації та рекультивації малопродук
тивних сільськогосподарських угідь; 

-придбання сільськогосподарської техніки (комбай
нів, тракторів, автомашин, бульдозерів, сівалок тощо). 

На відміну від цього, за рахунок місцевих бюджетів фер

мерським господарствам може надаватися допомога у: 

- будівництві об' єктів виробничого і невиробничого 
призначення, 

-будівництві житла, 

- проведенні комплексу Заходів щодо землеустрою 
земель, які використовуються фермерськими господар

ствами. 

Принципи надання таких коштів встановлені, зокрема, 
Порядком виділення на одне селянське (фермерське) госпо

дарство державних капітальних вкладень для будівництва 
об'єктів виробничого і невиробничого призначення та від
шкодування за рахунок державного бюджету їх вартості за 

умови виконання робіт за власні кошти, який був затвердже

ний спільним наказом Міністерства сільського господарства 

і продовольства України, Міністерства економіки України, 
Міністерства фінансів України, Державного комітету Укра
їни по водному господарству та Асоціації фермерів У країни 

від 30.04.1993 р. N2 37-20-12/2439 (зареєстровано в Мін'юсті 
України 13.05.1993 р. за N2 44). 

3. Остання, четверта частина коментованої статті Закону 
містить приписи щодо визначення порядку використання 

коштів Державного бюджету України на надання підтрим
ки новоствореним фермерським господарствам та фермер

ським господарствам з відокремленими садибами. Постано
вою Кабінету Міністрів України від 13.04.2001 р. N2 3571 

встановлено, що кошти державного бюджету на державну 
підтримку фермерських господарств (крім коштів, наданих 
на розроблення проектів відведення земельних ділянок, 

відшкодування частини витрат, пов' язаних із сплатою від-

1 Офіційний вісник України.- 2001.-М 16.- Ст. 699. 
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сотків за :користування позичками банків, та часткову :ком

пенсацію витрат на придбання першого трактора, :комбайна, 
вантажного автомобіля, будівництво тваринницьких примі

щень, включаючи вартість проектно-кошторисної докумен

тації) використовуються на :конкурсних засадах та зворотній 
основі. На виконання доручення Кабінету Міністрів У :країни 

Міністерством аграрної політики України, Міністерством 

фінансів України та Міністерством економіки та з питань 

європейської інтеграції України наказом від 17.06.2002 р. 
N2162j426j1811 (зареєстровано у МіністерствіюстиціїУ:краї

ни05.07.2002р. заМ 560/6848) затвердженоПорядокнадан
ня та використання :коштів фінансової підтримки селянських 
(фермерських) господарств2• Головним розпорядником :коштів, 
які виділяються з Державного бюджету на фінансову підтрим
ку фермерських господарств, визнано Міністерство аграрної 

політики України. Одержувачами бюджетних :коштів висту
пають Український державний фонд підтримки селянських 
(фермерських) господарств та його відділення в Автономній 
Республіці Крим і областях, які розподіляють та передають 
відповідні :кошти фермерським господарствам. Більш детально 

про порядок надання бюджетних :коштів через Український 
державний фонд підтримки фермерських господарств дивись 

у :коментарі до ст.ст. 10 та 113а:кону. 

Стаття 10. Державна підтримка фермерських 
господарств через Український 
державний фонд підтримки 

фермерських господарств 

Український державний фонд підтримки фермерських 

господарств є державною бюджетною установою, яка 

виконує функції з реалізації державної політики щодо фі
нансової підтримки становлення і розвитку фермерських 
господарств, діє на основі Статуту, який затверджується 
центральним органом виконавчої-влади з питань аграрної 

політики України. 

1. Український державний фонд підтримки фермер
ських господарств (далі - У:крдержфонд) є спеціально 

1 Офіційний вісник України. - 2002.-М 28. - Ст. 1342. 
2 Таку назву мали фермерські господарства відповідно до норм 

Закону України ~Про селянське (фермерське) господарство,. від 

20.12.1991 р. 
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створеною державною установою, головним завданням якої 

є реалізація державної nолі тики щодо фінансової nідтримки 
становлення і розвитку фермерських госnодарств. Статут 

Українського державного фонду nідтримки фермерських 

госnодарств затверджено сnільним наказом Міністерства аг

рарної nолітики України, Міністерства фінансів України та 

Міністерства економіки та з nитань євроnейської інтеграції 

України від 08.11.2002 р. N2 348/954/322. Відповідно до 
Статуту Укрдержфонд є правонаступником Українського 

фонду nідтримки селянських (фермерських) господарств 

і кооnеративів по виробництву сільськогосподарської про
дукції, створеного у свій час відnовідно до розnорядженнЯ 

Кабінету Міністрів Української РСР від 27 червня 1991 року 
N2 83-р і nідnорядковується Міністерству аграрної політики 
України. Укрдержфонд визнаний державною сnеціалізова

ною установою, яка виконує функції з реалізації державної 

полі тики з підтримки фермерських господарств і має само

стійний баланс, поточні та вкладні рахунки в установах 
банків, nечатку із зображенням Державного герба України 

та своїм найменуванням. У Статуті також встановлено, що 

Укрдержфонд має регіональні відділення в Автономній 
Ресnубліці Крим та областях, які є юридичними особами і 
здійснюють свою діяльність на основі Положення про регі
ональне відділення Укрдержфонду. 

У Статуті Укрдержфонду окремо визначено мету та основні 

наnрямки його діяльності. Функціонування Укрдержфонду 

має за мету: 

-забезпечення реалізації державної політики щодо 

фінансової підтримк~ становлення і розвитку фермер

ських госnодарств; 

- активізацію підприємницької діяльності фермер

ських госnодарств через створення ними сільськогос

nодарських обслуговуючих кооперативів та кредитних 

сnілок, інших сервісних, переробних та збутових nід

приємств; сприяння кадровому, дорадчому, інформацій

ному, науково-технічному забезnеченню фермерських 

госnодарств в умовах ринкової економіки. 

Основними напрямками діяльності Укрдержфонду є: 

1) визначення розміру потреби у коштах для фінансової 
підтримки фермерських господарств та на забезnечення 

функціонування Укрдержфонду та його рег.іональних від
ділень; 
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2) фінансування витрат, пов'язаних з розробкою проек
тів відведення земельних ділянок для ведення фермерсько
го господарства; 

3) створення стабільних умов у разі одержання кредиту 
банку фермерськими господарствами: 

а) надання послуг, пов'язаних з обслуговуванням кре
дитів; 

б) відшкодування частини витрат, пов' язаних із сплатою 
відсотків за користування кредитами банків; 

4) відшкодування в установленому порядку на період 
трирічного становлення фермерських господарств: 

а) частини витрат, пов'язаних із сплатою страхових 

платежів; 

б) частини вартості будівництва тваринницьких примі

щень, включаючи вартість проектно-кошторисної докумен

тації; 
в) частини витрат на купівлю першого трактора, комбай

на, вантажного автомобіля; 
5) надання фінансової допомоги новоствореним фермер

ським господарствам на конкурсних засадах та зворотній 

основі терміном до 3-х років; 

6) надання кредитів фермерським господарствам для ви
робництва, переробки і збуту власне виробленої сільськогос

подарської продукції на здійснення виробничої діяльності; 
7) забезпечення ефективного використання та своєчас

ного повернення коштів, що виділяються на фінансову під

тримку фермерських господарств з Державного бюджету 
України; 

8) сприяння у підготовці, перепідготовці, підвищенні 
кваліфікації членів фермерських господарств; 

9) участь у проведенні досліджень, підготовці реко
мендацій щодо організації виробництва у фермерських 
господарствах, розвитку науково-технічного прогресу, 

впровадженні компактного устаткування на базі новітніх 

ресурсозберігаючих технологій; 

10) участь в організації фермерськими господарствами 
виставок, ярмарків, аукціонів, конференцій, семінарів, 

конкурсів, у тому числі міжнародних; 

11) надання дорадчих, інформаційних та посередницьких 
(комісійних) послуг відповідно до мети його діяльності; 

12) співробітництво з іноземними організаціями з ме
тою вивчення досвіду діяльності і розвитку фермерських 
господарств; 

53 



13) проведення іншої діяльності, яка не суперечить за
конодавству та Статуту. 

Крім цього Статут Укрдерфонду містить положепня 
щодо формування та використання його майпа, повнова

жень органів управління, статусу регіональних відділень 
Укрдержфонду, обліку та звітності в його діяльності, його 
ліквідація та реорганізація. На виконання положень Ста
туту наказом Міністерства аграрної політики України від 
28.01.2003 р. N2 151 було затверджено склад паглsщової 
ради Українського державного фонду підтримІ<И ф рмер
ських господарств. До складу зазначеної наглядоnої ради 
входять (за посадою) Державний секретар Мінагроnолі тики 
України (голова наглядової ради), начальник Деnар'І'АМенту 
реформування сільського господарства Мінагрополітики 

України (заступник голови наглядової ради), начальники 
Департаменту фінансово-кредитної та податкової політи

ки, Департаменту стратегії розвитку аграрної економіки, 
Управління ревізії і контролю Мінаграполітики України, 
начальник Управління розвитку ринків продовольства та 

сільськогосподарської продукції Мінекономіки України, 
начальник Управління фінансів агропромислового комп
лексу і охорони природи Мінфіну України, голова Асоціації 

фермерів Донецької області та голова Правління Всеукра
їнськоГо громадського об'єднання «Рада жінок-фермерів 
України>) (за згодою). 

Стаття 11. Використання коштів Українського 
державиого фоНду підтримки 

фермерських господарств 

Кошти Українського державиого фоuду nідтримІ~и фер
мерських госnодарств надаються фермерським госnодар

ствам на безnоворотній осиові та на копкурсних засадах 
на nоворотній основі. 

На безnоворотній основі кошти надаються на тatti цілі: 
відшкодування вартості розробки nроектів відведеНFІЯ зе
мельних ділянок для ведення фермерського госnодарства; 
відшкодування частини витрат, пов'язаних із сплатою від
сотків за користування кредитами банків, та частІtову ком

пенсацію витрат на придбання першого трактора, Іtомбай
иа, вантажиого автомобіля, будівництво тваринницьких 

1 Збірник поточного законодавства, арбітражної та судової 
практики.- 2001.-7 лютого. 
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приміщень, включаючи вартість проектно-кошторисних 

документів, пільгові умови кредитування, страхування 
фермерських господарств; підготовку, перепідготовку, під

вищення кваліфікації кадрів фермерських господарств у 
сільськогоепода рських навчальних закладах; розширення 
досліджень з проблем організації і ведення виробництва у 
фермерських господарствах, видання рекомендацій з пи

тань використання досягнень науково-технічного прогресу 

в діяльності фермерських господарств; забезпечення гаран
тій при кредитуванні банками фермерських господарств; 
забезпечення функціонування Українського державного 
фонду підтримки фермерських господарств та його регіо

нальних відділень. 
Поворотна допомога надаєrься для виробництва, перероб

ки і збуту виробленої продукції, на здійснення виробничої 

діяльності та інші передбачені Статутом Українського дер
жавного фонду підтримки фермерських господарств цілі під 
гарантію повернення строком від трьох до п'яти років. 

1. У частині 1 ст. 11 Закону встановлено основні прин
ципи отримання коштів Українського державного фонду 
підтримки фермерських господарств. Вказані кошти на
даються як на безповоротній основі, так і на конкурсних 
засадах на поворотній основі. 

Порядок надання коштів державного бюджету на підтрим

ку фермерських господарств більш детально врегульовано 

Порядком надання та використання коштів фінансової 
підтримки селянських (фермерських) господарств, затвер
дженим наказом Міністерства аграрної політики України, 
Міністерства фінансів України та Міністерства економіки та 

з питань європейської інтеграції України від 17.06.2002 р. 
N2162/426/1811• 

2. У частині другій Закону встановлено перелік цілей, на 
які кошти державної підтримки фермерських господарств 

надаються на безповоротній основі. Серед них перелічені: 
- відшкодування вартості розробки проектів відве

дення земельних ділянок для ведення фермерського 
господарства; 

- відшкодування частини витрат, пов' язаних із спла

тою відсотків за користування кредитами банків; 
- часткова компенсація витрат на: 

1 Офіційний вісник України.- 2002.-М 28.- Ст. 1342. 
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а) придбання першого трактора, комбайна, вантаж

ного автомобіля, 

б) будівництво тваринницьких приміщень (включаю

чи вартість проектно-кошторисних документів), 

в) пільгові умови кредитування, страхування фермер

ських господарств. Прицьомуп. 3.2 Порядкунадання та 
використання коштів фінансової підтримІ<И селянських 
(фермерських) господарств зазначено, що кошти нада

ються на 15-відсоткову компенсацію вартості витрат 

на придбання першого трактора, комбайна, паптаж

ного автомобіля та 30 відсотків вартості будівництва 
тваринницьких приміщень, включаючи вартість про

ектно-кошторисної документації (у період три рі 'ШОГо 

становлення фермерських господарств); 

-підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфі

кації кадрів фермерських господарств у сільськогоспо

дарських навчальних закладах; 

- розширення досліджень з проблем організації і 

ведення виробництва у фермерських господарствах, ви

дання рекомендацій з питань використання досягнень 

науково-технічного прогресу в діяльності фермерських 
господарств; 1 

- забезпечення гарантій при кредитуванні банками 

фермерських господарств; 

-забезпечення функціонування Українського дер

жа~ного фонду підтримки фермерських господарств та 
його регіональних відділень. 

Відповідно до Порядку надання та використання коmтів 
фінансової підтримки селянських (фермерських) госпо

дарств для отримання коштів фінансової підтримки па без

поворотній основі фермерським господарствам слід подати 

до відділення в Автономній Республіці Крим •ra обласних 
відділень Укрдержфонду заяву у двох примірниках, копію 

Статуту фермерського господарства (засвідчену у ветапов

леному порядку) та документи, передбачені відповідними 
пунктами Порядку. 

1 Отже, фактично кошти державної підтримки фермерських 
господарств на підставі цього припису Закону можуть надава

тися науковим, науково-дослідним організаціям та установам, 

що проводять відповідні дослідження, а не лише безпосередньо 
фермерським господарствам. 
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Так, для отримання коштів на оплату проектів відведен

ня земельних ділянок для ведення фермерських господарств 

подаІ?ться такі документи: копії рішення органів виконав
чої влади чи органів місцевого самоврядування про надання 

земельних ділянок для ведення фермерського господарства 
(в залежності від того, за рахунок яких земель виділялася 

земельна ділянка); копія договору на розробленця проекту 

відведення земельних ділянок, укладеного фермерським 

господарством з виконавцем, що має ліцензію на виготов

лення цих проектів (державною чи іншою землевпорядною 
організацією); копія акта приймання-здавання виконаних 

робіт. . 
Для отримання коштів на відшкодування частини ви

трат, пов'язаних зі сплатою відсотків за користування 

позичками банків, слід подати такі документи: копію сві
доцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємниць

кої діяльності; копію довідки про включення до Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України; 
копію кредитного договору з банком на суму виділеного 

кредиту, із зазначенням банківської відсоткової ставки, 

суми нарахованих відсотків за користування кредитом та 

визначенням розміру здешевлення цього кредиту за ра

хунок інших державних програм; графік сплати кредиту 
і відсотків за кредит; виписку з банку про підтвердження 

наданого кредиту. 

Для отримання коштів державної підтримки на безпово

ротній основі для компенсації 15 відсотків вартості витрат 
на придбання першого трактора, комбайна, вантажного 

автомобіля фермерським господарством мають бути подані 
наступні документи: копія Державного акта на право при

ватної власності на землю або договору на користування 
земельною ділянкою на умовах оренди; копія свідоцтва про 

державну реєстрацію суб' єкта підприємницької діяльності; 
копія довідки про включення до Єдиного державного реєст

РУ підприємств та організацій України; копія платіжного 
доручення про оплату за трактор, комбайн, вантажний авто

мобіль; копія видаткової накладної на одержання трактора, 

комбайна, вантажного автомобіля; копія технічного талона 
про реєстрацію трактора, комбайна, вантажного автомобіля 

в установленому порядку та довідка, що підтверджує взяття 

його на балансовий облік. 
Для отримання коштів державної підтримки на безпово

ротній основі для компенсації 30 відсотків вартості будів-
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иицтва тваринницьких приміщень, включаючи вартість 

проектно-кошторисної документації, фермерським госпо

дарством після закінчення цього будівництва повинні по

даватися такі документи: копія Державного акта на право 
приватної власності на землю або договору на користуван

ня земельною ділянкою на умовах оренди; копія свідоцтва 

про державну реєстрацію суб' єкта підприємницької діяль

ності; копія довідки про включення до Єдиного державного 

реєстру підприємств та організацій України; статистична 
звітність за формою N2 2-інвестиції- квартальна <<Звіт про 
капітальні інвестиції>>; бухгалтерська звітність (довідка) 

про підтвердження витрат на будівництво приміщення; 

акт державної комісії про введення в експлуатацію при

міщення; копія проектно-кошторисної документації та 
висновок державної експертизи проектно-кошторисної 

документації. 

Слід зазначити, що кошти фінансової підтримки на безпо
воротній основі спрямовуються фермерським господарствам 

на підставі рішень ради відділення Автономної Республіки 
Крим та обласних відділень Укрдержфонду. 

3. У частині 3 коментованої ст. 11 Закону йдеться про 
принципи надання фінансової допомоги фермерським гос

подарствам на поворотній основі. Така допомога надасться 
під гарантію повернення строком від трьох до п'яти років 
на такі цілі: 

- для виробництва, переробки і збуту виробленої сіль
ськогосподарської продукції; 

- на здійснення виробничої сільськогосподарської 

діяльності; 1 

-інші передбачені Статутом Українського державного 
фонду підтримки фермерських господарств цілі. 

Відповідно до Порядку надання та використання кош

тів фінансової підтримки селянських (фермерських) го

сподарств кошти на фінансову підтримку фермерських 
господарств розподіляє Мінаграполітики Українському 

державному фонду підтримки фермерських господарств, 

відділенням в Автономній Республіці Крим та обJІасним 

1 І хоча у тексті коментованої статті Закону безпосередньо не 
зазначено, що це має бути саме сільськогосподарська виробнича 
діяльність, однак це можна заключити шляхом тлумач пня за
значеної статті. 
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відділенням у пропорції: 80 відсотків коштів признача
ються для надання фінансової підтримки через відділення 

Укрдержфонду; 20 відсотків коштів призначаються для 
надання фінансової підтримки через дирекцію Укрдерж
фонду. 

Кошти державного бюджету, передбачені на фінансову 

підтримку фермерських господарств, спрямовуються пе

реможцям відповідно до результатів конкурсу на підставі 

рішень конкурсної комісії згідно з поданою заявою у двох 
примірниках та доданими до неї відповідними установчими 

документами. До заяви додаються такі документи: 
- копія Державного акта на право приватної влас

ності на землю або договора на користування земельною 

ділянкою на умовах оренди; 

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб' єкта 

підприємницької діяльності; 

- копія Статуту фермерського господарства; 

- копія довідки про включення до Єдиного держав-

ного реєстру підприємств та організацій України; 
-бізнес-план (техніко-економічне обГрунтування 

доцільності виділення допомоги фермерському господар

ству із зазначенням графіка повернення коштів); 
- баланс фермерського господарства за останній звіт

ний період; 
-лист-клопотання ради відділення Укрдержфонду, 

управління сільського господарства і продовольства 

районної державної адміністрації, погоджений з радою 

обласної, районної Асоціації фермерів та приватних 

землевласників (Асоціацією фермерів та приватних зем

левласників Автономної Республіки Крим) про необхід

ність фінансової підтримки фермерського господарства 
(за наявності); 

- пропозиція заявника щодо способу забезпечення 

зобов'язання. 

Про проведення конкурсу на надання фінансової допо

моги фермерським господарствам на поворотній основі пу

блікується відповідне оголошення (із зазначенням умов та 

термінів його проведення). Документи для участі у конкурсі 

приймаються дирекцією Укрдержфонду після розгляду їх 

радою відділення, а в областях та Автономній Республіці 
Крим -дирекцією відділення. Неповний, не оформлений 

належним чином комплект документів (або у разі виявлен-
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ня недостовірності даних у документах), не реєструється і 

повертається заявнику. Попередній розгляд поданих доку

ментів здійснюється дирекцією Укрдержфонду та дирекцією 
відділень протягом місяця після їх прийняття. Документи 
після поnередньогорозгляду подаються на чергове засідання 
правління Укрдержфонду та ради відділення. 

Зазначеним вище Положенням встановлено наступні 

критерії визначення переможця конкурсу: 
- забезnечення гарантії повернення коштів, одержаних 

на зворотній основі; 

- фермерські господарства, які застрахували майно та 
врожай сільськогосподарських культур від нега'l'ивного 

впливу; 

- новостворені фермерські господарства; 
-фермерські господарства, які створюються молодими 

сім'ями; 

-фермерські господарства, які здійснюють господар
ську діяльність у трудонедостатніх населених пунктах; 

-ураховується досвід господарювання та спеціалізація 
господарства з виробництва тваринницької продукції, ве

дення селекційної роботи в тваринництві та насінництва 
в рослинництві; 

-фермерські господарства, пропозиції яких передба

чають збільшення робочих місць у сільській місцевості та 
спеціалізація яких направлена на забезпечення ліквідації 

дефіциту окремих видів сільськогосnодарської продукції в 
регіоні або на внутрішньому ринку; 

-фермерські госnодарства, які беруть кредити на більш 
короткий термін . 1 

Переможців конкурсу визначають колегіально на засі

данні правління Укрдержфонду, а у відділеннях - ради 
відділення, які приймають відповідне рішення. Заявник 
повідомляється про прийняте рішення письмово. Після 
цього із переможцем конкурсу укладається угода про на

дання коштів з визначенням графіка повернення коштів 

та нотаріально засвідчений договір застави (що додається 
до угоди). Предметом вказаного договору зас'l·ави можуть 

вистуnати земельна ділянка або інше майно, що належить 
фермерському господарству, врожай сільськогоснодар-

1 Уявляється, що у названому Положенні слід було б розміс
тити критерії визначення переможця конкурсу згідно відnоnідної 
системи, за значенням кожного з названих критеріїв. 
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ських :культур; 1 обов'язковим є страхування предмета 
застави. 2 Фінансова підтримка надається переможцям 
:конкурсу - фермерським господарствам в міру надхо

дження :коштів Державного бюджету У :країни. 
Фермерське господарство має право використовувати 

:кошти фінансової підтримки виключно на виробництво та 

переробку власно виробленої сільськогосподарської про

дукції та на здійснення виробничої сільськогосподарської 

діяльності. 3 

Я:к вже зазначалося, :кошти підтримки фермерських гос

подарств, що видаються на зворотній основі, підлягають 

поверненню у строк від трьох до п'яти років. Повернення 
:коштів здійснюється згідно з графіком повернення :коштів, 
зазначеним в угоді про надання :коштів. Наслідками неви

конання графіка повернення :коштів можуть бути застосу

вання до фермерського господарства з боку Укрдержфонду 
господарських санкцій (покладення обов' язку щодо відшко

дування збитків, стягнення штрафних санкцій (неустойки, 
штрафу, пені) та застосування оперативно-господарських 

санкцій) або ж звернення стягнення на предмет застави і 
погашення заборгованості за рахунок отриманих від його 

реалізації :коштів. 

Відповідальність за нецільове використання :коштів не
суть голови фермерських господарств, директори та головні 

бухгалтери відділень, генеральний директор та головний 
бухгалтер Укрдержфонду згідно з чинним законодавством. 

Зокрема, в залежності від розміру завданої державі шкоди 

1 Порядок укладення договору застави передбачений Законом 
України «Про заставу• від 02.10.1992 р. І І Відомості Верховної 
Ради України. - 1992. - М 4 7. - Ст. 642, а щодо застави нерухо
мого майна- Зщюном України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. І І 
Урядовий кур'єр.- 2003. - NQ 183 (1 жовтня). 

2 Страхування предмета застави здійснюється на підєтаві дого
вору страхування, що його має укласти фермерське господарство із 
страховиком (страховою компанією, що має відповідну ліцензію). 

Умови договору страхування, порядок його укладення, дії сторін 
у випадку настання страхового випадку закріплено приписами 
Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р. (в редакції 
Закону України від 04.10.2001 р.) І І Відомості Верховної Ради 
України. - 1996. - М 18. - Ст. 78. 

3 Таке правило щодо цільового використання державних кош
тів безпосередньо встановлено у розглядуваному Положенні, і 
фермерс"Ькі господарства не вправі від нього відступати. 
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та характеру неправомірних дій, така відповідальність 
може наступати відповідно до приписів Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (наприклад, за дрібне 
розкрадання державного майна, порушення законодавства 

з фінансових питань тощо) або ж Кримінального кодексу 
У країни (наприклад, згідно зі статтями Кодексу про служ
бові злочини, заподіяння майнової шкоди державі, шахрай
ство з фінансовими ресурсами тощо1 ). 

РозділІV 
ЗЕМЛІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТD 

Стаття 12. Склад земель фермерського 
господарства 

1. Землі фермерського господарства можуть СІслада
тися із: 

а) земельної ділянки, що належить на праві власності 
фермерському господарству як юридичній особі; 

б) земельних ділянок, що належать громадянам- чле
нам фермерського господарства на праві приватJІОЇ влас

ності; 
в) земельної ділянки, що використовується фермер

ським господарством на умовах оренди. 

2. Права володіння та користування земельними діля
нками, які знаходяться у власності членів фермерсЬІсого 

господарства, здійснює фермерське господарство. 

1. Основною правовою передумовою виникнення та 
функціонування для фермерських господарств виступає 

одержання земельних ділянок із земель сільськогосподар
ського призначення. 

Коментована стаття фактично відтворює зміст ст. 31 
Земельного кодексу, яка має назву- <<Землі фермерського 

госrюдарства•>. Згідно із зазначеною статтею Земельного кодек
су суб'єктами приватної власності на землі в фермерських 

господарствах можуть бути як самі фермерські господарст

ва, що функціонують як юридичні особи, так і громадяни 

1 Санкції зазначених статей Кримінального :кодексу "УІ<раїни 
передбачають покарання у вигляді штрафу, арешту, обмеження 

та позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні nосади чи 

займатися певною діяльністю та ін. 
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України- члени фермерських господарств (фізичні особи). 

Визнання фермерського господарства, як юридиЧної особи, 
суб'єктом права приватної власності на земельну ділянку 

для ведення товарного сільськогосподарського виробниц

тва відповідає вимогам ст. 28 Земельного :кодексу, згідно 
з якою сільськогосподарським підприємствам, установам 

та організаціям, :крім державних і :комунальних, землі 
сільськогосподарського призначення можуть належати на 

праві власності. При цьому в даній статті зазначається, що 
право власності на землю названих підприємств може набу
ватися як шляхом внесення до статутного фонду земельних 

ділянок їх засновників, так і придбання земельних ділянок 
за цивільно-правовими угодами. Реалізація ж права влас

ності на землю зазначеними сільськогосподарськими під

приємствами (в тому числі і фермерськими господарствами) 
здійснюється відповідно до закону. Деталізацію і :конкрети
зацію положень цієї статті Земельного :кодексу покликаний 
здійснювати спеціальний Закон України «Про фермерське 
господарство>). Можливість знаходження земельної ділянки 

у власності фермерського господарства як юридичної особи 
та земельних ділянок, що належать громадянам - членам 
фермерського господарства на праві приватної власності
важлива новела, яка передбачена чинним законодавством 
щодо суб' є:ктного складу права власності на землі сільсько
господарського призначення у фермерському господарстві. 

Варто зазначити, що у відповідності до раніше діючого 
законодавства, яке регулювало правовий режим земель, 

які використовувалися селянськими (фермерськими) гос

подарствами, суб'єктом права власності на землі виступав 

громадянин України- засновник цього господарства. Се
лянські (фермерські) господарства, як юридичні особи, не 

визнавалися законом суб'єктами права власності на землі; 

вони могли лише орендувати відповідні земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

Закріплений законом суб'єктний склад земельної влас
ності хоч і є дещо суперечливим, але, з одного бо :ку, створює 

можливість господарству отримати статус юридичної особи, а 
з іншого- не позбавити права приватної власності на землю 
громадян України- членів фермерського господарства. 

Хоча :коментована стаття і має назву «Склад земель фер
мерського господарства>), в ній ідеться не лише про земельні 

ділянки, що належать фермерським господарствам, а й про 
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земельні ділянки, які можуть належати іншим особам, а 

саме: членам фермерського господарства. Щодо останніх, то 
правовий режим їх земельної власності закріплений законом 

недостатньо чітко. Так, якщо ст. 31 п. <<б>> Земельного ко
дексу визнає членів фермерського господарства приватними 
власниками земельних ділянок, то в ст. 89 п. <<б>> Земельного 
кодексу йдеться про те, що члени фермерського господарства 

мають земельні ділянки на праві спільної сумісної власності, 

якщо інше не передбачено угодою між ними. 
Фермерські господарства, як юридичні особи, можуть 

використовувати відповідні земельні ділянки із земель сіль
ськогосподарського призначення і на умовах оренди. Такі 
ділянки теж відносяться до складу земель фермерського 

господарства. Можливість використання їх для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва закріплено 
ст. 95 Земельного кодексу. В цьому випадку земельні оренд
ні відносини детально регламентуються Законом України 
«Про оренду землі>> в редакції від 02.10.2003 р) 

2. Фермерське господарство, як юридична особа, вико
ристовує земельну ділянку, набуту ним у встановленому 
порядку у приватну власність, а також може використо

вувати земельну ділянку, передану йому в оренду. Що ж 
стосується земельних ділянок, які знаходяться у власності 
членів фермерського господарства, то права володіння та 
користування ними здійснює теж фермерське господарство. 

Зміст цього припису :щ:>ментованої статтІ дещо суперечливий, 
оскільки він чітко не визначає підстав такого використання. 
В літературі іноді вважають, що використання фермерським 
господарством земельних ділянок, які належать його чле

нам, має здійснюватися лише після безоплатної передачі 
цих ділянок фермерському господарству. При цьому, на 
думку авторів, кожний член фермерського господарства 
набуває право на земельну частку (пай) в розмірі площі, яку 
він передав фермерському господарству. У разі ж виходу з 

фермерського господарства його член має право вимагати 
і одержати у власність земельну ділянку в тому розмірі, в 

якому він передав й господарству2 • Але така позиція дещо 
--==-----

1 Відомості Верховної Ради України.- 2004.- М 10.
Ст. 102. 

V 2 Див.: наприклад, Науково-практичний коментар Земсльноrо 
І«>дексуУкрUв:и І Кол. авт.: Л. О. Бондар, А. IL Гєгьман, В. Г. Го~rарснко 
та ін. За заг. ред. В. В. Ведмедчука.- К.: Юрінком Інтер.-
2004.- с. 100. 
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спірна. Землі, що використовуються самим фермерським гос

подарством для ведення товарного-сільськогосподарського 

виробництва, можуть перебувати у його власності або ж орен
дуватися. Згідно зі ст. 20 Закону України <<Про фермерське 
господарство>> майно фермерського господарства належить 

йому на праві власності. У власності цього суб'єкта може 
перебувати будь-яке майно, в тому числі і земельні ділянки. 

Передача земельної ділянки членом фермерського господар

ства самому господарству, як юридичній особі, не припиняє 

право власності громадянина на цю ділянку, але тимчасово, 

на час перебування у членах господарства, позбавляє його 
права володіти та користуватися земельною ділянкою. Але 
ж у ч. 2 коментованої статті йдеться про володіння і користу
вання земельними ділянками, які знаходяться у власності 
членів фермерського господарства. У зв' язку з цим таке вико

ристання може здійснюватися на умовах оренди. Відповідно 

фермерське господарство набуває права володіння та корис
тування зазначеною земельною ділянкою на той же період на 
підставі закону. Тому укладення договору оренди земельної 
ділянки між фермерським господарством та його членом, як 

власником земельної ділянки, Законом не вимагається. 

Стаття 13. Приватизація земельних ділянок 
членами фермерських господарств 

1. Члени фермерського господарства мають право на 
одержання безоплатно у власність із земель державної і ко
мунальної власності земельних ділянок у розмірі земельної 
частки (паю). 

2. Членам фермерських господарств передаються бе:юплаr
ноу приватну власність із раніше наданих їм у користуван

ня земельні ділянки у роз~ірі земельної частки (паю) члена 
сільськогосподарського підприємства, розташованого на 

території відповідної ради. Земельні ділянки, на яких роз

ташовані житлові будинки, господарські будівлі та спору
ди фермерського господарства, передаються бе;юплатно у 

приватну власність у рахунок земельноїчастки (паю). 
3. Дія частин першої та другої цієї статті не поширю

ється на громадян, які раніше набули права на земельну 

частку (пай). 
4. Громадяни України, які до 1 січня 2002 р. отримали 

в постійне користування або оренду земельні ділянки для 
ведення фермерського господарства, мають переважне 

право на придбання (викуп) земельних ділянок розміром 
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до 100 гектарів сільськогосподарських угідь, у тому числі 
до 50 гектарів ріллі, у власність з розстрочкою платежу до 
20 років. 

1. :Коментована стаття відтворює та деталізує зміст ста
тей 31 і 32 З:К України. 

Я:к відомо, Земельним :кодексом України 1990 р. (в ре
дакціївід 13 березня 1992 р.) було передбачено право на беюплат
не отримання земельної ділянки у приватну власність для 

ведення фермерського господарства. Але воно стосувалося 

і гарантувалося лише голові фермерського господарства. 
Іншим членам фермерського господарства таке право не 

надавалося. Розмір земельної ділянки, на яку міг претен

дувати голова фермерського господарства, визначався в залеж

ності від розміру середньої земельної частки. На той час 
законодавству не була відома така категорія, як земельна 

частка (пай). 
Чинне земельне законодавство, в тому числі частина пер

ша :коментованої статті, розширюють :коло суб'єктів, які 

мають право на одержання безоплатно у власність із земель 
державної і :комунальної власності земельних ділянок у 
розмірі земельної частки (паю). Таке право гарантоване 

законом не тільки голові фермерського господарства, а й 

іншим його членам. Проте слід зазначити, що самостійно 
реалізувати право на безоплатне одержання земельних ді
лянок із земель державної і комунальної власності в розмірі 

земельної частки (паю) можуть лише ті члени фермерського 

господарства, які є громадянами України та досягли 

18-річного віку. Діти, якідосягли 14-річного віку, і згідно 

зі ст. 3 Закону України «Про фермерське господарство• 
стали членами фермерського господарства, до досягнення 

повноліття реалізують право на безоплатне одержання у 
власність земельних ділянок у розмірі земельної частки 

(паю) через своїх опікунів. 

2. Частинадруга :коментованої статті, розвиваючи зміст 
приписів, закріплених частиною першою даної статті, чі тк о 

визначає ті землі, за рахунок яких здійснюється безоплатна 
приватизація. Йдеться, зокрема, про землі, які раніше були 
надані у постійне користування для ведення фермерського 
господарства його голові. Рішення про приватизацію цих 

земель приймають органи виконавчої влади або органи місце
вого самоврядування відповідно до їх повноважень за заявою 
членів фермерського господарства. 
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Розмір земельної частки (паю), на основі якого визнача
ється розмір земельної ділянки, яка безоплатно передається 

у власність членові фермерського господарства, повинна 
дорівнювати розміру земельної частки (паю), право на яку 

отримали колишні члени розташованого в межах території 
відповідної місцевої ради сільськогосподарського підприєм

ства. При цьому слід зауважити, що земельні ділянки, які 

раніше були надані для ведення фермерського господарства 

і на яких розташовані житлові будинки, господарські бу

дівлі та споруди фермерського господарства, підлягають 

безоплатній передачі у приватну власність у рахунок зе
мельної частки (паю). 

3. Якщо громадянин, будУЧИ членом колективного сільсько
господарського підприємства, отримав право на земельну 

частку (пай) в результаті розпаювання земель цього підпри
ємства, то набувши статусу члена фермерського господар

ства, він не має права на безоплатне отримання у приватну 
власність земельної ділянки за рахунок земель, які раніше 

були надані для ведення фермерського господарства. 
Закріплені коментованою статтею правові приписи фак

тично урівнюють статус громадян-фермерів з колишніми 
членами реформованих колективних сільськогосподар

ських підприємств щодо права на безоплатне одержання 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 

приватну власність. 
4. За тими громадянами України, які до 1 січня 2002 р., 

тобто до набрання чинності Земельним кодексом України, 
отримали у встановленому порядку в постійне користуван

ня або оренду земельні ділянки для ведення фермерського 

господарства, законом закріплене переважне право на при

дбання (викуп) земельних ділянок. Таке придбання може 

здійснюватися за цивільно-правовими угодамJ;І. Цільове 
призначення земельних ділянок у цих випадках не повин

но змінюватися, їх подальше використання повинно бути 
пов'язане з веденням фермерського господарства. З цього 

випливає висновок про те, що закон, вживаючи термін <•гро

мадяни Україн», має на увазі лише членів фермерського 

господарства. 

Максимальний розмір земельних ділянок, які можуть 

бути придбані (викуплені) громадянами України, становить 
100 гектарів сільськогосподарських угідь, у тому числі до 
50 гектарів ріллі. Придбання (викуп) таких земельних ді
лянок у власність здійснюється з розстрочкою платежу до 
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20 років. Конкретний розмір земельної ділянки, в межах 
максимального, та термін розстрочки платежу визначають

ся з врахуванням всіх фактичних обставин. 

У відповідності до Перехідних положень Земельного 
кодексу України (п. 6) громадяни та юридичні особи, які 
мають у постійному користуванні земельні ділянки, але за 

чинним Земельним кодексом не можуть мати їх на такому 

праві (це стосується і фермерських господарств, і громадян, 

засновників фермерських господарств), повинні до 1 січ
ня 2005 р. переоформити у встановленому порядку право 
власності або право оренди на них. 

Якщо переоформлюється право постійного користування 

земельними ділянками, наданими для ведення селянських 

(фермерських) господарств у довгострокову оренду (тобто 
не більше 50 років), то строк оренди визначається самим 
фермерським господарством відповідно до закону. При цьо
му, розмір орендної плати за земельні ділянки не повинен 
перевищувати розміру земельного податку. 

Стаття 14. Права фермерського господарства та 
його членів 

1. Фермерське господарство та його члени відповідно до 
закону мають право: 

а) продавати або іншим сnособом відчужувати земельну 
ділянку, nередавати ії в оренду, заставу, спадщину; 

б) самостійно господарювати на землі; 

в) власності на nосіви і насадження сільськогосnодар
ських та інших культур, на вироблену сільсьrtогосподар

ську продукцію; 

г) на відшкодування збитків; 

r) споруджувати житлові будинки, господарсьrсі будівлі 
та сnоруди; 

д) реалізовувати вироблену сільськогосподарську продук
цію на вітчизняних ринках і поставляти на експорт; 

е) інші nрава. 

2. Порушені права власників земельних діляноrс підля
гають nоновленню в порядку, встановленому заІсоном. 

1. Фермерське господарство та його члени як і інші вла
сники земельних ділянок та землекористувачі, які викори

стовують земельні ділянки на умовах оренди, мюо·гь певні 

права щодо земельних ділянок, загальний перелік яких 
закріплений ст.ст. 90 та 95 Земельного кодексу. Стаття, 
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що коментується, має на увазі перш за все права власників 

земельних ділянок. 
Отже, фермерське господарство та його члени, як власни

ки земельних ділянок, мають право продавати або іншим 

способом відчужувати ці ділянки, передавати їх в оренду, 
заставу, спадщину. Відчуження земельних ділянок шляхом 

укладення цивільно-правових угод має здійснюватися в 

порядку, встановленому Цивільним та Земельним кодек
сами. При цьому в ст. 131 Земельного кодексу зазначено, 
що укладення угод про перехід права власності на земельні 

ділянки здійснюється відповідно до Цивільного кодексу з 

урахуванням вимог Земельного кодексу. Угоди щодо від
чуження земельних ділянок укладаються в письмовій формі 

та підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню. 

Вони вважаються укладеними з дня їх нотаріального посвід

чення та повинні відповідати вимогам щодо змісту угод про 
перехід права власності на земельні ділянки, закріпленим 

ст. 132 Земельного кодексу. 
Можливість передачі у заставу земельної ділянки, яка 

належить фермерському господарству як юридичній особі 

або членові господарства, закріплена ст. 133 Земельного 
кодексу. При цьому дана норма передбачає, що земельна ді

л ян ка, яка перебуває у спільній власності, може бути пере

дана у заставу за згодою всіх співвласників. Якщо виникає 

необхідність передачі в заставу частини земельної ділянки, 
то ця частина ділянки обов' язково повинна бути виділена в 

натурі (на місцевості). Крім того, зазначеною статтею вста

новлено, що заставодержателем земельної ділянки можуть 

бути лише банки, які відповідають вимогам, встановленим 

законами У країни. Порядок застави земельних ділянок ви
значається Законом України <•Про іпотеку>>. 

Передача земельних ділянок, які належать на праві влас
ності фермерським господарствам та їх членам, в оренду, 

здійснюється відповідно до ст. 124 Земельного кодексу та 
Закону України «Про оренду земель» шляхом укладення 

договору оренди. 

Згідно з Перехідними положеннями Земельного кодек
су (п. 15) власники земельних ділянок, призначених для 
ведення фермерського та іншого товарного сільськогоспо
дарського виробництва, тимчасово, до 1 січня 2005 р., не 
вправі продавати або іншим способом відчужувати належні 

їм земельні ділянки. Виняток з цього загального правила 
складає укладення договору міни земельної ділянки та 
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передача її у спадщину, а також вилучення земель для 

суспільних потреб. 
У фермерського господарства та його членів - власників 

земельних ділянок уповноважені органи державної влади 

або органи місцевого самоврядування можуть за згодою влас

ників викупити ці ділянки для суспільних потреб. 

Невичерпний перелік таких потреб закріплений ст. 146 
Земельного кодексу (наприклад, забезпечення оборони та 
національної безпеки, під об'єктом природно-заповідного та 

іншого природоохоронного призначення тощо). При цьому 

фермерське господарство та його члени, як власники земель

них ділянок, мають бути письмово попереджені про викуп 

їх ділянок (не пізніше, ніж за один рік до викупу) органами, 
які приймають рішення про їх викуп. Вони мають право на 

оплату викупленої земельної ділянки, вартість якої вста

новлюється відповідно до грошової та експертної оцінки 

земель, яка проводиться за методикою, затвердженою Ка

бінетом Міністрів України. 
Фермерське господарство, будучи власником земельної 

ділянки, здійснює її безпосередню експлуатацію. А відповід
но до ст. 12 Закону України «Про фермерське господарство• 
воно здійснює права володіння та користування земельними 
ділянками, які знаходяться у власності членів фермерсько
го господарства. У цих випадках фермерські господарства 

мають право самостійно господарювати на землі. Але ця 

самостійність може бути реалізована лише в межах цільово
го призначення відповідних земельних ділянок. Це означає, 

що фермерські господарства, будучи аграрними товарови
робниками, в першу чергу повинні використовувати землі 

для вирощування сільськогосподарських культур, ведення 

тваринництва, організації переробки сільськогосподарської 
продукції та ін. Що ж стосується вибору сільськогосподар
ських культур, видів тваринництва та підсобних підпри

ємств, то він здійснюється на розсуд самих господарств та 

їх членів. Земельний кодекс (ст. 154) закріплює положення 
про те, що органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування без рішення суду не мають права втруча

тися у здійснення власником повноважень щодо володіння, 

користування і розпорядження належною йому земельною 

ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими 

актами додаткові обов' язки чи обмеження. Ці органи несуть 
відповідальність за шкоду, заподіяну їх неправомірним 
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втручанням у здійснення власником зазначених повнова

жень щодо земельної ділянки. 
Закріплене законом право власності на посіви і насаджен

ня сільськогосподарських та інших культур, на вироблену 

сільськогосподарську продукцію фермерського господарст
ва та його членів означає, що вони можуть розпоряджатися 

ними на власний розсуд. 

Право фермерського господарства та його членів на 

відшкодування збитків передбачено не тільки Земельним 

кодексом і Законом України «Про фермерське господар
ство>), а й цивільним, трудовим та іншим законодавством. 
Так, власникам землі відшкодовуються збитки, заподіяні 

внаслідок: а) вилучення (викупу) сільськогосподарських 

угідь та деяких інших земель для потреб, не пов'язаних 
із сільськогосподарським та лісогосподарським виробниц

твом; б) тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь 
та інших земель для інших видів використання; в) встанов- ' 
лення обмежень щодо використання земельних ділянок; 
погіршення якості Грунтового покриву та інших корисних 
властивостей сільськогосподарських угідь та інших земель; 

г) приведення сільськогосподарських угідь, лісових земель та 

чагарників у непридатний для використання стан; r') неодер
жання доходів за час тимчасового використання земельної 
ділянки (ст. 156 Земельного кодексу). 

Відшкодування збитків, заподіяних власникам земель
них ділянок, здійснюють органи виконавчої влади, місцево

го самоврядування, громадяни та юридичні особи, діяльність 

яких обмежує права власників землі або погіршує якість 
земель. Порядок визначення та відшкодування збитків 
власникам землі встановлюється Кабінетом Міністрів 
України. 

Поза безпосередньо сільськогосподарським використан

ням земель фермерське господарство та його члени можуть 

використовувати землі і для спорудження жилих будин

ків, господарських будівель та споруд. Порядок та умови 
спорудження зазначених об'єктів передбачені Земельним 
кодексом, а також Законами України «Про основи містобу
дування>), «Про місцеве самоврядування в Україні>) та ін. 

Право фермерського господарства та його членів реалі
зовувати вироблену сільськогосподарську продукцію на 

вітчизняних ринках і поставляти на експорт фактично не 

відноситься до земельних прав. Наявність права власності 
на посівні насадження сільськогосподарських та інших,. 
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культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію 
обумовлює і право обирати на свій розсуд і різні форми 

реалізації виробленої продукції. Держава повинна допо

магати фермерам в організації найбільш вигідного збуту 

сільськогосподарської продукції (як в самій державі, так 
і за її межами). 

2. Порушені права власників земельних ділянок підля
гають відновленню місцевими радами згідно з їх компетен
цією, судом, господарським чи третейським судом. 

Відновлення порушених прав здійснюється шляхом: 
а) визнання прав; б) відновлення стану земельної ділянки, 
який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, 

що порушують права або створюють небезпеку порушення 

прав; в) визначення угоди недійсною; г) визнання недійсни

ми рішень органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування; r') відшкодування заподіяних збитків; 
д) застосування інших, передбачених законом способів. 

Стаття 15. Обов'язки фермерського 
господарства та його членів 

1. Фермерські господарства, у власності яких є земельні 
ділянки, надані їм для ведення фермерського господарства 
відповідно до закону, зобов'язані: · 

а) забезпечувати використання земельних ділянок· за їх 
цільовим призначенням; 

б) додержуватися вимог законодавства про охорону 

довкілля; 
в) не порушувати прав власників суміжних земельних 

ділянок та землекористувачів; 

г) не допускати зниження родючості Грунтів та зберігати 
інші корисні властивості землі; 

r) надавати відповідним органам виконавчої влади та 
органам місцевого самоврядування дані про стан і викорис
тання земель та інших природних ресурсів; 

д) дотримуватися санітарних, екологічних та інших ви
мог щодо якості продукції; 

е) дотримуватися правил добросусідства та встановле
них обмежень у використанні земель і земельних серві

тутів; 

є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, 
мережі зрошувальних і осушувальних систем. 

2. Законом можуть бути встановлені інші обов'язки вла
сників земельних ділянок. 
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1. Стаття, що коментується, має назву <<Обов'язки фермер
ського господарства та його членів>>, але в ній ідеться лише 
про обов'язки фермерських господарств, у власності яких є 

земельні ділянки. Згідно Конституції України (ст. 13) влас
ністьзобов'язує власника використовувати свою власність 
не тільки в своїх інтересах, а й поважати інтереси інших 

суб'єктів, всього суспільства. Власність, в тому числі і на 
земельні ділянки, не повинна використовуватися на шкоду 

людині і суспільству. Зазначені конституційні положення 
в повній мірі розповсюджуються і на фермерські господар

ства як власників земельних ділянок. 
Обов'язки всіх власників земельних ділянок знайшли 

своє закріплення в ст. 90 Земельного кодексу. Вони повністю 
стосуються і фермерських господарств. Правам фермерських 
господарств, як власників земельних ділянок, кореспон

дують покладені на них юридичні обов'язки. Головним 
обов'язком є забезпечення використання земельних діля

нок фермерськими господарствами за їх цільовим призна
ченням. Згідно із законом основним цільовим призначен
ням земель сільськогосподарського призначення виступає 

виробництво продукції сільського .господарства. Ці землі 
використовуються для потреб сільськогосподарського ви

робництва у зв'язку з тим, що їм притаманні природні 

властивості. Сутність цих земель полягає в тому, що вони 

володіють природною здатністю родючості. 
Фермерські господарства як самостійні юридичні осо

би- аграрні товаровиробники зобов' язані використовувати 

надані їм земельні ділянки для ведення товарного сіль

ськогосподарського виробництва. Цільове використання 

земель (в тому числі і сільськогосподарського призначен

ня), як обов'язок власника відповідної земельної ділянки 
забезпечує додержання основних принципів земельного 

законодавства. 

Використання земельної ділянки не за цільовим при

значенням виступає однією із самостійних підстав для при
мусового припинення прав на земельну ділянку (ст. 143 
Земельного кодексу). Крім того, слід мати на увазі, що 
невиконання вимог щодо використання земель за цільовим 
призначенням є одним із порушень земельного законодав

ства, вчинення якого тягне за собою настання юридичної 

відповідальності (ст. 211 Земельного кодексу). 
Оскільки землі сільськогосподарського призначення, 

які перебувають у власності фермерських господарств, 
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знаходяться у постійному тісному взаємозв'язку з іншими 

природними об'єктами (водами, надрами, рослинним сві
том, атмосферним повітрям), законqдавець зобов'язує цих 

суб'єктів додержуватися вимог законодавства про охорону 

довкілля при використанні цих земель. В першу чергу це 
стосується r'рунтів як об'єктів особливої охорони. Грунти, 
будучи специфічною складовою земель сільськогосподар

ського призначення, характеризуються певною якістю та 

вмістом гумусу і являють собою верхній родючий шар сіль
ськогосподарських угідь, який забезпечує виконання ними 

ролі основного засобу виробництва. 

Важливим обов'язком фермерських господарств, у влас
ності яких знаходяться земельні ділянки, є своєчасна сплата 

податків і зборів. Законом України <<Про плату за землю>> 
встановлено, що використання землі в Україні є платним. 

Згідно з цим Законом плата за землю справляється у вигляді 
земельного податку або орендної плати, що визначається в 
залежності від грошової оцінки земель. Земельним податком 
вважаєтьсяобов'язковий платіж, що здійснюється юридични

ми і фізичними особами за користування земельними дfлян
ками. Земельний податок сплачують власники земельних 
ділянок і землекористувачі, крім орендарів. 

Фермерські господарства, як власники земельних діля

нок, повинні сплачувати земельний податок. Новостворені 
фермерські господарства протягом трьох років, а в трудоне

достатніх населених пунктах- п'яти років з часу передачі 

їм земельної ділянки у власність звільняються від сплати 
земельного податку. Якщо обов'язок щодо плати за землю 
порушується, то фермерські господарства, як платники 

земельного податку, несуть відповідальність, встановлену 

Законом України <<Про плату за землю», Земельним кодек
сом України, Законом України <<Про державну податкову 

службу в Україні>>. 

Якщо фермерське господарство виступає платником фllісо

ваного сільськогосподарського податку, то це звільнює його 
від сплати земельного податку. 

У випадку використання фермерським господарством 

земельної ділянки на умовах оренди, воно своєчасно зобо
в'язано сплачувати орендну плату. 

Обов'язок фермерського господарства не порушувати 
прав власників суміжних земельних ділянок та землеко
ристувачів спрямований на гарантію забезпечення рівних 

прав інших суб'єктів (власників земельних ділянок тазе-
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млекористувачів). Зазначені суб'єкти мають право в судо

вому порядку вимагати від суміжного власника земельної 
ділянки (фермерського господарства) усунення будь-яких 

порушень їх прав. 

Аналогічним чином забезпечується здійснення фермер

ським господарством обов' язку дотримуватись правил добро

сусідства та обмежень, пов'язаних зі встановленими щодо 

нього земельними сервітутами та охоронними зонами. 

Обов'язки фермерських господарств, як власників зе
мельних ділянок, своєчасно надавати відповідним органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування 

дані про стан і використання земель та інших природних 
ресурсів, а також зберігати геодезичні знаки, протиерозійні 

споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем, 

закріплені в коментованій статті, мають на меті не тільки 

забезпечення названим органам можливостей здійснюва
ти управлінські функції в сфері використання та охорони 

земель, а й притягнення правопорушників до юридичної 
відповідальності. 

Обов'язок дотримуватися санітарних, екологічних та 

інших вимог щодо якості продукції зумовлений тим, що 
продуктивність земель сільськогосподарського призна

чення значною мірою залежить від причин екологічної 

спрямованості. Це означає, що забезпечення суспільства 
екологічно чистою продукцією сільського господарства (як 
рослинництва, так і тваринництва) безпосередньо залежить 

від гармонізації економічних та екологічних властивостей 

при виробництві цієї продукції. 
2. Наведений перелік юридичних обов'язків фермер

ських господарств, як власників земельних ділянок, не є 
вичерпним. Це прямо передбачено ч. 2 коментованої статті. 
Можливість встановлення інших обов' язків власників земель
них ділянок пов' язується лише із законом. Дане положення 
відповідає вимогам ст. 14 Конституції України, згідно з 
якою право власності на землю набувається і реалізується 
суб'єктами виключно відповідно до закону. 

Стаття 16. Право фермерського господарства 
на будівництво житлових будинків, 

господарських та інших будівель 
і споруд 

1. Фермерське господарство має право споруджувати 
житлові будинки, господарські будівлі та споруди на на-

75 



лежнях йому, його членам на праві власності земельних 

ділянок відповідно до затверджених д01~ументації із зем

леустрою та містобудівної документації у встановленому 

законом порядку. 

2. Будівництво на орендованій земельній ділянці житло
вих будинків, господарських будівель та споруд фермерське 

господарство- орендар погоджує з орендодавцем. 

1. "У процесі функціонування фермерського господарства 
не виключається необхідність забудови земельних ділянок. 

Стаття, що коментується, закріплює право фермерського 
господарства споруджувати житлові будинки, господарські 

будівлі та споруди в межах належних йому та його членам 

на праві власності земельних ділянок. "У більшості випадків 
громадяни, які створювали фермерське господарство, ма

ють постійне місце проживання в населеному пункті і для 

забезпечення функціонування фермерського господарства 

може виникати необхідність спорудження тільки господар

ських будівель та споруд. 

Використання землі фермерським господарством для 

спорудження житлових будинків, виробничих та інших 

будівель і споруд ·здійснюється поза безпосередньо сіль

ськогосподарським землекористуванням. 

Склад земель сільськогосподарського призначення зу
мовлений їх цільовим призначенням як вже зазначалось, 

відповідно до ст. 22 Земельного кодексу до цих земель нале
жать як сільськогосподарські, так і несільськогосподарські 

угіддя. До несільськогосподарських угідь належать землі 

під господарськими шляхами і прогонами, полезахисними 

лісовими смугами та іншими захисними насадженнями 
(крім тих, які віднесено до лісового фонду), а ТаІ\:ОЖ землі 

під господарськими будівлями і дворами. 

Зазначені землі сільськогосподарського призначення 

виконують роль просторової бази, території, які використо
вуються для додаткових (поза рослинництвом та тварин

ництвом) сільськогосподарських та інших потреб. 

Спорудження житлових будинків, господарських бу

дівель та споруд фермерським господарством можливе за 

межами населених пунктів при реалізації громадянами, 

які створили фермерське господарство, права на створення 

відокремленої садиби. Якщо забудова буде здійснюватися 

в межах сільськогосподарських угідь, то в подальшому 
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вони повинні бути переведені до складу несільськогоспо

дарських угідь. 

Згідно з коментованою статтею спорудження зазначених 

об' єктів нерухомості здійснюється на земельних ділянках, 
які належать на праві власності самому фермерському гос

подарству або його членам. Як у першому, так і в другому 

випадках забудовником виступає фермерське господарство 

як юридична особа. 

· Спорудження об' єктів має здійснюватися у встановлено
му законом порядку відповідно до затверджених докумен
тації із землеустрою та містобудівної документації. 

В основу вирішення питання щодо спорудження об' єктів 

нерухомості фермерським господарством має бути покладе
ний проект землеустрою, розроблений для фермерського 

господарства. Цей проект після погодження його із сіль

ською, селищною, міською радою або районною державною 

адміністрацією (в залежності від місця розташування земель

ної ділянки) затверджується власником землі. 
Згідно із Законом України <<Про планування і забудову 

території>) (ст. 1) містобудівну документацію складають ге
неральний план населеного пункту, а також затверджені 

текстові і графічні матеріали, якими регулюються плануван
ня, забудова та інше використання території. Зміст, форма 

і порядок розробки різних видів містобудівної документації 
конкретизуються у низці державних будівельних норм, 

наприклад, ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і 
забудова міських і сільських поселенм, ДБН Б.2.4.1-94 
<<Планування і забудова сільських поселень>). 

Процес використання земельних ділянок для забудови 
регулюється Земельним кодексом України, містобудівним 
та іншим законодавством, основу якого складають закони 

України <<Про Генеральну схему планування території 

України•>, <<Про основи містобудування•>, <<Про плануван

ня і забудову території>), «Про архітектурну діяльністЬ •>, 

<<Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ 
та організацій за порушення у сфері містобудування>>, інші 

нормативно-правові акти (наприклад, Типові регіональні 

правила забудови, регіональні та місцеві правила забудови), 

а також державні будівельні норми і правила. 
Можливість використання земель під забудову містобу

дівне законодавство пов'язує з наявністю у суб'єкта (фер

мерського господарства) права на забудову. 
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Це право виникає у суб'єкта, який вже отримав у влас

ність чи оренду земельну ділянку, визначену для містобу
Дівних потреб. Особа, якій належить право на забудову, 
набуває статусу забудовника. Цейсуб'єкт реалізує належне 

йому право самостійно або залучає на договірних засадах 
підрядника. 

Реалізація права на забудову можлива лише за наявні

стю у суб'єкта дозволу на будівництво та дозволу на вико

нання будівельних робіт. Процедура отримання дозволу на 

будівництво встановлена Законом У країни <<Про плануван

ня і забудову території>>. 

Правове значення цього дозволу полягає в тому, що 

особа, яка його отримала, набуває право отримати вихідні 

дані на проектування, здійснити проектно-вишукувальні 

роботи та отримати дозвіл на виконання будівельних робіт 
у встановленому порядку. 

Дозволом на виконання будівельних робіт вважається 
документ, який засвідчує право забудовника та підрядника 

на виконання цих робіт, підключення об'єкта будівництва 

до інженерних мереж та споруд, а також видачу ордерів на 

проведення земельних робіт. 

Процедура надання дозволу на виконання будівельних 
робіт врегульована Положенням, затвердженим наказом 

Держбуду України від 5 грудня 2000 р. та зареєстрованим 
у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2000 р. 1 

Закінчені будівництвом об'єкти підлягають прийнят

тю в експлуатацію в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. Прийняття об'єкта в експлуатацію 

оформляється підписанням акта державної приймальної 

комісії, який затверджується виконавчим органом місце
вої ради або районної державної адміністрації для отри

мання документа, який посвідчує приналежність об'єкта 
конкретній особі. 

2. Викладені загальні правила спорудження фермер
ськими господарствами житлових будинків, господарських 

та інших будівель і споруд на земельних ділянках, які пе
ребувають у власності фермерських господарств та у влас

ності їх членів, розповсюджуються і на будівництво таких 
об'єктів на орендованих земельних ділянках. Закон лише 

додатково вимагає обов' язково го погодження питання про 

1 Офіційний вісник України. - 2000. - М 52. -Ст. 2298. 
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таке будівництво фермерським господарством-орендарем з 

орендодавцем. 

Стаття 17. Використання земель фермерських 
господарств іншими особами 

1. На землях фермерських господарств особи мають 
право вільного проходу, проїзду всіма видами транспорту 

по дорогах, пересування на човнах, купання у водоймах 
на належних фермерським господарствам на праві влас

ності або праві оренди земельних ділянках, розміщення 

наметів і проживання в них, розведення багаття та інші 
дії, що дозволяються за згодою їх власників, крім випадків 
~становлення за рішенням суду земельних сервітутів, за 

умови збереження природних компонентів в екологічно 

чистому вигляді. 
2. Юридичні особи- власники об'єктів (газо-, нафтопро

водів, ліній електропередач, зв'язку тощо), що проходять 

через земельні ділянки фермерських господарств, мають 
право доступу до таких об' єктів на підставі угоди, укладеної 

з відповідним фермерським господарством, відповідно до 
затвердженої документації із землеустрою або встановле

ного земельного сервітуту. 

1. Коментована стаття присвячена питанню, яке стосу
ється загальносвітової тенденції обмеження права власності 

на землю як в суспільних, так і в приватних інтересах. 
Йдеться про те, що право власності на землю на сучасному 
етапі розвитку суспільства не є абсолютним. Необхідність 
обмеження права власності на землю в Україні закріплена 

Конституцією України (ст. 41), якою передбачено, що ви
користання власності не може завдавати шкоди правам, 
свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, по

гіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. Це 
повністю розповсюджується і на фермерські господарства, 

використання земель яких згідно із законом допускається 

й іншими особами (як фізичними, так і юридичними). 

В ч. 1 коментованої статті закріплений невичерпний пере
лік дій, здійснення яких дозволяється за згодою власників 
земельних ділянок (фермерських господарств). Серед них 
право вільного проходу, проїзду всіма видами транспорту 

по дорогах в межах земельних ділянок фермерських гос

подарств; пересування на човнах, купання у водоймах на 

належних фермерським господарствам на праві власності 
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або праві оренди земельних ділянках, розміщення наметів і 

проживання в них, розведення багаття та інші дії. Виняток 

з цього загального правила складають випадки встановлен

ня за рішенням суду земельних сервітутів. 
Право земельного сервітуту згідно зі ст. 98 земельного 

кодексу - це право власника або землекористувача земель

ної ділянки на обмежене платне або безоплатне користуван

ня чужою земельною ділянкою (ділянками). 

Обов'язковою умовою використання земель фермер
ських господарств іншими особами є збереження природ
них компонентів в екологічно чистому вигляді. Маються 
на увазі природні ресурси, нерозривно пов' язані із землею: 

води, надра, рослинний світ та ін. 

2. Щодо юридичних осіб- власників лінійних споруд 
(газо-, нафтопроводів, ліній електропередач, зв' язку тощо), 
що проходять через земельні ділянки фермерських госпо

дарств, то використання ними земель фермерських госпо

дарств здійснюється з додержанням певних вимог. 
Цим юридичним особам закон гарантує право доступу до 

зазначених об' єктів на підставі угоди, укладеної з відповід
ним фермерським господарством. Така угода за своїм харан:

тером є цивільно-правовою, вона чітко має визначити права 
і обов'язки сторін та наслідки невиконання обов'язків. 

Укладення угоди здійснюється у відповідності до затвер
дженої документації із землеустрою (проекту землеустрою) 
або встановленого земельного сервітуту. 

Право прокладання та експлуатації ліній електропере
дачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій 

є одним із видів права земельного сервітуту, якщо такі дії 
здійснюються без викупу (вилучення) земельних ділянок 
у фермерських господарств. 

Стаття 18. Право фермерського господарства 
на користування природними 

ресурсами 

Фермерське господарство має право використовувати 
для потреб господарства загальнопоширені корисні копа
лини (пісок, глина, гравій, торф тощо), лісові угіддя, водні 

об'єкти та прісні підземні води, що знаходяться на земель
ній ділянці~ відповідно до законодавства України. 

Коментована стаття певною мірою конкретизує поло
ження Земельного кодексу щодо прав власників земельних 
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ділянок та землекористувачів на користування природними 

ресурсами. 

Дана норма закріплює право фермерського господарства 
використовувати для власних потреб певні природні ресур

си, які знаходяться на земельній ділянці, що перебуває у 
власності чи оренді господарства. Таке використання при
родІН,(Х ресурсів можливе лище для внутрігосподарських 

потреб господарства, а не для продажу. Перелік природних 
;ресурс1в, дозволених до використання, затверджений Поста
;новою Кабінет:,.,т Міністрів України від 12 грудня 1994 р. <<Про 
аатвердження переліків корисних копалин загальнодержав

ноготамісцевоrозначення>>. Він, зокрема, включає: загаль
нопоширені, тобто місцевого значення корисні копалини 

(пісок , глина, гра.вій, торф тощо), лісові угіддя, водні об'єк

·ги та прісні підземні води. Зазначені природні ресурси ма
ють знаходитися у межах земельної ділянки, яка належить 
господарству на праві власності або використовується на 

умовах оренди. Використання природних ресурсів повинно 
здійrснюватися відповідно до законодавства України. 

У мови та порядок винориставня цих природних ресур
сів становлені Земельним кодексом України, Кодексом 
У кра.tни про надра від 2 7 липня 1994 р. 1, Лісовим кодексом 
У кра1·ни від 21 сі чия 1994 J\І. 2, Водним кодексом У країни від 
6 черв ня 1995 р. 3 з наступними змінами і доповненнями та 
іншим·и нормативно-правовими актами. 

Право на використання фермерським господарством у 
встаноЕ \Леному порядку для власних потреб названих при

родних ресурсів характеризує·rься певними особливостями. 
По-першrе, в коментованій статті йдеться не про всі природні 

ресурси, а лише про розташованf. в межах земельної ділянки 
корисні нопалини та інші приро,дні ресурси місцевого зна

чення. По-друге, фермерські господарства мають право на 

користу~ання цими природними ресурсами лише для влас

них потре·б. Що ж стосується використання цих природних 

ресурсів ае для власних, а для інших потреб (наприклад, 

для виробництва певної продукції чи матеріалів з метою 

1 Відомості Верховної Ради України.- 1994.- N2 36.
Ст. 340. 

2 Відомоеті Верховної Ради України. - 19.g4. - М 17. -
Ст. 99. 

3 Відомості Верховної Ради України. -

Ст. 189. ~ 
1995. - м 24. -
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подальшого продажу і т. п.), 'JIO воно може здійснюватися 

лише після отримання господарством спеціальних дозволів 
у порядку, встановленому чинним законодавством. По

третє, у відповідності до ст. 23 Кодексу України про надра 
право власників земельних ділянок на використання ;роз

ташованих на земельних ділянках природних ресурсів. для 
власних потреб обмежене певними просторовими межами. 

Так, фермерські господарства можуть видобувати для своїх 

господарських та побутових потреб корисні копалини міс

цевого значення і торф глибиною розробки до двох метрів 
(без застосування вибухових робіт) і прісні підземні води 
глибиною до 20 метрів. 

Розділ V 
МАЙНО ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Стаття 19. Формувания майна фермерського 
господарства 

До складу майна фермерського :сосподарства (складе· ного 
капіталу) можуть входити: будівЛі, споруди, облаштування, 

матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена 

господарством в результаті господарської діяль dості, 
одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не 
заборонені законом, право коJшстуваиия землею, водою 

та іншими природними ресуреами, будівлями, спор.удами, 
обладнанням, а також інші майнові права (в тому "'шслі на 

інтелектуальну власність), грошові кошти, які пере даються 

членами фермерського го<:подарства до його СКJ)(адеиого 

капіталу. 

Коментована стаття Закону визначає можливий склад 
майна фермерського господарства та порядок йот,'о форму

вання. У даному випадку відправними положеннями з цього 
приводу слід вважати приписи цивільного законодавства. 
Так, стаття 190 ЦК України вказує, що майном, як особли
вим об'єктом, вважаються окрема річ, сукуп.ність речей, а 

також майнові права. та обов'язки. 
У якості майна фермерського господарс>rва частіше всьо

го виступають різноманітні речі, які мають ІМастивість 

задовольняти певні потреби його членів, а та;кож самого 
господарства. Вони можуть створюва'l·ися пр1~цею членів 
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фермерського господарства, тобто бути результатом їх ді
яльності (вироблена продукція, побудовані будівлі та спо

руди та ін.), або ж виступати в натуральному (природному) 
вигляді як дари природи (наприклад, добуті корисні копа

лини місцевого значення, торф, лісові насадження, водні 
об'єкти тощо). 

До складу майна фермерського господарства можуть 
входити як рухомі, так і нерухомі речі (майно). 

Рухомими визнаються такі речі, які можна вільно перемі
щувати у просторі. Ними можуть бути окремі речі (трактор, 

комбайн, інша сільськогосподарська техніка тощо), сукуп

ність речей (запасні частини, різноманітні пристосування 
до сільськогосподарської техніки тощо), інші речі. 

Відповідно до ст. 181 ЦК України до нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості) належать земельні ділянки 
(які хоч і відсутні в переліку, що його містить ст. 19 Зако
ну), а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, 
переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни 
їх призначення. Отже, при віднесенні речей до категорії не
рухомості використовується в першу чергу матеріальний 

критерій- ступінь зв'язку цих речей із землею. 3а цим 

критерієм до нерухомого майна належать земельні ділянки 

та все, що розташоване на них і міцно з ними пов' язане, тобто 
об'єкти, переміщення яких без непропорційного збитку для 
їх призначення є неможливим (житлові будинки, сільськогос
подарські споруди, насадження і т. ін.). Наприклад, перене

сення з одного місця на інше житлового будинку або якоїсь 
споруди із цегли, побудованих на монолітному фундаменті 
без заподіяння цим об'єктам збитків, а то і взагалі без їх 
знецінення, неможливе. 

При визнанні майна нерухомим застосовується і юридиЧ
ний критерій - віднесення законом тих чи інших речей до 
нерухомості. Юридичний критерій застосовується для від
несення до категорії нерухомого майна речей, роль яких в 
господарському обороті значно важливіша від інших. 

Нерухоме майно має особливий правовий режим, який 
полягає у тому, що законодавство встановлює особливий 

порядок набуття права власності на нього, його відчуження. 
Особливістю правового режиму є також те, що це майно, 

правочини з ним, а також права на нього підлягають спеці

альній державній реєстрації відповідними органами. Як вка
зує ст. 182 ЦК України, право власності таіншіречові пра
ва на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, 
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перехід і припинення підлягають обов' яз ко вій державній 

реєстрації. Що стосується земельних ділянок, то ЗК "Украї

ни (ст. 202) передбачаєобов'язкове здійснення їх державної 
реєстрації у складі Державного реєстру земель. 

Державну реєстрацію права власності, зокрема на житлові 

будинки, будівлі та інші капітальні споруди виробничого 

призначення, розташовані на окремих земельних ділянках, 

здійснюють спеціалізовані установи - бюро технічної 

інвентаризації. 

"У власності фермерського господарства можуть бути й 

такі матеріальні цінності як: паливно-мастильні матеріали, 

добрива, гербіциди, отрутохімікати, будівельні матеріали 

тощо, цінні папери, а також продукція, вироблена госпо

дарством в результаті господарської діяльності, одержані 

доходи. 

Цінні папери є необхідним атрибутом ринкової економі

ки. Вони відіграють значну роль в діяльності фермерського 

господарства. Відповідно до ст. !Закону "України <<Про цінні 

паперитафондову біржу•> від 18.06.1991 р. ціннимипапера
ми визнаються грошові документи, які засвідчують право 

володіння або відносини позики, визначають взаємовідно

сини між особою, яка їх випустила, та їх власником і перед

бачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів 

або відсотків, а також передачу грошових та інших прав, що 
випливають з цих документів, іншим особам. Стаття 3 на
званого Закону дає вичерпний перелік видів цінних паперів, 

до яких належать: акції, облігації внутрішніх та зовнішніх 

державних позик, облігації місцевих позик, облігації під

приємств, ощадні сертифікати, приватизаційні папери. 1 

Важливу роль в діяльності фермерських господарств в 

умовах розвитку ринкових відносин відіграють і похідні 

цінні папери: опціони, варанти таф'ючерси, правовий режим 

яких закріплений у Законі "України <<Про державне регулю

вання ринку цінних паперів в "Україні» від 30.10.1996 р. 2 

Оскільки фермерське господарство є формою підприємни

цької діяльності громадян "У країни по виробництву товарної 

сільськогосподарської продукції, її переробці та реалізації 

1 Відомості Верховної Ради України. - 1991. - М 38. -
Ст. 508. 

2 Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N2 51. -
Ст. 292. 
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з метою одержання прибутку (доходів), то саме продукція, 

вироблена в результаті господарської діяльності, плоди та 
доходи - це є найголовніші джерела формування майна 
господарства. 

У статті 189 ЦК України зафіксовано, що продукцією, 
плодами і доходами вважається все те, що виробляється, 

одержується з речі або приноситься річчю. При цьому слід 

визначити, що плоди- це результат органічного розвитку 

самої речі (приплід тварин, зібраний врожай). Доходами 
вважається те, що приносить річ, перебуваючи у суспіль

ному обороті (одержа,ння відповідних коштів в результаті 

реалізації м'яса, молока, зібраного врожаю і т. ін.). 
Коментована стаття Закону дає примірний (не вичерп

ний) перелік об'єктів формування майна фермерського 

господарства. Вона регламентує, що такими об'єктами 

може виступати й інше майно, набуте на підставах, що не 
заборонені законом. 

В умовах сільськогосподарського виробництва важливого 
значення набуває використання живих організмів- сільсько

господарських тварин. Стаття 180 ЦК України розглядає 
їх як особливий об'єкт цивільних прав. При цьому слід 

відмітити, що в окремих випадках ці тварини використову

ються фермерським господарством у виробничому процесі 
(оранка, перевезення вантажів тощо), в інших,- є товар

ною продукцією господарства. 
Термін <<майно>) застосовується в різних аспектах. По

перше, під майном розуміють річ чи сукупність речей в 
реальному, натуральному їх стані (про це йшлося раніше). 

По-друге, цим терміном визначають сукупність прав, які 
належать конкретній особі. По-третє, сукупність майнових 

прав та обов'язків також позначається терміном «майно>). 
Відповідно до статті, що коментується, до складу майна 

фермерського господарства можуть входити не тільки речі 

в реальному, матеріалізованому їх стані, а й право на них в 

ідеальному його понятті. 

Так, в результаті оренди, майнового найму та з інших право
вих підстав фермерське господарство має право користуватися 

(не набуваючи права власності) землею, водою та іншими 
природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнан

ням, а також іншими майновими правами (у тому числі 

і об'єктами інтелектуальної власності), а також грошовими 

коштами, які передані членами фермерського господарства до 
його складеного капіталу. 
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У відповідності до ст. 19 2 ЦК У країни законним платіж
ним засобом, обов'язковим до прийняття за номінальною 
вартістю на всій території України, є грошова одиниця 
України -гривня. 

Гроші (грошові кошти), передані до складеного капіталу 
фермерського господарства його членами, є майном, яким 

вправі розпоряджатися фермерське господарство. 

Стаття 20. Право власності на майно, 
яке використовується для ведення 

фермерськогогосподарства 

Майно фермерського господарства належить йому на 

праві власності. 
Майнові права, що входять до складеного капіталу фер

мерського господарства, передаються йому на визначений 
у Статуті термін. 
У власності фермерського господарства може перебува

ти будь-яке майно, в тому числі земельні ділянки, житлові 
будинки, господарські будівлі і сnоруди, засоби виробниц
тва тощо, яке необхідне для ведення товарного сільського

сподарського виробництва і набуття якого у власність не 
заборонено законом. 

Фермерське господарство має право здійснювати від
чуження та набуття майна на nідставі цивільно-правових 
угод. 

Порядок володіння, користування і розпорядження май
ном фермерського господарства здійснюється відповідно 

до його Статуту, якщо інше не передбачено угодою між 
членами фермерського господарства та законом. 

Член фермерського господарства має право на отри

мання частки майна фермерського господарства при його 

ліквідації або у разі припинення членства у фермерському 

господарстві. Розмір частки та порядок їі отримання визна

чаються Статутом фермерського господарства. 
Майнові спори між фермерсь1шм господарством та його 

членами вирішуються судом. 

Створене і зареєстроване у встановленому законом 
порядку, як юридична особа, фермерське господарство є 

власником майна (складеного капіталу), яке юридично 
відокремлене від майна його членів та інших осіб, що пе

редали своє майно, а також майнові права новоствореному 
господарству. Право власності на майно фермерське госпо-
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дарство здійснює відповідиодо закону(ст. 316 ЦК України) 
та. свого Статуту за своєю волею, незалежно від волі інших 
осіб. Таким чином, основою створення майна (складеного 
капіталу) фермерського господарства є об'єднання майна, 

майнових прав та трудової діяльності членів фермерського 
господарства, а також інших громадян і організацій (бла

годійних фондів, осіб, які добровільно передали майно на 
підставах, не заборонених законом). 

Право власності на майно, яке використовується фермер
ським господарством для здійснення своєї діяльності, виникає з 

моментунабуття ним такого права. Згідно зі ст. 328 ЦК Укра
їни право власності (в тому числі і на майно) набувається на 

підставах, що не заборонені законом. Серед таких цивільно
правових підстав найбільш поширеними є правочини. 

Право власності вважається набутим правомірно, якщо 

інше не випливає прямо із закону або незаконність набуття 
права власності не встановлена судом. 

Важливу роль для фермерського господарства в набутті 

ним права власності відіграє такий правовий інститут , як 
інститут набувальної давності (ст. 344 ЦК України). На
звана стаття вказує, що особа (у тому числі і фермерське 

господарство), яка добросовісно заволоділа чужим майном і 
продовжує відкрито володіти нерухомим майном протягом 
10 років або рухомим майном протягом 5 років, набуває 
право власності на це майно. 

Якщо фермерське господарство заволоділо майном на під

ставі договору з його власником, який після закінчення тер
міну дії договору не пред' явив вимоги про його повернення, 

воно набуває право власності за набувальною давністю на 
нерухоме майно через 15 років, а на рухоме майно- через 

5 років з часу спливу строку позовної давності. Право власності 
за набувальною давністю на нерухоме майно, транспортні 

засоби, цінні папери набувається за рішенням суду. 

За правилами набувальної давності може переходити 
право власності на безхазяйні речі (ст. 335 ЦК України). 
Це одна з підстав виникнення права власності на майно у 
фермерського господарства. 

Особливої уваги, стосовно фермерського господарства, 

заслуговують правила про набуття ним права власності на 
бездоглядну домашню тварину. Якщо фермерське господар
ство затримало бездоглядну домашню тварину, виконало 

вимоги ст. 340 ЦК України (заявило протягом трьох днів 
про це міліції або органові місцевого самоврядування, які 
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мають вжити заходів щодо розшуку власника), але протя

гом шести місяців з моменту заявлення про затримання 
бездоглядної домашньої тварини або великої рогатої худоби 

і протягом двох місяців- щодо інших домашніх тварин не 
буде виявлено їхнього власника або він не заявить про свої 
права на них, право власності на цих тварин переходить до 

фермерського господарства, у якого вони були на утриманні 

та в користуванні (ст. 341 ЦК України). 
Як набуття права_власності на майно, так і його припи

нення пов'язане з виникненням, зміною чи припиненням 

тих чи інших юридичних фактів. 

Стаття 346 ЦК України, приписи якої є загальнообо
в'язковими для всіх суб'єктів господарської діяльності, в 

тому числі і для фермерського госnодарства, регламентує, 
що право власності припиняється у разі: відчуження влас

ником свого майна; відмови власника від права власності; 
припинення права власності на майно, яке за законом не 

може належати цій особі; знищення майна; викупу пам' яток 
історії та культури; викупу земельно]· ділянки у зв' язку з су

спільною необхідністю; викупу нерухомого майна у зв' язку з 

викупом з метою суспільної необхідності земельної ділянки, 
на якій воно розміщене; звернення стягнення на майно за 

зобов'язаннями власника; реквізиції; конфіскації. 
Право власності може бути припинено в інших випадках, 

встановлених законом. 

До складеного капіталу фермерського господарства, окрім 

майна, входять також і майнові права, що передані його чле

нами, на термін, визначений у Статуті господарства. 
Чинне законодавство, зокрема ст. 133 Господарського 

:кодексу України, визначає такі майнові права я:к право 

оперативного управління, право господарського відання, а 

також право оперативного використання майна. Господар
ська діяльність, говориться далі у названій статті :кодексу, 
може здійснюватися також на основі інших речових прав 
(права володіння, права :користування тощо), передбачених 
Цивільним :кодексом України. 

Майнові права можна охарактеризувати я:к особливі, 

надто близькі за своїм змістом до права власності, але не 
тотожні йому. Вони є однією із правових форм реалізації 
економічних відносин власності. Майнові права дають мож
ливість фермерському господарству в окремих випадках, 

передбачених Статутом та іншими локальними актами, 
здійснювати господарське чи інше використання чужо-
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го майна для задоволення власних потреб (зрозуміло, за 
згодою власника або прямої вказівки чи дозволу закону). 

Оскільки відповідне майно, яке складає об'єкт майнових 
прав, є привласнене власником, то усі інші суб' єкти можуть 

використовувати його лише в обмеженому обсязі, в межах, 
дозволених власником чи законом (Статутом). Тому майнові 

права на відміну від права власності, яке надає його воло

дільцям повну господарську свободу в використанні свого 
майна, називаються обмеженими, оскільки майнові права 
ніколи не можуть співпадати з правами і можливостями 

власника і, зокрема, такою його правомочністю як розпо

рядження майном. 
Окремі члени фермерського господарства можуть переда

вати своє майно (наприклад, земельні ділянки) господарст

ву не у власність, а в майновий найом (чи оренду) на певний 
строк, який повинен визначатися в Статуті (наприклад, 
член фермерського господарства може передати земельну ді

лянку чи автомобіль, які належать йому на праві власності, 
фермерському господарству на конкретний строк). 

Члени фермерського господарства, інші громадяни та 

благодійні організації можуть передавати до складу майна 
господарства право на результати інтелектуальної та твор
чої діяльності, право на використання розроблених новітніх 

виробничих технологій, право на застосування досягнень в 
селекційній діяльності по виведенню високоякісних сортів 

рослин, право на одержання дивідендів по цінних паперах 
тощо. Отже, у вище вказаних випадках фермерському гос
подарству передається не саме майно в матеріальному його 

виразі, а лише право на нього на визначений строк. 
Відповідно до чинного законодавства у власності фермер

ського господарства може перебувати будь-яке майно, набу

те ним в процесі господарської діяльності, а також майно 

членів господарства, передане у власність фермерському 

господарству для спіл!>ного сумісного його використання 

в господарській діяльності. 
Джерелами формування майна (складеного капіталу) 

фермерського господарства можуть бути: земельні ділянки, 

надані йому у власність; кошти і матеріальні засоби членів 
фермерського господарства; безоплатні та благодійні внески 

громадян і організацій; доходи від цінних паперів; майно, 
яке одержали громадяни в результаті реформування колек

тивних сільськогосподарських підприємств; кредити та інші 
надходження від кредитних та інших підприємств і т. ін. 
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За таких умов власність фермерського господарства є при

ватною, зведеною в один майновийоб'єкт (складений н:апі

тал) фермерського господарства. Воно, як юридична особа, 
використовує це майно в процесі господарської діяльності в 

інтересах всіх його членів, тобто здійснює свою діяльність 
на основі приватної власності. Відповідно до цього, як вже 

зазначалося, Господарським кодексом України фермерське 
господарство віднесено до приватних підприємств. 

Майнові правовідносини з участю фермерських госпо

дарств перебувають у постійній динаміці. Вони виникають, 
змінюються і припиняються в залежності від тих чи інших 
життєвих ситуацій. У процесі здійснення виробничої діяль
ності в одних фермерських господарствах виникають по

треби набуття необхідного їм майна для забезпечення вироб

ничих процесів чи для інших цілей, в інших- з' являється 
необхідність відчуження з тих чи інших причин належного 

їм майна. Ці та інші обставини спонукають фермерські го
сподарства укладати різноманітні цивільно-правові угоди 
(правочини), а саме: купівлі-продажу (ст.ст. 655, 694, 698 
ЦК України), поставки (ст.ст. 712, 714 ЦК України), міни 
(ст. 715 ЦК України), дарування (ст. 717 ЦК України), 
ренти (ст. 731 ЦК України), лізингу (ст. 806 ЦК України) 
тощо. Згідно з цими угодами припинення права власності на 
майно у відчужувача і виникнення цього права у набувача 
відбувається, як правило, водночас на основі того ж самого 

юридичного факту (однієї і тієї ж угоди (правочину). 

Наприклад, фермерське господарство відповідно з умова
ми договору купівлі-продажу продає свою продукцію (зер

но, овочі, фрукти) споживачу-покупцеві. В результаті цієї 

угоди у фермерського господарства право власності на майно 
припиняється, а покупець це право набуває. В такому ж по

рядку припиняється і набувається право власності шляхом 
укладення і інших цивільно-правових угод (правочинів). 

Статут фермерського господарства визнається одним із 

основних регуляторів суспільних відносин, які в ньому скла

дуються. Йдеться про відносини майнового і немайнового 
характеру між членами фермерського господарства, між 

ними і головою господарства, а також зовнішні їх відносини 
з іншими суб'єктами господарської діяльності, органами 
державного управління, місцевого самоврядування тощо. 

В ньому знаходять відображення норми щодо закріплення 
майна, його видів, порядок користування майном фермер

ським господарством, а також окремими його членами. 
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Окремою угодою членів фермерського господарства можуть 

бути передбачені порядок надання майна господарством 
в :користування його членам, а також порядок передачі 
членами господарства сво·го майна у власність чи :корис
тування фермерському господарству, порядок розподілу 

доходів і прибутку, одержаних в результаті використання 

цього майна, і т. ін. 
Фермерське господарство на свій розсуд володіє, :користу

ється і розпоряджається належним йому майном, здійснює 
своєю владою управління ним і має право вчиняти будь-які 

дії, якщо інше не передбачено угодою між членами госпо

дарства та законом. 

Фермерське господарство, я:к юридична особа і суб'єкт 
права власності, :користується всіма правами власника 

майна, передбаченими Цивільним та Господарським :кодек
сами України. Володіння, :користування і розпорядження 

майном здійснюються в порядку, передбаченому Статутом 
фермерського господарства. Управління майном від імені 
господарства здійснює його голова. Я:к власник майна, фер

мерське господарство має право продавати і передавати під
приємствам, установам, організаціям і громадянам, обміню· 
вати, здавати в оренду, надавати в тимчасове :користування 

майно, належне господарству на праві власності. 
При ліквідації фермерського господарства або ж у разі 

припинення членства в господарстві його член має право на 

отримання частки майна фермерського господарства. Роз
мір частки та порядок її отримання визначаються Статутом 

чи окремою угодою членів фермерського господарства. Про
те закріплений законом порядок формування майна фермер

ського господарства, :користування і розпорядження ним, 
а саме, за згодою всіх членів фермерського господарства, 

дають підставу дійти наступного висновку. 
Суб' є:ктом права власності на майно є фермерське госпо

дарство, я:к юридична особа, а його члени- в частині майна, 
яку вони одержують при виході з господарства. У зв'язку з 
цим власники майнових часток мають право отримати май
нову частку у натурі, грошима або цінними паперами. 

Право отримати майнову частку у натурі виникає тільки 
після припинення членства в господарстві. Для отримання 
майнової частки її власник повинен подати голові госпо

дарства заяву про вихід з господарства і про її отримання 
в натурі. При реорганізації фермерського господарства в 
іншу (інші види) юридичну особу член господарства має 
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право отримати свою майнову частку, якщо не виявить 
бажання стати учасником (членом) одного з новостворених 

суб'єктів. Член фермерського господарства має право про
дати, обміняти, подарувати свою майнову частку, виділену 

в натурі, або ж передати відповідне майно у користування 
по договору найму чи оренди, а також передати майно по 

договору лізингу. 

Отже, право розпорядження майновою часткою, виділе
н ою в натурі, настає після припинення членства в фермер

ському господарстві. Це означає, що член фермерського 
господарства після виходу з господарства має право не 

тільки одержати майнову та земельну частки, які передав 
у користування господарства, але й розпорядитися ними 

на свій розсуд. 

При здійсненні правомочності по розпорядженню цим 
майном член фермерського господарства повинен додержу

ватися моральних засад суспільства. 
Оскільки, як правило, фермерське господарство створю

ється кількома громадянами, які є родичами або членами 
сім'ї, то для них не байдуже, хто придбає майнову чи земель
ну частки (особливо, якщо покупець не має наміру займатися 

фермерською діяльністю). Отже, було б доцільно закріпити в 
законі правило, відповідно до якого в разі продажу майнової 
та земельної часток (виділених в натурі) інші члени фермер

ського господарства мають право першочергової її купівлі за 

ціною, оголошеною для продажу та на інших рівних умовах 

(крім випадку продажу з публічних торгів). 

Такий правовий підхід є цілком обГрунтованим і оrпималшим. 
Як уже підкреслювалось раніше, усі члени фермерського гос

подарства на умовах правової рівності приймають участь у 

формуванні майна господарства (його складеного капіталу), 

а це, в свою чергу, передбачає єдність правомочностей чле
нів фермерського господарства по володінню, користуванню 
та розпорядженню майном господарства. 

Законодавство не містить обмежень щодо форми догово
ру, ціни, строків розрахунків та інших умов, які стосуються 
розпорядження майновою часткою. 

Члени фермерського господарства можуть прийняти 
рішення і закріпити його в Статуті чи окремій угоді про не
доцільність виділу частки майна в натурі членам господар

ства, які припинили членство в ньому, з деяких майнових 
об'єктів. "У першу чергу ними можуть бути такі об' єкти, які 

неможливо виділити в натурі в рахунок майнової частки, 
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а саме: капітальні сnоруди по nоліnшенню земель (меліора
тивні, осушувальні, іригаційні таінші системи, гідротехнічні 

сnоруди, лісосмуги тощо). Під такий режим nідnадають і 
різні інші системи, а також техніка, вартість якої занад
то велика (комбайни, трактори і т. ін.), які придбані за 
державні кошти (кредити) при умові, що вони державі не 

повернені. 
У Статуті фермерського господарства можуть бути пе

редбачені варіанти та процедура виділу майна в натурі при 

виході членів із його складу, а також інші nроцедури та 
правові ситуації. 

При вирішенні питання про надання майнової частки 
члену фермерського господарства, який припинив в ньому 

членство, слід керуватися принципом рівності майнових 
прав усіх членів госnодарства. Проте це питання ·не слід 

вирішувати механічно. Розмір майнової частки, на яку 
має nраво член фермерського господарства, визначається 

з урахуванням його участі в утворенні складеного майна 

(складеного капіталу) господарства працею і коштами, а 
також того майна, яке було внесене ним при вступі в госnо
дарство, крім речей особистого користування, якщо інше не 
передбачене Статутом чи угодою між членами фермерського 

господа рства. 

Майнові спори між фермерським господарством та його 

членами вирішуються судом. Звернення членів фермерсько
го господарства за захистом своїх прав та законних інтересів, 
порушених фермерським господарством, а останнього - за 

захистом своїх прав, порушених його членами, до суду є 

конституційним правом. А захист судом порушених прав 
та законних інтересів вказаних суб' єктів є конституційним 

обов'язком держави. 
Викладені положення Грунтуються на конституційних 

засадах. Так, стаття 13 Конституції України регламентує: 
«Власність зобов'язує. Власність не повинна використову

ватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує 
захист прав усіх суб' єктів права власності і господарювання, 
соціальну спрщvюваність економіки. У сі суб' єкти права влас

ності рівні перед законом>>. Реалізація цих положень щодо 

власнісного стану майна та захисту прав на нього повною 
мірою стосується фермерсрких господарств та їх членів. 

Відповідно до чинного процесуального законодавства, 
спори, в яких однією із сторін (позивачем чи відповідачем) є 

громадянин, розглядаються судами загальної юрисдикції. 
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Отже, згідно зі ст.4 Господарського процесуального ко

дексу України, <<усяка заінтересована особа (член фермерсь

кого господарства чи саме фермерське господарство) вправі 
в порядку, встановленому законом, звернутись до суду за 

захистом порушеного або оспорюваного права чи охороню

ваного законом інтересу>>. В такому порядку розглядаються 

і майнові спори між фермерським господарством та його 

членами. 

Проте із цього загального правила є виключення. Це, в 
першу чергу, стосується спорів, пов' язаних з банкрутством. 

Не суд загальної юрисдикції, а господарський суд розглядає 

справи про банкрутство (ст. 2 Господарського процесуально
го кодексу України). Це здійснюється за письмовою заявою 
будь-кого з кредиторів, або ж самого боржника. Таким 

чином, незалежно від того, хто із кредиторів боржника 

подасть заяву до господарського суду (юридична особа ( фер
мерське господарство) чи фізична особа (член фермерського 

господарства), господарський суд повинен прийняти подану 

заяву до провадження і розглянути справу по суті. 

Стаття 21. Відповідальність фермерського 
господарства 

1. Фермерське господарство несе відповідальність за 
своїми зобов'язаннями у межах майна, яке є власністю 

фермерського господарства. 

2. Звернення стягнення на земельні ділянки, надані у 
власність для ведення фермерського господарства, допус

кається у випадках, коли у фермерського господарства від

сутнє інше майно, на яке може бути звернено стягнення. 
3. За порушення кредитно-розрахункової і податкової 

дисципліни, санітарних і ветеринарних норм, правил, ви

мог щодо якості продукції та інших нормативно-правових 
актів, що регулюють здійснення господарської діяльності, 

голова фермерського господарства несе відповідальність, 

передбачену законом. 

1. Фермерське господарство, як юридична особа, здій
снює підприємницьку (господарську) діяльність і у зв' язку 

з цим має нести відповідальність як за окремі допущені 

ним правопорушення, так і за негативні наслідки такої 

діяльності в цілому. Фермерське господарство може нести 

у передбачених чинним законодавством випадках відп о-
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відальність, притаманну всім суб'єктам, які займаються 

господарською діяльністю. 
Нести відповідальність- значить відчувати на собі неспри

ятливі наслідки своїх дій (бездіЯльності), а також приймати 
на себе ризик несприятливих наслідків, пов'язаних із здій

снюваною діяльністю. 
Як свідчить господарська та судова практика, найчасті

ше застосовується майнова відповідальність. Вона виявля
ється у виглнді обов' язку суб' єкта відшкодУвати чи компен
сувати збитJ.tИ, спричинені власнику майна, а тому нерідко 

іменується компенсаційною. Майнова відповідальність не 

завжди рівн:означна реальній чи дійсно завданій шкоді. 
Шкода частіше всього компенсується в меншому або ж в біЛь
шому розмірі по відношенню до фактичної. Це залежить від 
низки факторів: принциІІів розрахунку шкоди і збитків, 
цін, за якими вони визначаються, майнового положення 

особи, яка його спричинила, та ін. 
Майнова, відповідальність фермерського господарства 

може бути .як договірною, так і позадоговірною. 

Договірна відповідальність фермерського господарства 
настає тоді, коли зобов'язання, що виникло із договору, 
порушено. Наприклад, одержавши від покупця обумовлену 

грошову суму у відповідності з договором купівлі -продажу, 
фермерсьІ<:е господарство без поважних причин ухиляється 

від виконання прийнятих на себе зобов'язань- передати 
продукцію покупцю. 

Позадоговірна відповідальність фермерського госпо

дарства настає за порушення зобов'язання, що виникло не 
із договору, а безпосередньо із закону, адміністративного 
акта чи якихось неправомірних дій самого фермерського 

господарства. 

Так, у відповідності з вимогами ст. 1172 ЦК У країни, фер
мерське господарство повинно відшкодувати шкоду, завдану 

членом цього господарства, чи найманим його працівником, 
під час виконання ними своїх трудових обов'язків. 

Наприклад, тракторист (член фермерського господар

ства чи найманий його працівник), виконуючи сільськогос
подарські роботи для фермерського господарства, заїхав на 

чужу земельну ділянку і переорав на ній посіви, завдавши 

шкоди власнику чи володільцю цієї ділянки. Оскільки трак
торист спричинив шкоду під час виконання ним трудових 

обов' язків, то обов.' язок по відшкодовуванню завданої шко

ди покладається на фермерське господарство. 
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Якщо таку шкоду спричинено трактористом не під час 
виконання трудових обов' язків, то відшкодовувати завдану 

шкоду він буде самостійно, як фізична особа. 
Також не буде нести відповідальність фермерське госпо

дарство за заподіяну шкоду у випадках неправомірних дій 
(видачі наказів, розпоряджень тощо) голови господарства, 

які виходять за межі його повноважень, передбачених Стату

том фермерського господарства. У цьому випадку відшкодо

вувати завдану шкоду голова господарства буде особисто. 

У випадку заподіяння шкоди землям, правам і інтересам 
власників земель, землекористувачів, а саме: вчинення та

ких правопорушень, як забруднення, засмічення земель, 
псування і знищення родючого шару І'рунту, невиконання 

обов'язкових заходів щодо поліпшення земель та охорони 

І'рунтів, проектування, розміщення, будівниц'І\во, запрова
дження в експлуатацію об'єктів, що негативно впливають 

на стан земель, і вчинення інших земельних та екологічних 
правопорушень, настає цивільно-правова відповідальність 
фермерського господарства. Така відповідальність проявля

ється у вигляді стцгнення збитків або штрафн:11х санкцій 
незалежно від притягнення господарства до інших видів 
правової відповідальності. 

За суспільно небезпечні дії, які зазіхають на встанов

лений земельний правопорядок, у відповідності з чинним 
законодавством, застосовується кримінальна відповідаль
ність. Так, ст. 238 Кримінального кодексу України перед
бачає кримінальну відповідальність за приховування або 

умисне перекручення службовою особою відомостей про 

екологічний, у тому числі радіаційний стан, пов'язаний із 
забрудненням земель, якщо стан цих земель таки'й, що нега
тивно впливає на здоров' я людей, рослинний та тваринний 
світ, а також про стан захворюваності населення в районах 

з підвищеною екологічною небезпекою. 
Частиною другою цієї статті Кримінального кодексу за 

повторне вчинення вищевказаних дій або в місцевості, ого
лошеній зоною надзвичайної ситуації, або дій, що спричи

нили загибель людей або інші тяжкі наслідки, встановлена 
більш сувора санкція відповідальності. 

Кримінальна відповідальність передбачена і ст. 239 Кри
мінального кодексу України за забруднення або псування 

земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, 
шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля вна

слідок порушення спеціальних правил, якщо це створило 
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небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля. Більш 
суворі санкції за такі самі діяння, що спричинили загибель 
людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, 

встановлені частиною другою названої статті. 

Суб'єктом кримінальної відповідальності за такі діяння 
може бути лише службова (посадова) особа, у даному випадку 

голова фермерського господарства. 

Чинним законодавством чітко визначені не тільки форми 
та види відповідальності, але й її межі (обсяг), які в повній 
мірі розповсюджуються і на відносини за участю фермер

ського господарства. 

Під формою відповідальності необхідно розуміти форму 
виразу тих додаткових негативних наслідків, які поклада

ються на винну особу (відповідача). Законодавство перед
бачає різноманітні форми відповідальності фермерського 

господарства. 

Вона може наступати у формі відшкодування збитків, 
які в ст. 224 Господарського кодексу України1 розглядають
ся як витрати, зроблені управленою стороною, втрата або 
пошкодження їі майна, а також не одержані нею доходи, які 
управлена сторона одержала б у разі належного виконання 

зобов'язання або додержання правил здійснення господар
ської діяльності другою стороною. 

Санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, 
пеня) учасник господарських відносин, фермерське госпо

дарство, зобов' язане сплатити в разі порушення ним правил 

здійснення господарської діяльності, невиконання або не
належного виконання господарського зобов'язання (глава 

26 ГК України). 
У випадках, передбачених главою 27 ГК України, за 

порушення фермерським господарством встановлеJ!ИХ 

законодавчими актами правил здійснення господарської 
діяльності до нього можуть бути застосовані уповноваже

ними органами державної влади або органами місцевого са

моврядування адміністративно-господарські санкції, тобто 

заходи організаційно-правового або майнового характеру, 
спрямовані на припинення правопорушення або ліквідацію 

його наслідків, а саме: вилучення прибутку доходу (ст. 240 
ГК України); адміністративно-господарський штраф (визна
чається як грошова сума, що сплачується фермерським гос

подарством до відповідного бюджету у разі порушення ним 

1 Далі за текстом - ГК України. 
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встановлених правил здійснення господарської діяльності 

(ст. 241 ГК України). 
У разі здійснення фермерським господарством зовнішньо

економічної діяльності, пов'язаної з одержанням незакон
ної переваги на ринку України (здійснення демпінГового 
імпорту, субсидонаного імпорту, а також інших дій, які 

визначаються законом як недобросовісна конкуренція), що 

завдало шкоди економіці України або спричинило загрозу 
виникнення такої шкоди, до фермерського господарства 

можуть бути застосовані антидемпінгові, компенсаційні 

або спеціальні заходи. 
У випадках, передбачених ст.ст. 245-24 7 ГК України, до 

фермерського господарства можуть бути застосовані і такі 

санкції, як припинення експортно-імпортних операцій, 
застосування індивідуального режиму ліцензування, зу

пинення дії ліцензії (патенту) на здійснення окремих видів 
господарської діяльності, скасування державної реєстрації 

та ліквідація фермерського господарства тощо. 

Оскільки відшкодування збитків застосовується в усіх ви
падках порушення фермерським господарством цивільного 
та адміністративного законодавства, за деякими виключен-. 

нями, передбаченими законом чи договором, то не випадко
во цю форму відповідальності відносять до загальної форми 

відповідальності. 
Інші ж форми відповідальності відносяться до спеціаль

них форм, оскільки вони застосовуються лише у випадках, 

спеціально передбачених законом чи договором для відпо
відного правопорушення. 

Збитками вважаються ті ю~тативні наслідки, які на

ступили в майновій сфері в результаті правопорушення, 
яке допустило фермерське господарство. Такі негативні 

наслідки складаються із двох частин. Перша їх частина 
проявляється у зменшенні майнової сфери наявного май

на потерпілої сторони. Друга простежується в тій частині 

майнової сфери, в якій не відбулось збільшення майна, і 
називається втраченою вигодою. 

Чинне цивільне законодавство закріплює принцип повного 

відшкодування збитків. Так, ст. 1166 ЦК УкраІни передба
чає, що майнова шкода, спричинена неправомірними рі
шеннями, діями чи бездіяльністю юридичних чи фізичних 

осіб особистим немайновим правам фізичної чи юридичної 
особи, а також шкода, заподіяна фізичній чи юридичній 

особі, відшкодовується в повному обсязі особою, яка їх 
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спричинила. Господарський кодекс України передбачає 
відповідальність за заподіяну шкоду, обмежуючи її майном 
особи (правопорушника), яка порушила права іншої, тобто 

визначає межі відповідальності. 

Межі господарсько-правової відповідальності передба
чені ст. 219 ГК України, згідно з якою за невиконання або 
неналежне виконання господарських зобов'язань чи пору

шення правил здійснення господарської діяльності, право
порушник відповідає належним йому на праві власності 

або закріпленим за ним на праві господарського відання 

чи оперативного управління майном, якщо інше не перед
бачено законами. 

Ст. 216 ГК України господарсько-правова відповідаль
ність розглядається як відповідальність за правопорушення 
у сфері господарювання шляхом застосування до правопо

рушників господарських санкцій на підставах і в порядку, 

передбачених Господарським кодексом України, іншими 

законами та договором. 

Статтею, що коментується, яка є складовою спеціального 
законодавства, відповідальність фермерського господарства 
конкретизована ще більш чітко. В ній прямо записано, що 
фермерське господарство несе відповідальність за своїми 

зобов'язаннями у межах майна, яке є власністю фермер

ського господарства. 

Отже, в разі неплатоспроможності накладення стягнен
ня по зобов'язаннях фермерського господарства обмежуєть

ся тільки майном, та у виключних випадках землею, що є у 

власності фермерського господарства. Відповідальність за 

борги фермерського господарства не поширюється на землю 
і майно, що знаходяться у приватній власності голови, чле

нів фермерського господарства чи членів їх сімей. Ось чому 

згідно із чинним законодавством, яке регулює фермерські 
правовідносини, фермерське господарство користується 

статусом суб'єкта з обмеженою відповідальністю. 
Фермерське господарство не несе відповідальності за 

шкоду, яка наступила в результаті дій голови чи членів 

господарства, які не пов'язані з діяльністю фермерського 

господарства. 

2. До складу майна фермерського господарства, на яке 
розповсюджується стягнення, входять і його землі. 

Серед об'єктів права власності фермерського господар
ства особливе і, без перебільшення, найважливіше місце 

належить землі, а також земельним правам, зокрема, праву 
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оренди. Земля є особливим природним об'єктом і займає 
домінуюче місце в складеному капіталі фермерського госпо

дарства, а тому звернення стягнення на земельні ділянки, -
надані у власність для ведення фермерського господарства 

у відповідності з вимогами чинного законодавства допус
кається лише у виключних випадках, коли у фермерського 

господарства відсутнє інше майно, на яке може бути воно 

спрямоване. 

Що ж стосується земельних ділянок, що належать гро
мадянам- членам фермерського господарства, та ділянок, 

які використовуються фермерським господарством на умо

вах оренди, то на них не може бути звернено стягнення за 
зобов'язаннями господарства, оскільки вони не належать 

на праві власності останньому. 
Загальні умови і порядок звернення, стягнення на майно 

суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності)
боржників, яке здійснюється на підставі рішень судових 
органів або ж актів інших уповноважених законодавством 

органів, регулюються Законом України <<Про виконавче 

провадження>>. 

В цьому Законі йдеться про те, що спочатку стягнення 

спрямовується на кошти боржника- юридичної особи, 

які знаходяться в кредитних установах, а в випадку їх від
сутності - на інше майно, належне йому на праві власності 

(окрім майна, виключеного із обігу чи обмеженого в обігу). 
Стягнення на земельні ділянки, надані у власність 

фермерському господарству, може бути звернено також і 
у випадку, коли ці ділянки або їх частина, перебувають у 

заставізгідно із Законами України <<Про заставу>> 1 та «Про 
іпотеку» 2 • 

Відповідно до цих законів, іпотека - це застава землі, 
нерухомого майна, при якій земля або майно, що склада

ють предмет застави, залишаються у заставника чи третьої 

особи. 

Застава землі, як правило, застосовується як спосіб за
безпечення виконання зобов'язань по придбанню фермер

ськими господарствами дорогоцінної техніки в лізингових 

відносинах тощо. 

1 Відомості Верховної Ради України. - 1992. - N2 4 7. 
Ст. 642. 

2 Відомості Верховної Ради України . - 2003. - N2 38. -
Ст. 313. 
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При заставі кредитор має · право у разі невиконання 
фермерським господарством забезпеченого заставою зобо

в'язання одержати задоволення з коштів, отриманих від 

реалізації заставленої земельної ділянки. 
3. При будь-якому кількісному складі фермерського гос

подарства його очолює голова. Це, як правило, засновник 
господарства або ж інша, визначена в статуті, особа. Голо

ва фермерського господарства виконує функції керівника 

господарства, його органу управління. Він має широкі 
повноваження: представляє інтереси господарства перед 
державними органами, в банківських і інших установах, · 
які здійснюють кредитно-розрахункову діяльність, в по
даткових органах і установах, судових органах і інших 
правозастосовчих органах, в органах влади і управління, 

органах місцевого самоврядування, у відносинах з іншими 

суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами. 
Голова фермерського господарства забезпечує санітарно

гігієнічні та безпечні умови праці членів господарства і 
громадян, які працюють в ньому по найму. Він несе персо

нальну відповідальність як керівник (орган управління) за 

факти порушення фермерським господарством кредитно

розрахункової і податкової дисципліни, санітарних і вете

ринарних правил, вимог щодо якості продукції та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють здійснення гос
подарської діяльності тощо1 • Отже, він є посадовою особою 
фермерського господарства. 

Відповідно до тлумачення, яке наводиться в юридичному 
словнику-довіднику, посадовими особами визнаються служ

бовці державних органів, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, які постійно або тимчасово 
виконують організаційно-розпорядчі та інші аналогічні 

функції, пов' язані з владним впливом на підлеглих. 
У відповідності з цим голова фермерського господарства 

за порушення кредитно-розрахункової та податкової дис

ципліни, санітарних і ветеринарних норм, правил та ви

мог щодо якості продукції та інших нормативно-правових 
актів, що регулюють здійснення господарської діяльності, 
як його керівник, несе цивільно-правову, адміністративну 

та кримінальну відповідальність, передбачену чинним за

конодавством. 

1 Більш детально питання правового статусу голови фермер
ського господарства викладені у коментарі до ст. 4 Закону. 
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Практикадіяльності фермерських господарств свідчить про 
те, що вони не можуть обійтись без зовнішніх джерел фінансу
вання, зокрема, одержання :кредитів. Об'єктивна їх необхід
ність обумовлена безперервністю виробництва і обороту. 

Кредитно-розрахункове та інше фінансове обслугову

вання фермерських господарств здійснюється банківською 
системою, яка у відповідності із Законом України <<Про 
банки і банківську діяльність>> 1 є дворівневою і складаєть
ся з Національного банку У :країни та :комерційних банків 
різних форм власності. 

Згідно із зазначеним Законом, окрім :кредитування та 
розрахункових функцій однією із основних функцій Наці
анального банку У :країни є його :контрольна функція. Так, 
відповідно до ст. 48 Закону У :країни <<Про б ан :ки і банківську 
діяльність>>, він здійснює :контроль за дотриманням юридич

ними особами, в тому числі і фермерськими господарствами, 

банківського законодавства, а також законодавства, що 
регулює :кредитно-розрахункові відносини. За порушення 

цього законодавства він має право стягувати за рішенням 
суду штраф у розмірі неправомірно одержаного доходу, а 
також застосувати інші економічні санкції у відповідності 
з чинним законодавством. 

Отже, у подібних випадках відповідальність буде по
кладена на фермерське господарство в особі його голови 
я:к :керівника. 

Згідно із ст. 53 Закону Національний банк має право на
кладати арешт і звертати стягнення на грошові :кошти та інші 
цінності юридичних осіб, в даному випадку і фермерських 
господарств, що знаходяться в банках. Арешт може бути 
накладений тільки за рішенням суду і постановою слідчих 
органів чи господарських судів, а стягнення може бути звер
нене тільки за відповідними виконавчими документами, які 
видані судами, а також іншими виконавчими документами, 
а у випадках, передбачених законодавством, - за вимогою 
державних податкових інспекцій (служб) і Державного :комі
тету У :країни по матеріальних резервах і його органів. 

Законом України <<Про стимулювання розвитку сіль
ського господарства на період 2001-2004 років,. 2 , Постано
вою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 року за 

1 Відомості Верховної Ради України. - 2001.- М 5-6.
Ст. 30. 

2 Відомості Верховної Ради України.- 2001.- М11.
Ст. 52. 
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N2 325 «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік 
для фінансової підтримки фермерських господарств через 
механізм мікрокредитування>> 1 , Господарським кодексом 
України, Роз'ясненням президії Вищого арбітражного 
суду України від 06.10.1994 року N202-5j706 <<Про деякі 
питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укла
данням та виконанням кредитних договоріВ>> (із змінами 
та доповненнями), а також іншими нормативними актами 
передбачені порядок і умови надання кредитів суб'єктам 
господарювання, в тому числі і фермерським господарст
вам, та відповідальність за їх порушення. 

Вказаними вище нормативними актами, а також Зако
ном України «Про платіжні системи та переказ грошей в 
Україні» від 05.04.2001 р. 2, Постановою правління Національ
ного банку України від 12.11.2003 р. N2 492 <<Про затвер
дження Інструкції про відкриття, використання і закриття 
рахунків у національній та іноземних валютах>> 3 ; Законом 
України від 21.12.2000 р. N2 2181 <<Про порядок погашення 
зобов'язань платників податку перед бюджетами та дер
жавними цільовими фондами>> 4 ; главою 35 ГК України; 
Законом України від 25.06.1991 р. <<Про систему оподат
кування>> (в редакції Закону про внесення змін до Закону 
України <<Про систему оподаткування>> від 18.02.1997 р.) 
з наступними змінами і доповненнями5 ; Законом України 
від 24.12.1993 р. <<Про внесення змін і доповнень до Закону 
України <<Про державну податкову службу в Україні>>, а та
кож наказомДПАвід 13.01.2003 р. N213 <<Про внесеннязмін 
в наказ ДПА України від 04.10.1999 р.>> 6 ; Законом України 
від 19.10.2000р. <<Про державнупідтримкумалого підпри
ємництва>> 7 та іншим чинним законодавством врегульовані 
підстави, порядок та умови кредитно-розрахункових та 

1 Офіційний вісник України.- 2004.- Mll.- Ст. 664. 
2 Відомості Верховної Ради України. - 2001. - М 29. -

Ст. 137. 
3 Офіційний вісник України. - 2003. - М 51. - Ч.l. -

Ст. 2707. 
4 ВідомостіВерховноїРадиУкраїни.- 2001. -М 10. -Ст. 44. 
5 ВідомостіВерховноїРадиУкраїни. -1997. -М 16. -Ст.119. 
6 Бюлетень <<Право і практика». - 2003. - М 36 (гру

день). - С. 23-46. 
7 Відомості Верховної Ради України.- 2000.- М 51-52.

Ст. 447. 
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податкових відносин, а також платіжної дисципліни, які 

повинні виконуватись фермерськими господарствами. Їх 
порушення викликає цивільно-правову, адміністративну, 
а у виключних випадках і кримінальну відповідальність 
фермерського господарства в особі його голови, як перед
бачено статтею, що коментується. 

Такі ж негативні наслідки можуть наступити і у разі 
порушення чи недотримання санітарних норм, правил, 

вимог щодо якості продукції, а також інших нормативно
правових актів, що регулюють здійснення господарської 

діяльності. 

Так, Закон "України <<Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення>> (в редакції від 

07.02. 2002 р. ), що регулює суспільні відносини, які виника
ють у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благо
получчя населення, визначає відповідні права і обов'язки 

державних органів, підприємств, установ, організацій та 
громадян, встановлює порядок організації державної са

нітарно-епідеміологічної служби і здійснення державного 
санітарно-епідеміологічного нагляду в "Україні у випадках 

порушення його приписів передбачає дисциплінарну, ад
міністративну, цивільно-правову і кримінальну відпові
дальність. 

Дисциплінарна відповідальність наступає у випадках, 
якщо працівники фермерського господарства, у тому числі 
і його голова, допустять дії (чи бездіяльність), які при
звели до порушення санітарного законодавства, невиконання 

постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб 

державної санітарно-епідеміологічної служби (відповідно 
до змісту ст. 45 Закону). 

Адміністративна відповідальність голови.фермерського 
господарства наступає за порушення фермерським господар

ством санітарного законодавства або невиконання постанов, 
розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів, 
установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної 
служби. Так, наприклад, Кодексом "України про адмініс
тративні правопорушення1 передбачена адміністративна 

відповідальність (незалежно від притягнення до цивільно
правової) за такі правопорушення: 

- псування сільськогосподарських та інших земель, 

забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, 

1 Далі за текстом- КУ nАП. 
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нафтою і нафтопродуктами, неочищеними стічними вода

ми, виробничими та іншими відходами, а також невжиття 
заходів по боротьбі з бур'янами (ст. 52 КУпАП); 

- використання земель не за цільовим призначенням, 

невиконання природоохоронного режиму використання 

земель, розміщення, проектування, будівництво, введення 

в дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель, 

неправильна експлуатація, знищення або пошкодження 
протиерозійних гідротехнічних споруд та захисних лісона

саджень (ст. 53 КУпАП); 
- самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 53-1 

КУ пАП); 
-приховування або перекручування даних земельного 

кадастру (ст. 53-2 КУ пАП); 
- несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель 

або не приведення їх до стану, придатного для використан

ня за призначенням (ст. 54 КУ пАП); 
- самовільне відхилення від проектів внутрішньогоспо

дарського землеустрою (ст. 55 КУ пАП); 
-знищення межових знаків (ст. 56 КУпАП). 
У випадках порушення ветеринарних норм, закріплених 

в Законі України <<Про ветеринарну медицину>> 1 , який ви
значає загальні правові, організаційні та фінансові засади 
функціонування ветеринарної медицини, вимоги щодо вете

ринарна-сані тарної якості та безпеки продукції тваринного, 
а на ринках і рослинного походження, охорони довкілля, а 
також повноваження державних органів, права і обов' язки 

юридичних і фізичних осіб у сфері забезпечення державно

го ветеринарна-санітарного контролю та нагляду, наступає 
відповідальність голови фермерського господарства, пе

редбачена розділом ІХ цього Закону. Зокрема, його статтею 

35 передбачено, що <•суб'єкти господарювання - будь-які 

юридичні особи, діяльність яких пов'язана з утриманням, 
транспортуванням та реалізацією тварин; зберіганням, пе

реробкою, транспортуванням та реалізацією продукції тва

ринного, а на ринках і рослинного походження; виробниц
твом та реалізацією ветеринарних препаратів, субстанцій, 

готових кормів, кормових добавок, здійсненням лаборатор

ної діагностики та наданням ветеринарних послуг, несуть 

адміністративну відповідальність у формі штрафу за: 

1 Відомості Верховної Ради України. - 2j03. - М 20. 
Ст. 209. 
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порушення ветеринарно-санітарних правил, інструк

цій щодо профілактики та ліквідації інфекційних хвороб 

тварин - у розмірі від трьох до шести неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян; 

невиконання заходів щодо карантину тварин або інших 
карантинних обмежень- у розмірі від шести до десяти не

оподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

переміщення через митний кордон без обов' язково го 
проведення ветеринарно-санітарної експертизи підконт

рольних ветеринарному нагляду об'єктів - у розмірі від 

двадцяти п'яти до сорока неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян; 

реалізацію ввезених на територію У країни продукції тва
рипного і рослинного походження, кормів для тварин, що не 
пройшли в Україні ветеринарно-санітарної експертизи,- у 

розмірі від двадцяти п'яти до сорока неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з вилученням такої продукції 
та кормів; 

реалізацію на території України ветеринарних препара

тів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів 
ветеринарної медицини, не зареєстрованих в Україні,- у 

розмірі від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мініму
мів доходів громадян з вилученням таких засобів, кормів 
та кормових добавок відповідно до закону; 

ухилення від пред'явлення або непред'явлення тварин 
для проведення ветеринарного огляду, обов'язкових-захо

дів (дослідження, щеплення, обробки) щодо профілактики 

хвороб тварин, а також незабезпечення надійної фіксації 

тварин для проведення огляду (заходів)- у розмірі від 

п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян; 

виготовлення харчових продуктів із сировини тваринно

го походження, забороненої для використання, у тому числі 

з м'яса трупів тварин, уражених електричним струмом, 

отруєних хімікатами, утоплених, а також вимушено за
битих (дорізаних), що не пройшли ветеринарно-санітарної 

експертизи, тощо- у розмірі відп' ятидесяти до ста неопо
датковуваних мінімумів доходів громадян з вилученням 
таких харчових продуктів відповідно до закону; 

ухилення від обов'язкової ветеринарно-санітарної екс

пертизи продукції тваринного, а на ринках і рослинного 

походження 11 у розмірі від п'ятидесяти до ста неоподат
ковуваних мінімумів доходів громадян; 
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надання власником (уповноваженою особою) торго
вельних об'єктів дозволу на реалізацію тварин і продукції 
тваринного, а на ринках і рослинного походження, що не 
пройшли ветеринарна-санітарної експертизи, -у розмірі 

від сорока до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян; 

ухилення від виконання або неналежне виконання при-

писів державних інспекторів ветеринарної медицини - у 

розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мініму

мів доходів громадян. 
Сплата адміністративних штрафів не звільняє суб'єктів 

господарювання від усунення допущених порушень і від
шкодування завданих збитків у порядку, встановленому 
законодавством (тобто від цивільно-правової відповідаль
ності, відшкодування збитків, якщо вони були завдані 
вказаними правопорушеннями). 
У відповідності з вимогами ст. 48 Конституції України, 

яка передбачає належне і достатнє харчування громадян 
України, а також чинним законодавством, фермерські гос

подарства, здійснюючи свою виробничу діяльність, повинні 
постійно піклуватись про забезпечення належної якості 

своєї продукції. 
Чинним законодавством, зокрема, Законами України 

<<Про захист прав споживачів•> від 05.12.1991 р.\ <<Про пес
тициди і агрохімікати•> від 02.03.1995 р.2 , <<Про якість та 
безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини•>Від 

23.12.1997 р.3 , «Про стандартизацію•> від 17.05.2001 р. та 
іншими нормативними актами, встановлені правові засади 

забезпечення якості і безпеки харчових продуктів і продоволь

чої сировини для здоров' я населення. Цими нормативними 
актами також передбачені конкретні питання правового 

регулювання відносин між органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування і виробниками, продав
цями (постачальниками) і споживачами під час виробниц
тва, закупівлі, зберігання, транспортування, споживання 

і утилізації харчових продуктів і сировини. 

1 Відомості Верховної Ради України. - 1991. - М 30. -
Ст. 379 (із змінами та доповненнями). 

2 Тамсамо. - 1995. -М 14. -Ст. 91 (із змінами та доповнен
нями). 

3 Там само. -1998.- N219.- Ст. 98 (із змінами та доповнен-
нями). -
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На рівні законодавчих актів та нормативно-технічних 

документів встановлено :конкретні і жорсткі правила щодо 
недопустимості забруднення сільськогосподарської про

дукції радіонуклідами та іншими хімікатами. 
Аграрне законодавство та законодавство інших галузей 

орієнтує фермерські господарства підвищувати .якість і без

пеку сільськогосподарської продукції. 

Одне з чільних місць у системі правового забезпечення 
.якості сільськогосподарської продукції та сировини фермер

ських господарств посідає відповідальність (цивільно-право

ва, адміністративна і, .я:к :крайня міра - кримінальна). 
Наприклад, у ст. 21 Закону ·України <<Про .якість та 

безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» 

прямо передбачено, що особи (маються на увазі .я:к фізичні 
особи так і юридичні (і фермерське господарство), винні у 

порушенні вимог цього Закону, несуть цивільно-правову, 
адміністративну або :кримінальну відповідальність. Крім 
того, Законом передбачена і та:ка міра, .я:к вилучення з обігу 
сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають встанов
леним вимогам. Вилученню з обігу підлягають, зокрема, 
неякісні, небезпечні, фальсифіковані, неправильно мар:ко

ваніхарчовіпродукти,тіхарчовіпроду:кти,.я:кінеотримали 
позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної екс

пертизи та сертифіката відповідності або строк придатності 
до споживання .я:ких закінчився, а також харчові продукти, 
продовольча сировина і супутні матеріали, на .я:кі відсутні 
документи, що підтверджують їхню .якість та безпеку. Таке 
вилучення провадиться за рішенням органів виконавчої вла

ди, .я:кі здійснюють державний :контроль і нагляд за .якістю 

та безпекою харчових продуктів, продовольчої сировини і 

супутніх матеріалів, відповідно до їх компетенції. 
Вилучені з обігу харчові продукти, продовольча сирови

на і супутні матеріали підлягають відповідній державній 
санітарно-гігієнічній, ветеринарна-санітарній і товарній 
експертизі для визначення шляхів їх подальшого викорис

тання, утилізації або знищення у пор.яд:ку, визначеному 

законодавством України. 
У разі, :коли в результаті зазначених експертиз буде вета

новлено,щовилученіпродукти,продовольчасировинаабо 

супутні матеріали відповідають встановленим для них вимо
гам .я :кості та безпеки, посадова особа, за рішенням .якої бу ло 

проведено вилучення, скасовує своє рішення про вилучення 
іпередаєвилученіхарчовіпроду:кти,продовольчусировину 
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і супутні матеріали їхньому власнику (фермерському госпо

дарству) для подальшого використання за призначенням. 

Власник (продавець) (фермерське господарство) вилучених 

з реалізації харчових продуктів, продовольчої сировини і 

супутніх матеріалів має право на відшкодування завданої 

матеріальної шкоди. 

Власник (фермерське господарство) зобов' язаний вилучи

ти з обігу харчові продукти, продовольчу сировину і супутні 

матеріали, що не відповідають встановленим цією статтею 
вимогам, та забезпечити їхнє подальше використання, 

утилізацію або знищення за власний рахунок. 

Відповідальність за збереження та використання харчо
вих продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріа

лів, що не відповідають встановленим цією статтею вимо

гам, несе їхній власник- фермерське господарство в особі 
його голови, який представляє фермерське господарство у 

зовнішніх відносинах. Отже, у даному випадку, виходячи 

із змісту Закону, голова відповідає за допущені фермер

ським господарством правопорушення не власним майном, 

а майном господарства. Проте, якщо він вчинить умисні дії 

(видасть відповідні розпорядження, накази тощо), які не 
пов' язані з діяльністю фермерського господарства або ж про

тирічать законодавству, він відповідає власним майном. 

За порушення законодавства по забезпеченню якості і 
безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для 

здоров' я населення, як і за порушення, про які йшлося ра

ніше, наступає відповідальність голови фермерського госпо

дарства в межах, передбачених чинним законодавством. 
Його відповідальність наступає також і у випадках пору

шення інших нормативно-правових актів, що регулюють 

здійснення господарської діяльності фермерського госпо

дарства. 

Відповідальність голови фермерського господарства 

обумовлюється тим, що не дивлячись на те, що всі члени гос

подарства мають рівні права по володінню, користуванню 

і розпорядженню майном, в тому числі і виробленою продук

цією, проте вони не наділені керівними функціями щодо 
умов і технологічних процесів вирощування продукції, її 

переробки та забезпечення якості, виконання нормативно

правових актів, які регулюють податкові, фінансово-роз

рахункові та інші правовідносини. Ці функції делеговані 

членами фермерського господарства його голові. 
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Не викликає сумніву, що юридична особа (її трудовий 

колектив - в даному випадку всі члени фермерського гос

подарства) не може бути притягнена до кримінальної або 
адміністративної відповідальності, а тому таку відповідаль-

. ність несе керівник юридичної особи - голова фермерського 
господарства. 

РозділVІ 
ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА ФЕРМЕРСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

Стаття 22. Фермерське господарство як об'єкт 
майнових прав 

1. ФермерсЬІ~е господарство як цілісний майновий комп
лекс включає майно, передане до складеного капіталу, не 
розподілений прибуток, майнові та інші зобов'язання. 

2. За рішенням членів фермерського господарства відпо
відно до закону фермерське господарство як цілісний май
новий комплекс може бути відчужене на підставі цивіль

но-правових угод громадянам України, які мають право 
на створення фермерського господарства, або юридичним 

особам України для ведення товарного сільськогосподар
ського виробництва. 

3. Громадяни, які придбали майно фермерського гос
подарства як цілісного майнового комплексу на nідставі 

цивільно-правової угоди, подають у встановленому по

рядку Статут фермерського господарства на державну 
реєстрацію. 

1. Відповідно до Закону України <<Про оренду державно
го та комунального майна•> від 10.04.1992 р. (в редакції За
конувід 14.03.1995 р. 1)- цілісниммайновим комплексом 

є господарськийоб'єкт із завершеним циклом виробництва 
продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділян
кою, на якій він розміщений, автономними інженерними 

комунікаціями, системою енергопостачання. 
Фермерське господарство, як юридична особа- цілісний 

майновий комплекс, має в складі свого майна (складеного 

капіталу) такі об'єкти як: будівлі, споруди, облаштування, 

1 Відомості Верховної Ради України.- 1995.- NH5.- Ст. 99. 
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цінні папери, майнові права (в тому числі на інтелектуаль

ну власність). Відповідно до Закону до складеного капіталу 

(цілісного майнового комплексу) може входити інше не
рухоме і рухоме майно, необхідне для здійснення господар

ської і іншої діяльності фермерського господарства. Його 
елементами є також нерозподілений прибуток, майнові та 

інші зобов'язання (більш детально див. коментар до ст. 19 
Закону, що коментується). Згідно із законом, все майно 
господарства (складений капітал) становить цілісний май

новий комплекс. 
2. Фермерське господарство- цілісний майновий комп

лекс є об'єктом майнових, зобов'язальних, господарських 
та інших правовідносин. За рішенням членів фермерського 

господарства відповідно до закону фермерське господарство 

як цілісний майновий комплекс може бути відчужене на 
підставі цивільних правочинів (цивільно-правових угод), 

юридичним та фізичним особам України, в тому числі й фер
мерським господарствам, для ведення товарного сільсько
господарського виробництва або громадянам України, які 

мають право на створення фермерського господарства. 

Відповідно до ст. 65 7 ЦК У країни, договір купівлі -про да
жу майнового комплексу (у даному випадку фермерського 

господарства) укладається у письмовій формі і підлягає 
нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. 

3. Громадяни, які придбали майно фермерського гос
подарства як цілісний майновий комплекс на підставі ци
вільно-правової угоди, зобов'язані розробити та подати у 
встановленому порядку статут фермерського господарства 

на державну реєстрацію (більш детально див. коментар до 

ст. 1 та ст. 8 Закону, що коментується). 

Стаття 23. Успадкування фермерського 
господарства 

1. У спад1~ування фермерського господарства (цілісного 
майнового комплексу або його частини) здійснюється від

повідно до закону. 
2. Якщо фермерське господарство успадковується дво

ма або більше спадкоємцями, то земельна ділянка поділу 
не підлягає, якщо в результаті їі поділу утвориться хоча б 

одна земельна ділянка менше мінімального розміру, вста
новленого для даного регіону. 

Науково обrрунтовані регіональні мінімальні розміри 
земельних ділянок визначаються центральним органом 
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виконавчої влади з питань аграрної політики України та 
Українською аІtадемією аграрних наук і затверджуються 

Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до ст. 1216 ЦК У країни спадкуванням є пере
хід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка 

померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). 
Отже, майно, права та обов'язки членів фермерського 

господарства (ст. 19 Закону), які померли, переходять на 
праві власності до спадкоємців. У спадкування фермерсько
го господарства (цілісного майнового комплексу) або його 

частини здійснюється відповідно до закону. Книга шоста ЦК 

України <<Спадкове право» детально регламентує відносини 

щодо спадкування за заповітом та за законом, у тому числі і 

відносини щодо успадкування фермерського господарства. 

У відповідності з вищеназваними положеннями ЦК 

України фермерське господарство (цілісний майновий 

комплекс) успадковується спадкоємцями у випадку смерті 

його членів (їх виморочності). У цій ситуації спадкування 

здійснюється відповідно до заповітів спадкодавців, а у разі 
відсутності заповітів- за законом. У спадщину передаєть

ся належне спадкодавцям на момент смерті майно (у тому 

числі і земельні ділянки). 

Якщо є спадкоємці, які бажають вести фермерське госпо
дарство, то діяльність його не припиняється. Це випливає 

із ст. 35 Закону, що коментується, яка містить вичерпний 
перелік випадків припинення фермерського господарства, в 

тому числі і пункт «б>),- відповідно до якого <<фермерське 

господарство припиняється у разі, якщо не залишиться 

жодного члена фермерського господарства або спадкоємця, 

який бажає продовжити діяльність фермерського госпо

дарства ... •> 

Отже, при наявності спадкоємців, які відповідно до пра

вил глави 87 ЦК України прийняли спадщину, фермерське 
господарство продовжує функціонувати, здійснюючи ви

робництво, переробку і реалізацію сільськогосподарської 
продукції. 

Відповідно до ст. 131ЗК України до спадкоємців перехо
дить і право на земельну ділянку фермерського господарст

ва, яка належить члену фермерського господарства на праві 

власності. Порядок переходу права власності на земельну 

ділянку регламентує також і ст. 1223 ЦК України, відпо-

112 



відно до якої воно переходить до спадкоємців на загальних 

підставах, із збереженням цільового призначення землі. 

Земельні ділянки фермерського господарства згідно із ст. 

31 Земельного кодексу України можуть складатись, зокре
ма, із земельної ділянки, належної на праві власності фер
мерському господарству, як юридичній особі, і земельних 

ділянок, що належать громадянам- членам фермерського 

господарства на праві приватної власності, які вони можуть 

передати фермерському господарству у користування (орен

ду) для вироблення сільськогосподарської продукції. 

Спадкування земельної ділянки або частки майна, яка 
належить спадкодавцю на праві власності, здійснюється за 

заповітом або законом (ст. 1217 ЦК України). 
У відповідності з цим правилом ст. 1222 ЦR України ви

значає, що спадкоємцями за заповітом і зазаконом можуть 
бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщи

ни, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і 

народжені живими після відкриття спадщини. 

Спадкоємцями за запові том можуть бути і юридичні осо
би, Держава Україна, Автономна Республіка Крим, терито

ріальні громади та інші суб'єкти публічного права. 
Таке широке коло спадкоємців за заповітом на земельну 

ділянку та майно, належне спадкодавцю на праві влас

ності, пояснюється тим, що спадкодавець сам, за своїм 

розсудом, при житті вирішує їх правову долю, визначаючи 

спадкоємців. Право на прийняття спадщини спадкоємці 

реалізують після смерті спадкодавця, приймаючи або від
мовллючись від неї. 

Згідно з правилами ст.ст. 1233, 1234 ЦК України запові
том на земельну ділянку (та інше майно) визнається розпо

рядження фізичної особи з повною цивільною дієздатністю, 
здійснене нею особисто. 

Заповідач може призначити спадкоємцями земельної ді
лянки та належної йому частки майна фізичних осіб (особу) 

незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних 

чи родинних відносин. 

Спадкоємці за законом одержують право на спадкування 
майна почергово. Кожна наступна черга спадкоємців земель

ної ділянки та іншого майна за законом одержує право на 

спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої 

черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття 

спадщини або відмови від її прийняття (ст. 1258 ЦК Укра-
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їни). Черговість спадкування за законом передбачена стат

тями 1261-1265 ЦК України. 
При спадкуванні земельної ділянки та іншого майна, 

як за заповітом, так і за законом, можуть виникати різно
манітні правові ситуації, які в багатьох випадках усклад

нюють процес спадкування. 

Наприклад, якщо фермерське господарство створене 

одним громадянином України і він заповітом призначив 
своїм спадкоємцем майна якусь фізичну особу, або ж у 
разі відсутності запові ту спадкоємцем виступає лише один 

спадкоємець, який бажає продовжити фермерське господа
рювання, то ускладнень із спадкуванням не виникає. Спад
коємець приймає у спадщину земельну ділянку та майно, 

що належало спадкодавцю. 

Значно ускладнюється ситуація при спадкуванні фермер
ського господарства декількома спадкоємцями за запові том 

чи законом. Наприклад, одні спадкоємці виявили бажання 
продовжувати займатись фермерським господарством, а 

інші вирішили припинити фермерську діяльність і вийти 
з його складу. У таких випадках виникає правова проблема 

виділу майна із складу фермерського господарства. При цьо
му слід керуватися принципом рівності майнових прав усіх 

членів господарства. Але в кожному конкретному випадку 
розмір частки в майні, на яку має право член господарства, 
повинен визначатися з урахуванням його участі як у форму

ванні складеного капіталу господарства, в тому числі і при 
вступі в нього, так і його трудової участі. 

Виділ частки в майні (в натурі) члену фермерського госпо

дарства повинен здійснюватись так, щоб не позбавити госпо
дарство необхідного для його функціонування рухомого та 

нерухомого майна (споруд, будівель, сільськогосподарської 
техніки), а в іншому випадку повинно вирішуватись питан

ня щодо виплати йому відповідної грошової компенсації. 
Згідно зп. 13 Перехідних положень ЗК України на пер і

од до 1 січня 2010 року встановлено максимальну загальну 
площу земель сільськогосподарського призначення, які мо
жуть набувати на праві власності громадяни та юридичні 
особи у розмірі 100 гектарів і водночас зазначено, що ця 
площа може бути збільшена у разі спадкування земельних 
ділянок за законом (ст. 131 3К України). 

Пунктом 15 Перехідних положень 3К України передба
чена заборона до 1 січня 2005 року громадянам та юридич
ним особам, які мають у власності земельні ділянки для 
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ведення фермерського господарства та іншого товарного 

сільськогосподарського виробництва продавати або іншим 

способом відчужувати належні їм земельні ділянки та зе

мельні частки (паї), крім міни, передачі їх у спадщину та 

при вилученні для суспільних потреб. 
Отже, у Перехідних положеннях 3К України спадкуван

ня згадується як одна із трьох можливих підстав набу-r:тя 

права власності на земельну ділянку. В Перехідних поло

женнях, на жаль, не уточнюється, яким чином спадкування 

має відбуватися- за законом чи заповітом. Тому, виходячи 
з аналізу відповідних положень ЦК України, треба вважати 

дозволеними обидва види спадкування. 

Стаття 125 3К України регулює питання виникнення 
права власності на земельну ділянку. Як випливає із змісту 

цієї статті, спадкоємцю необхідно прийняти спадщину за 

законом чи за заповітом, на підставі свідоцтва про спад

щину замовити та отримати документ, що посвідчує право 

власності на земельну ділянку, та здійснити його державну 
реєстрацію. Лише після цього у спадкоємця (члена фермер

ського господарства) виникає право власності на конкретну 

земельну ділянку. 

Якщо фермерське господарство успадковується двома або 

більше спадкоємцями за законом, то можливе укладення 

угоди про розподіл землі та іншого майна, що успадковуєть

ся, або ж, якщо виникне спір, - то поділ майна і землі буде 

проводитися у судовому порядку. Проте у випадках, коли в 
результаті поділу утвориться хоча б одна земельна ділянка 

менше мінімального розміру, встановленого для даного ре

гіону, то земельна ділянка, яка входить в спадкове майно, 

поділу не підлягає. У цих випадках у судовому порядку,~ 
якщо спадкоємці не дійдуть згоди, одному з них, як правило 
тому, що не бажає бути членом фермерського господарства, 

буде визначена грошова чи інша майнова компенсація. Цю 

компенсацію має надавати (виплачувати) спадкоємець, у 

якого залишиться у власності земельна ділянка. 

Коментована стаття вказує, що науково обГрунтовані 
регіональні мінімальні розміри земельних ділянок визнача

ються центральним органом виконавчої влади з питань аграр

ної політики України та Українською академією аграрних 

наук і затверджується Кабінетом Міністрів України. 
ПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід10.12.2003р. 

N21908 <<Про затвердження мінімальних розмірів земель-
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них ділянок, які утворюються в результаті поділу земель

ної ділянки фермерського господарства, що успадковуєть

СЯ>> 1 відповідно до ст. 23 Закону "України <<Про фермерське 
господарство>>, затверджені мінімальні розміри земельних 
ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної 

ділянки фермерського господарства, що успадковується. 
При визначенні таких розмірів за основу приймається регі

он альний принцип - в залежності від місця розташування 

земельної ділянки фермерського господарства. 
Отже, зазначені мінімальні розміри земельних ділянок 

Є такими: 

Мінімальний розмір 
Регіон, область земельної ділЛІmи, 

гектарів 

Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Терноnільська, Черні- 2 
вецька, м. Севастоnоль 

Вінницька, Волинська, Київська, 
Рівненська, Хмельницька, Черка- 3 
ська 

Житомирська, Полтавська, Сум-
4 

ська, Чернігівська 

Автономна Республіка Крим, Кіро-
5 

воградська,Одеська 

Дніпропетровська, Донецька, Хар-
6 

ківська 

Запорізька, Миколаївська, Херсон-
7 

ська 

Луганська 9 

1 Офіційний вісник України. - 2003. - N2 51 . -Ст. 2682. 
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РозділVІІ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

Стаття 24. Господарська діяльність фермерського 
господарства 

1. Фермерське господарство діє на умовах самоокуп
ності. Всі витрати господарство покриває за рахунок 

власних доходів та інших джерел, не заборонених зако

нодавством. 

2. Фермерськегосподарство самостійно визначає напря
ми своєї діяльності, спеціалізацію, організує виробництво 

сільськогосподарської продукції, П переробку та реаліза

цію, на власний розсуд та ризик підбирає партнерів з еко

номічних зв'язків у всіх сферах діяльності, у тому числі 

іноземних. 

3. Фермерське господарство має право вступати в дого
вірні відносини з будь-якими юридичними або фізичними 

особами, органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування. 

4. Спори, що виникають під час виконання договорів, 
укладених фермерським господарством, вирішуються від

повідно до закону. 

l.Ослід зазначити, що на сьогоднішній день усі суб'єкти 
господарювання діють на умовах самоокупності та самофі

нансування. Зміст цих термінів означає, що фермерське 

господарство покриває за рахунок власних доходів та інших 

джерел усі свої витрати (самоокупність) або ж забезпечує за 

рахунок доходів розширене відтворення засобів виробницт

ва (самофінансування). Саме через закріплення принципу 

самоокупності реалізується одна з головних ознак юридичної 

особи- майнова відокремленість. Це означає, що власник 

(засновник) не бере на себе відповідальності за зобов'язан
нями фермерського господарства, оскільки воно є майново 

відокремленим суб'єктом-- самостійним учасником гос
подарського обігу. Без закріплення в законодавстві такого 

принципу втратила б сенс сама конструкція юридичної осо

би. Такі особи не змогли б стати рівноправними учасниками 

правовідносин в ринкових умова~ 

2. Одним із визначальних принципів господарювання, 
закріплених у ст. 6 ГК України, є принцип свободи підприєм-
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ницькоїдіяльності у межах, визначених законом. Прояв цього 
принципу може виражатися у різних аспектах. У частині 2 
коментованої статті наведено вирішальні з них- право само
стійно визначати напрями своєї діяльності, спеціалізацію, 

організовувати виробництво сільськогосподарської продук

ції, її переробку та реалізацію, на власний розсуд та ризик 

підбирати партнерів з економічних зв'язків у всіх сферах 
діяльності, у тому числі іноземних. 

В умовах ринкової економіки домінуючим вектором 
розвитку відносин є правило <<дозволено все, що не забо

ронено законом». Цей принцип абсолютно справедливий 
щодо фізичних осіб і потребує додаткового пояснення 
щодо діяльності підприємств, установ, організацій. Як 
відомо, юридичні особи (у тому числі й фермерське гос
подарство) є похідними від фізичних осіб суб'єктами. 
Фермерське господарство створюється засновником-гро

мадянином України для досягнення певної мети -ви
робництва, переробки та реалізації сільськогосподарської 

продукції з метою отримання прибутку (доходу) для 
задоволення матеріальних потреб засновника. Отже, ви

ходячи з цього, незважаючи на те, що Цивільний кодекс 

України закріпив принцип загальної правоздатності юри
дичних осіб, ГК України все ж таки встановлено правило 
щодо збереження статутної (спеціальної) правоздатності 
фермерського госnодарства. Так, відповідно до ст. 57 ГК 
України в установчих (засновницьких) документах повин

ні бути зазначені найменування та місцезнаходження 
суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської 
діяльності, склад і компетенція його органів управління, 
порядок прийняття ними рішень, порядок формування · 
майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорга

нізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. 

Це положення треба розуміти так, що\q>ермерське госпо
дарство може самостійно визначити напрями своєї діяль

ності, і це може бути будь-яка діяльність, не заборонена 
законом. 1 У той же час очевидно, що усі ці напрями мають 
бути зазначені у статутних документах господарства. 
Слід зазначити, що окремі види діяльності фермерське 

1 Звичайно, головною, визначальною має бути діяльність 
щодо виробництва, nереробки, реалізації сільськогосподарської 
продукції. 
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господарство може здійснювати лише після одержання 
ним спеціального дозволу (ліцензії).:.:_; 

Під спеціалізацією у теорії аграрного права розуміють 
форму суспільного поділу праці, що дістає вияв у тернторі

альному розміщенні та розчленуванні галузі на окремі види 
;виробництва сільськогосподарської продукції й сировини. 

Спеціалізація характерна саме для сільськогосподарських 

підприємств, у тому числі і фермерських господарств. Прий
нято виділяти зональну, галузеву, міжгосподарську, госпо

дарську, технологічну, функціональну спеціалізацію. 2 

ttпеціалізацію фермерського господарства визначають 
за основною провідною галуззю виробництва, відповідно 

до чого розрізняють зернові, овочеві, овочево-молочні, пта
хівничі, відгодівельні, рибницькі фермерські господарства. 

Спеціалізація обирається самим фермерським господар
ством в залежності від кліматичних умов, географічного 

розташування, наявності матеріальних та людських ре

сурсів тощg; 
Право на власний розсуд та ризик підбирати партнерів з 

економічних зв' язків у всіх сферах діяльності, у тому числі 
іноземних, надано фермерським господарствам, знов-таки, 

виходячи з основних принципів ринкової економіки. Оскіль
ки фермерське господарство є самостійною юридичною 
особою- суб'єктом господарювання, то воно вільне й у ви

борі контрагентів господарських відносин. При реалізації 

1 Порядок видачі ліцензій встановлено Заковом України 
•Про ліцензування певвих видів господарської діяльності• від 
01.06.2000 р. Так, зокрема, ліцензуванню підлягають виробниц
тво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна 
торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами; вироб

ництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля 
пестицидами та агрохімікатами; культивування, використання 
рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей; 
ветеринарна практика; виконання авіаційво-хімічних робіт; про

ведення землевпорядних та землеоціночних робіт; проектування, 
будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних сис

тем та окремих об'єктів інженервої інфраструктури; діяльність, 

пов' язана з промисловим виловом риби ва промислових ділявках 

рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) 
господарств; оптова торгівля насінням; виробництво, зберігання і 
реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетич

вої експертизи походження та авомалій тварин тощо. 
2 Детальніше див.: Аграрне право України. Підручник /За ред. 

В.З. Янчука.- К.: Юрінком, 1996.- С. 248-249. 
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такого nрава госnодарство має керуватися nорівнявням та 

співставленням nропозицій різних контрагентів, співвід
ношенням різних із запропонованих ними критеріїв (ціна, 
якість, умови nостачання, виконання робіт, надання гаран

тійних зобов' я зань тощо). Все це є справедливим й щодо іно
земних суб'єктів господарювання, з якими у фермерського 

господарства також можуть існувати договірні господарські 

зв'язки. 1 

3. Правило вільного вибору контрагентів є стрижневим 
при реалізації принципу свободи підприємницької діяль

ності. В умовах ринкової економки, відсутності директив
ного планування з боку держави, укладення відповідних 
договорів, що опосередковують економічні зв' язки між фер

мерським господарством та його контрагентами, базується 

на _2инкових законах попиту та nропозиції. 

tІ>ермерські господарства можуть вступати у договірні від
носини з будь-якими учасниками суспільного обігу - юри

дичними особами (різних форм власності та організацій

но-правових форм), фізичними особами (як суб'єктами 
господарювання, так і тими, що не мають такого статусу), 
органами державної влади (Урядом України, міністерства

ми, відомствами, місцевими державними адміністраціями) 
та органами місцевого самоврядування (відповідними міс-

цевими радами& . 
Однак, слід зазначити, що законодавством України вста

новлено особливі правила виникнення договірних зв' язків 
та процедури укладення господарських договорів. Господар

ський договір за загальним nравилом викладається у формі 

єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого 
печатками. Допускається укладення господарських дого

ворів у спрощений спосіб (тобто шляхом обміну листами, 

факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо), а 

також шляхом підтвердження прийняття до виконання 
замовлень. Проект договору може бути запропонований 
будь-якою із сторін і у разі, якщо проект договору викладено 
як єдиний документ, він надається другій стороні у двох 

примірниках. Сторона, яка одержала проект договору, у 
разі згоди з його умовами оформляє договір і повертає один 

примірник договору другій стороні або надсилає відповідь 

1 Приписи щодо правил укладання зовнішньоекономічних угод 
(договорів) вміщено у розділі VII ГR України та Законі України 
«Про зовнішньоекономічну діяльність>> від 16.04.1991 р. 

120 



на лист, факсограму тощо у двадцятиденний строк після 
одержання проекту договору чи іншого документа. 

Зрозуміло, що при укладені господарських договорів 
можуть виникати розбіжності, особливий порядок врегулю

вання яких встановлений ст. 181 ГІС України. Так, за наяв
ності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка 

одержала його проект, складає протокол розбіжностей, про 

що робиться застереження у договорі, та у двадцятиденний 
строк надсилає контрагентові два примірники протоколу 
розбіжностей разом з підписаним договором. Сторона, яка 

одержала протокол розбіжностей до договору, зобов'язана 
протягом двадцяти днів розглянути його, в цей же строк 
вжити заходів дляврегулювання розбіжностей з другою сто
роною та включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті 

розбіжності, що залишились неврегульованими, передати 
в цей же строк до суду, якщо на це є згода другої сторони. 

У разі, якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов 
господарського договору, такий договір вважається неукла
деним (таким, що не відбувся). 

4. Загальним правилом щодо вирішення спорів, які мо
жуть виникати при виконанні договорів, є те, що вони вирі
шуються шляхом переговорів між сторонами такого догово

ру. Уразі недосягнення згоди фермерське господарство (або 
контрагент) може звернутися за судовим захистом з метою 

поновлення порушених прав. Порядок розгляду спорів, що 
виникають у зв'язку із виконанням договорів, укладених 
фермерським господарством із контрагентами, закріпле

ний у Цивільному процесуальному кодексі України1 (якщо 

контрагентом виступає фізична особа, яка не є суб'єктом 

господарювання) та Господарському процесуальному кодексі 
У країни2 (у разі виникнення спору із суб' єктами господарю
вання - фізичними або ж юридичними особами). 

Відповідно до положень ЦПК України, спір, що виник у 
зв' язку із виконанням договору за участю фермерського гос

подарства, підвідомчий судам загальної юрисдикції, якщо 

позивачем або ж відповідачем виступає фізична особа (яка 
не є суб'єктом господарювання). Порушення провадження у 
цивільній справі відбувається на підставі позовної заяви, що 
її подає зацікавлена особа (фермерське господарство). Відпо
відно до ст. 137 ЦПК України позовна заява, що подається 

1 Далі - ЦПК України. 
2 Далі - ГПR України. 
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до суду у письмовій формі, повинна містити в собі: 1) назву 
суду, до якого подається заява; 2) точну назву позивача 
і відповідача, їх місце проживання або знаходження, а 

також назву представника позивача, коли позовна заява 

подається представником; 3) зміст позовних вимог; 4) ви
клад обставин, якими позивач обГрунтовує свої вимоги; 

5) зазначення доказів, що стверджують позов; 6) зазначен
ня ціни позову; 7) підпис позивача або його представника 
з зазначенням часу подання заяви. 

До позовної заяви позивач має додати її копії відповідно 

до кількості відповідачів, письмові докази, доказ сплати 
державного мита.1 Якщо ж позовна заяваподається представни
ком позивача- також довіреність чи інший документ, що 

підтверджує його повноваження. Також доцільно додати 
документи, що підтверджують статус фермерського госпо

дарства як юридичної особи та повноваження особи, яка 
укладала відповідний договір (якщо фермерське господар

ство виступає позивачем) -копію свідоцтва про державну 
реєстрацію, копію довідки про включення до Єдиного держав
ного реєстру підприємств, установ та організацій "України 
та витяг зі Статуту фермерського господарства. 

Після прийняття позовної заяви із доданими до неї до

кументами та проведення підготовки справи до слухання , 
суддя призначає її до слухання, про що постановляється 

ухвала. Загальний строк розгляду цивільних справ, перед
бачений ст. 148 ЦПК "України,- п'ятнадцять днів. Уразі 

незгоди з рішенням місцевого суду загальної юрисдикції 

кожна зі сторін справи має право оскаржити його в апеля

ційному та (або) касаційному порядку. 
"У тому ж разі, якщо спір щодо виконання договору 

виник між фермерським господарством та суб'єктами госпо
дарювання - фізичними або ж юридичними особами, слід 

користуватися відповідними приписами ГПК України. 

Особливістюрозгляду спорів в порядку господарського судо

чинства є передбачений законодавством досудовий порядок 
врегулювання господарських спорів. Так, відповідно до роз-

1 Державне мито сплачується у розмірі, встановленому Де:кре
том Кабінету Міністрів України N2 7-93 від 21 .01.1993 р. •Про 
державне мито• (/І Відомості Верховної Ради України. 1993.
N2 13. -Ст.113), що становить 1% відціни позову, аленеменше З 
і не більше 1 ОО неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; а 
з позовних заяв немайнового характеру- 0,5 неоподат:ковуваного 
мінімуму доходів громадян. 
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ділуІІ ГПК України, такий порядок полягає у направленні 

контрагентові відповідної письмової претензії. Важливо 
відмітити, що підприємства та організації, що порушили 
майнові права і законні інтереси інших підприємств та орга

нізацій, зобов' язані поновити їх, не чекаючи пред' явлення 
претензії,- саме так і закріплено у ст. 6 ГПК України. 

Законодавством встановлено особливі вимоги щодо зміс
ту претензії. Вона, зокрема, має містити: а) повне наймену

вання і поштові реквізити заявника претензії та підпри
ємства, організації, яким претензія пред'являється; дата 

пред'явлення і номер претензії; б) обставини, на підставі 

яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують 
ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти; 

в) вимоги заявника; г) сума претензії та її розрахунок, якщо 
претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити за
явника претензії; r) перелjк документів, що додаються до 
претензії, а також інших доказів. 

До претензії додаються документи, що підтверджують 

вимоги заявника претензії (в оригіналах чи належним чи

ном засвідчених копіях1). 
Претензія підписується повноважною особою (головою 

фермерського господарства) та надсилається адресатові 
рекомендованим або цінним листом чи вручається під роз

писку. 

Чинне законодавство покладає на контрагента, який 

отримав претензію, обов'язок розглянути її в місячний 

строк і про результати розгляду повідомити в письмовій 

формі2 • 
Стаття 8 ГПК України регламентує, що у відповіді на 

претензію зазначаються: а) повне найменування і поштові 
реквізити підприємства, організації, що дають відповідь, 

та підприємства чи організації, яким надсилається відпо

відь; дата і номер відповіді; дата і номер претензії, на яку 

дається відповідь; б) коли претензію визнано повністю або 

1 Можна рекомендувати додавати до претензії документи лише 
в копіях, адже оригінали документів контрагентом може бути 

•втрачено•. 
2 Відповідно до ст. 9 ГПК України у разі порушення строків 

розгляду претензії чи залишення їі без відповіді господарський суд 
при вирішенні господарського спору має право стягнути в доход 

державного бюджету з контрагента-порушника штраф у розмірі 

2 процентів від суми претензії, але не менше як 5 та не більше як 
100 розмірів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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частково, - визІІа на сума, номер і дата платіжного доручен
ня на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення 
претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці; в) коли 
претензію відхилено повністю або частково, - мотиви від
хилення з посиланням на відповідні нормативні акти і доку
менти, що обГрунтовують відхилення претензії; г) перелік 

доданих до відповіді документів та інших доказів. 
Слід зазначити, що хоча рішенням Конституційного 

суду України М 15-рп/2002 від 09.07.2002 р. (справа про 
досудове врегулювання спорів) встановлено, що зазначений 
досудовий порядок не є обов'язковим (його недотримання 
не тягне правових наслідків), контрагенти можуть домови
тися про його дотримання на стадії укладення відповідного 
договору. У багатьох випадках досудовий порядок дозволяє 
вирішити спір більш економно (з позицій витрати часу та 
матеріальних ресурсів), порівняно із судовим розглядом. 
У тому ж випадку, коли відповіді на претензію не отри

мано, або вона не задовольняє заявника претензії, або ж 
претензія взагалі не заявлялася, суб'єкт господарювання 
(у тому числі і фермерське господарство), який вважає, 
що його права та охоронювані законом інтереси порушено 
контрагентом за договором, може звернутися за судовим 

захистом шляхом пред' явлення позову до господарського 
суду1 • Загальним правилом інституту підсудності, вста
новленим ст. 15 ГПК України, є пред'явлення позову за 
місцезнаходженням відповідача. 

Вимоги щодо змісту та форми позовної заяви закріплені у 
ст. 54 ГПК України, відповідно до якої позовна заява подаєть
ся до господарського суду в письмовій формі і підписується 
повноважною посадовою особою позивача ( головоюфермер
ського господарства) або його представником. Позовна заява 
повинна містити: найменування господарського суду, до 
якого подається заява; найменування (для юридичних осіб) 

або ім' я (прізвище, ім' я та по батькові за його наявності для 
фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних 

осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифіка-

1 Слід зазначити, що систему господарських судів У країни вста
новлено Указом Президента України •Про утворення апеляцій

них господарських судів та затвердження мережі го'сподарських 
судів України• від 11.07.2001 р. N2 511/2001 (Офіційний вісник 
України. - 2001.- N~ 28. -Ст. 1243), відповідно до якого міс
цеві господарські суди створено у Автономній Республіці Крим, 

областях, м. Києві та Севастополі. 
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ційні коди суб' єкта господарської діяльності за їх наявності 

(для- юридичних осіб) або індивідуальні ідентифікаційні 
номери за їх наявності (для фізичних осіб- платників по

датків); документи, що підтверджують за громадянином 

статус суб'єкта підприємницької діяльності; зазначення 
ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми 

договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та 
розірванні господарських договорів); зміст позовних вимог; 

якщо позов подано до кількох відповідачів, - зміст позов
них вимог щодо кожного з них; виклад обставин, на яких 

І'рунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що під
тверджують позов; об!'рунтований розрахунок сум, що стя

гуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого 

подається позов; відомості про вжиття заходів досудового 
врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 
цього Кодексу; відомості про вжиття запобіжних заходів 
відповідно до розділу V-І ГПК У країни; перелік документів 
та інших доказів, що додаються до заяви. 

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, 

якщо вони необхідні для правильного вирішення спору. До 
позовної заяви додаються документи, які підтверджують: 

вжиття заходів досудового врегулювання господарського 
спору, у випадках, передбачених ГПК України, з кожним 

із відповідачів; відправлення відповідачеві копії позовної 

заяви і доданих до неї документів; 1 сплату державного мита 
у встановлених порядку і розмірі;2 сплату витрат на інформ а-

1 Відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку (за
тверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. 
М 1155 І І Офіційнийвісник України.- 2002.-М 34.- Ст.1586), 
таким документом є опис вкладення у поштове відправлення. 

2 Розмір державного мита, передбачений Декретом Кабінету 
Міністрів України М 7-93 від 21. О 1. 2003 р. (<Про державне мито» . 

При поданні позовної заяви стягується державне мито у розмірі 

1% від ціни позову, але не менше 3 і не більше 1 ОО неоподаткову
ваних мінімумів доходів громадян; а з позовних заяв немайнового 

характеру - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Слід звернути увагу, що відповідно до Інструкції про порядок 
обчислення та справляння державного мита (затвердженої на
казом Головної Державної податкової інспекції від 22.04.1993 р. 
N2 15 І І Бюлетень законодавства і юридичної практики Украї
ни.- 1993.-М 5.- С. 138) при Перерахуванні мита з рахунку 
платника на платіжному дорученні має бути напис (помітка) 

кредитної установи (банку) такого змісту «Зараховано в дохід бюд

жету грн (дата)». Цей напис скріплюється першим і 
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ційно-технічне забезпечення судового процесу; 1 обставини, 

на яких Грунтуються позовні вимоги. Якщо позовна заява, 

підписана представником позивача, то до неї обов'язково 

додається довіреність чи інший документ, що підтверджує 
повноваження представника позивача. 

Після прийняття позовної заяви суддя порушує прова

дження у справі, внаслідок чого виноситься ухвала про пору

шення провадження у справі, у якій, окрім іншого, зазнача

ються час і місце проведення засідання господарського суду, 

необхідні дії щодо підготовки справи до розгляду в судовому 

засіданні. Як правило, господарський суд може зажадати від 

сторін подання в судове засідання оригіналів документів, що 

додані до позовної заяви, документів, що підтверджують їх 

статус як суб'єктів господарювання- юридичних осіб або 

фізичних осіб -суб'єктів підприємницької діяльності, 

актів звіряння взаємних розрахунків тощо. 

Відповідно до ст. 69 ГПR України спір має бути вирі
шено господарським судом у строк не більше двох місяців 
(а спір про стягнення заборгованості за опротестованим 

векселем -одного місяця) від дня одержання позовної за

яви, але передбачена можливість продовження зазначеного 

строку. Сторони у справі, у разі незгоди з прийнятим рішен

ням, можуть подати апеляційну та (або) касаційну скаргу 

з метою перегляду рішення місцевого господарського суду 
у встановленому порядку. 

Стаття 25. Забезпечення якості продукції, 
вирощеної фермерським 
господарством 

1. Фермерське господарство зобов'язане дотримуватися 
встановлених відповідно до законодавства екологічних, 

другим підписами посадових осіб і відбитком печатки кредитної 
установи з відміткою дати виконання платіжного доручення. Дуже 

часто невиконання саме цієї вимоги щодо оформлення платіжного 
доручення є підставою для повернення суддею господарського суду 

позовної заяви без розгляду. 
1 Постановою Кабінету Міністрів України •Про визначення розмі

ру витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу• 

від 29.03.2002 р. М 411 (//Офіційний вісник України. - 2002. -
М 14. -Ст. 731) встановлено витрати на інформаційно-технічне 
забезпечення судового процесу для позивачів за ставкою 118 
гривень. 
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ветеринарно-санітарних nравил і норм щодо ЯІ~ості вироб
леної nродукції та інших вимог. 

2. Реалізація сільськогосподарської продукції, що ви
робляється фермерським господарством, на вітчизняному 
ринку таїіпоставки на експорт, а також розрахунки з 

українськими та іноземними партнерами здійснюються 
відповідно до законодавства України. 

Госкільки основним видом діяльності ферМерського гос
подарства є виробництво сільськогосподарської продукції 

(продуктів харчування та nродовольчої сировини), то комен
тована стаття Закону містить приписи щодо забезпечення 
якості такої продукції. 

· Відповідно до ст. 1 Закону України ~Про якість та без
пеку харчових продуктів і продовольчої сировини•> від 
23.12.1997 р. якість харчового продукту визначається як 
сукупність властивостей харчового продукту, що визначає 
його здатність забезпечувати потреби організму людини 
в енергії, поживних та смакоароматичних речовинах, 

стабільність складу і споживчих властивостей протягом 
терміну придатності. 1 

Законодавством України встановлена відповідальність 

виробників, продавців (постачальників) харчових продуктів, 
продовольчої сировини і супутніх матеріалів за забезпечення 
їх якості та безпеки для здоров' я людини під час виготовлен

ня, транспортування, зберігання та реалізації, а також за 
реалізацію цієї продукції у разі її невідповідності стандартам, 
санітарним, ветеринарним та фітосанітарним нормам_;] 

Зазначеним вище Законом встановлено, що будь-який 
харчовий продукт (крім виготовленого для особистого спо
живання), продовольча сировина не можуть бути виготов
лені, передані на реалізацію, реалізовані або використані 

іншим чином без документального підтвердження їх якості 

та безпеки. 

Документами, що підтверджують якість та безпеку хар
чових продуктів, продовольчої сировини є: 

1) декларація про відповідність, що видається виробни
ком продукції на кожну партію харчових продуктів, продо

вольчої сировини, супутніх матеріалів, або 
2) сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання 

відповідності, що видаються на: ' 

1 Відомості Верховної Ради України.- 1998. - N2 19. -Ст. 98. 
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а) харчові продукти, призначені для реалізацн на 
внутрішньому ринку України; 

б) продовольчу продукцію вітчизняного виробництва, 

призначену для експорту (якщо це передбачено умовами 
контракту чи міжнародною угодою, в якій бере участь 

Україна); 

3) висновок державної санітарно-епідеміологічної екс
пертизи, свідоцтво про державну реєстрацію, гігієнічний 
сертифікат, що видаються: 

а) висновок державної санітарно-епідеміологічної екс
пертизи - на: нові харчові продукти; харчові продукти та 

продовольчу сировину промислового виробництва; 
б) свідоцтво про державну реєстрацію - на спеціальні 

харчові продукти; 
в) гігієнічний сертифікат- на: кожнупартію плодоово

чевої, плодово-ягідної та баштанної продукції, вирощеної 
в Україні та призначеної для реалізації на внутрішньому 
ринку чи подальшої промислової переробки; кожну партію 

харчових продуктів, продовольчої сировини, призначену 

для експорту (якщо це передбачено умовами контракту чи 
міжнародною угодою, в якій бере участь Україна); 

4) ветеринарні документи (ветеринарна довідка, вете
ринарне свідоЦ1'ВО, ветеринарний сертифікат), 1 що вида
ються: 

а) ветеринарна довідка- на кожну партію (тушу) про

довольчої сировини та харчових продуктів тваринного 

походження (щодо їх ветеринарно-санітарної якості 
та безпеки), призначених для реалізації в межах адмі
ністративного району; 

б) ветеринарне свідоцтво- на кожну партію (тушу) 

продовольчої сировини та харчових продуктів тва

ринного походження (щодо їх ветеринарно-санітарної 

якості та безпеки), призначених для реалізації в межах 
України; 

в) ветеринарний сертифікат (міжнародний ветери

нарний сертифікат) - на кожну партію продовольчої 
сировини та харчових продуктів тваринного походжен
ня, призначену для експорту; 

1 Правовий статус та порядок діяльності органів, що видають 
зазначені документи, врегульовано Законом України ~Про вете

ринарну медицину» від 25.06.1992 р. (Відомості Верховної Ради 
України.- 1992.-М 36.- Ст. 531). 
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5) сертифікат якості та карантинний дозвіл, що вида
ються на: 

а) зерно та продукти його переробки; 1 

б) картоплю, овочі, плоди, ягоди і баштанні культури 
(крім харчових продуктів зазначеної групи промислово
го виробництва) . 

Харчовіпродукти , продовольчасировина,технологічне 
обладнання для їх виробництва підлягають підтвердженню 
відповідності шляхом декларування відповідності або сер
тифікації, а системи якості їх вИробництва - сертифікації 
в порядку, встановленому законом. 

Підтвердження відповідності (декларування відповід
ності та сертифікація) харчових продуктів, продовольчої та 

сертифікація систем якості здійснюються за обов'язковими 
показниками якості та безпеки, встановленими норматив

ними документами та нормативно-правовими актами. 

Фермерські господарства як суб'єкти, що займаються 
виробництвом, переробкою, зберіганням, а також реаліза

цією харчових продуктів і продовольчої сировини, зобов' я
зані дотримуватися процедур підтвердження відповідності; 
виробляти , реалізовувати та використовувати харчові про
дукти, продовольчу сировину, які відповідають вимогам За

кону України <<Про якість та безпеку харчових продуктів і 
продовольчої сировини»; реалізовувати та використовувати 

харчові продукти, продовольчу сировину лише за наявності 

документального підтвердження їхньої якості та безпеки; 
відшкодовувати споживачам шкоду, заподіяну внаслідок 
порушення законодавства України про якість та безпеку 

харчових продуктів і продовольчої сировини. 

Питання стандартизації та сертифікації сільськогос
подарської продукції, що виробляється фермерськими 

господарствами, врегульовані Декретом Кабінету Мініс

трів України <<Про стандартизацію і сертифікацію•> від 
10.05.1993 р. 2 та Законом України <<Про стандартизацію» 
від 17.05.2001 р. 3 

1 Правові відносини, що виникають з приводу виробництва 
та реалізації названого виду продукції регламентовано Законом 
України •Про насіння та садівний матеріал» від 26.12.2002 р. 
(Відомості Верховної Ради України. - 2003. - М 13. -Ст. 92). 

2 Відомості Верховної Ради України. - 1993. - N~ 27. -
Ст. 289. 

3 Відомості Верховної Ради України. - 2001. - М 31. -
Ст. 145. 
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Сертифікація являє собою процедуру, за допомогою 
якої визнаний в установленому порядку орган докумен
тально засвідчує відповідність продукції, систем якості, 

систем управління якістю, систем управління довкіллям, 
персоналу встановленим законодавством вимогам. Серти
фікація продукції в Україні поділяється на обов'язкову1 

та добровільну. 

Щодо підтвер'дження відповідності продукції фермер
ського господарства встановленим вимогам, то слід сказати, 

що це діяльність, наслідком якої є гарантування того, що 
продукція, системи якості, системи управління якістю, 

системи управління довкіллям, персонал відповідають вста
новленим законодавством вимогам, -саме так визначено 

це поняття у Законі України <<Про підтвердження відповід
ності>> від 17.05.2001 р.2 

Загальні принципи встановлення правил і норм щодо за
безпечення відповідності сільськогосподарської продукції 
вимогам санітарно-епідеміологічного законодавства встанов

лені Законом України <<Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення>) від 24.02.1994 р. 3 

Крім того, окремо слід зазначити, що стосовно сільського
сподарської продукції у системі органів виконавчої влади 
У країни існує спеціальна інспекція щодо дотримання вимог 
якості такої продукції. Відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Типового положення 
про інспекцію якості та формування ресурсів сільськогос

подарської продукції обласної, Севастопольської міської 
державної адміністрації>) від 20.10.2000 р. N215684 названі 
інспекції створюються обласними, Севастопольською місь
кою державними адміністраціями. Ці інспекції здійснюють 
державний контроль за якістю сільськогосподарської про

дукції в процесі їі виробництва, закупівлі та переробки, за-

1 Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації 
в Україні затверджено наказом Державного комітету стандар
тизації, метрології та сертифікації України від 30.08.2002 р. 
М 498 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 р. 
заМ 782/7070) /І Офіційний вісник України. - 2002. - М 40. -
Ст. 1892. 

2 Відомості Верховної Ради України. - 2001. - М 32. -
Ст. 169. 

3 Відомості Верховної Ради України. - 1994. - М 27. -
Ст. 218. 

4 Офіційний вісник України.- 2000.-М 43.- Ст. 1829. 
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безлечують організацію формування ресурсів сільськогоспо

дарської продукції для державних і регіональних потреб. 
2. Переходячи до розгляду відносин щодо реалізації фе

рмерськими господарствами виробленої сільськогосподар
ської продукції, слід зазначити, що їх правове регулювання 

різниться в залежності від того, проводиться така реаліза
ція на внутрішньому ринку чи за межами "України. 

Оптова реалізація продукції фермерськими господар
ствами в "Україні відбувається через укладення відповід

них договорів із контрагентами. До договорів, що можуть 

укладатися фермерським господарством з метою реалізації 
продукції, належать договори купівлі -продажу, міни, пос
тавки, контрактації, порядок укладення та істотні умови 

яких врегульовано нормами ЦК "України та ГК "України. 
Порядок та терміни розрахунків у такому випадку за

конодавством в імперативному порядку не врегульовано. 
Вони визначаються за погодженням сторін при укладенні 

відповідних договорів. 
Окремими самостійними способами оптової реалізації 

сільськогосподарської продукції є її продаж на аграрній 
біржі, через торговельні будинки, на аукціоні. 

Так, якщо вести мову про біржову торгівлю сільськогос

подарською продукцією, то у загальному вигляді правила їі 
проведення регламентовано Законом "України <<Про товарну 

біржу» від 10.12.1991 p.,t а більш детально- Типовими 
правилами біржової торгівлі сільськогосподарською проду

кцією, що затверджені наказом Міністерства сільського гос

подарства і продовольства "У країни, Міністерства економіки 
"України і Міністерства фінансів "України від 03.04.1996 р. 
м 103/44/622

• 

Відповідно до названих Типових правил торги сільсь
когосподарською продукцією проводяться аграрними 

біржами, які є різновидами товарних бірж. "Учасниками 
біржової торгівлі можуть бути тільки члени біржі. Фер
мерські господарства можуть приймати участь у торгах 

через брокерів - фізичних осіб, зареєстрованих на біржі 
відповідно до її статуту. Обов'язки брокерів полягають у 
виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють, 

1 Відомості Верховної Ради України. - 1992. - N2 10. -
Ст.139. 

2 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -
1997.- N2 6.- С. 174. 

131 



щодо здійснення біржових операцій шляхом підтукуван
ня :контрактів і поданні здійснюваних ними операцій для 

реєстрації на біржі. 

До біржових торгів допускається сільськогосподарська 

продукція визначеного переліку (затверджується біржею) 
стандартної якості, що є реальним товаром, а також стан
дартні :контракти на цю продукцію, що допущені біржею 

у встановленому порядку до торгів. Ціни на біржі форму
ються вільно, і їх рівень визначається на :кожен вид сіль

ськогосподарської продукції співвідношенням попиту та 

пропозиції на даний момент біржових торгів. 
Під час біржових торгів сільськогосподарською продук

цією можуть бути укладені угоди, що пов'язані з: негайною 
(від 1 до 30 днів) взаємною передачею прав та обов'язків 
щодо реальної сільськогосподарської продукції (сп ото ва 
угода); відстроченою (від 30 до 360 днів) взаємною переда
чею прав та обов' язків щодо реальної сільськогосподарської 
продукції (форвардна угода); взаємною передачею прав та 
обов' язків щодо стандартного :контракту (ф'ючерсна угода); 
поступкою прав на майбутню передачу чи набуття прав і 

обов'язків щодо реального товару або стандартного :контр
акта (опціонна угода). 

Заявки на :купівлю чи продаж реальної сільськогосподар

ської продукції подаються брокерами на біржу до початку 
торгів. Одночасно із заявкою на продаж надаються довідка 

сертифікованого складу про наявність заявленої :кількості 
сільськогосподарської продукції та сертифікат якості неза

лежної інстанції за :контролем якості сільськогосподарської 
продукції. 

Збут сільськогосподарської продукції через торговельні 
будинки, на аукціонах є відносно новими способами її реалі
зації, які фактично були започатковані на підставі відповід
них приписів Указу Президента України <<Про заходи щодо 
забезпечення формування та функціонування аграрного 
ринку» від 06.06.2000 р. N~ 7671 , що перебувають на етапі 
свого становлення. 

Переходячи до характеристики правового регулюван
ня продажу сільськогосподарської продукції :кінцевим 

споживачам (тобто у роздрібному порядку), слід сказати, 
що відповідні відносини регламентуються ЦК України, а 

також підзаконними актами, -наприклад, Постановою 

1 Офіційний вісник України.- 2000.- N2 23.- Ст. 931. 
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:Кабінету Міністрів України «Про Порядок заняття торго
вельною діяльністю і правила торговельного обслуговуван

ня населення>> від 08.02.1995 р. N2108 1 • Названі Порядок і 
правила визначають загальні умови заняття торговельною 

діяльністю, основні вимоги до торговельної (торговельно-ви
робничої) мережі і торговельного обслуговування громадян, 

які придбавають товари для власних побутових потреб у 
фермерських господарствах. 

Так встановлено, що фермерські госп_ одарства для занят
тя торговельною діяльністю можуть мати: 

1) магазини- стаціонарні пункти роздрібного продажу 
товарів, які займають окремі приміщення або будівлі та 

мають торговельний зал для покупців; 2 

2) палатки, кіоски, які займають окремі приміщення, 
але не мають торговельного залу для покупців; 

3) тривалий час діючі спеціально обладнані різні при
стосування для дрібної торгівлі: автомагазини, лотки, 
розвозки. 

При реалізації сільськогосподарської продукції фермер

ське господарство має застосовувати реєстраторів розраху
нкових операцій, відповідно до приписів Закону України 
<<Про застосування реєстраторів розрахункових операцій 

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 
06.07.1995 р.3 Реєстратори розрахункових операцій засто
совуються фермерськими господарствами, які здійснюють 
операції з розрахунків в готівковій та (або) в безготівковій 
формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних че

ків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у 

сфері торгівлі, громадського харчування. 

Особливості провадження фермерськими господарства
ми торговельноїдіяльності на ринках визначені Правилами 

торгівлі на ринках, затвердженими наказом Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції України, Мініс-

1 Зібрання постанов Уряду України. -1995.-М 5.- Ст. 118. 
2 Магазини можуть бути: за товарною спеціалізацією - продо

вольчі, непродовольчі, змішані; за товарним асортиментом - спе

ціалізовані, неспеціалізовані, універмаги, універсами, будинки 
торгівлі, торговельні центри (комплекси); за формами торгівлі- зви
чайного типу, самообслуговування, торгівлі за зразками, торгівлі 
за попереднім замовленням, дрібнооптові, фірмової торгівлі. 

3 Відомості Верховної Ради України. - 1995. - N2 28. 
Ст. 205. 
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терства внутрішніх справ України, Державної податкової 

адміністрації України та Державного комітету стандарти
зації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. 
N2 57/188/84/105 1

• 

Слід зазначити, що питання організації системи реалі
зації виробленої сільськогосподарської продукції, у тому 
числі і фермерськими господарствами, є одним з вирішаль
них при проведенні аграрної реформи. Про це свідчить хоча 

б наявність низки Указів Президента України щодо функці
онування аграрного ринку, серед яких можна назвати: <<Про 
заходи щодо стабілізації ситуації на споживчому ринку та 
розвиткутваринництва у 2001-2002 роках>> від 17.02.2001 р. 
N2 1002

, <<Про заходи щодо вдосконалення функціонування 
ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів>> 
від 23.05.2001 р. N2 3343 , <<Про заходи щодо розвитку про
довольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподар

ської продукції та продовольчих товарів>> від 07.08.2001 р. 
N2 6014

, <<Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного 
ринку>> від 08.08.2002 р. N2 6945 та ін. 

Щодо реалізації продукції фермерських господарств за 
межами території України, то вона відбувається на підставі 
укладених зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 
Такі договори (контракти) укладаються у письмовій фор
мі, в них визначаються права та обов' язки сторін, порядок 
розрахунків та інші положення. Врегулюванню питань зов
нішньоекономічної діяльності фермерських господарств 
присвячено норми глави УІІ ГК України та Закону України 
«Про зовнішньоекономічну діяльність>>, а форма та зміст 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) визначені 
наказом Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції України <<Про затвердження Положення про 
форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)>> від 
06.09.2001 р. N2 2016

• 

Існують певні особливості щодо проведення розрахунків 

за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), на 
які слід звернути увагу. Так, відповідно до приписів За
кону України <<Про порядок здійснення розрахунків в іно-

1 Офіційний вісник України.- 2002.- N213.- Ст. 681. 
2 Офіційний вісник України.- 2001.- N2 8.- Ст. 315. 
3 Офіційний вісник України.- 2001.- N2 21.- Ст. 928. 
4 Урядовий кур'єр.- 2001.- N2 145.- С. 9. 
5 Офіційний вісник України.- 2002.- N2 32.- Ст. 1507. 
6 Офіційний вісник України.- 2001.- N2 39.- Ст. 1789. 
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земній валюті>> від 23.09.1994 р. 1 , виручка фермерського 

господарства у іноземній валюті підлягає зарахуванню на 
його валютний рахунок в уповноваженому банку у терміни 
виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не 

пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення 
(виписки вивізної вантажної митної декларації) продук

ції, що експортується. Перевищення зазначеного терміну 

можливо лише на підставі індивідуальної ліцензії Націо
нального банку України. За порушення зазначеного терміну 

названим Законом встановлено стягнення пені за кожний 
день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної 
виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іно

земній валюті, перерахованої у грошову одиницю України 

за валютним курсом Національного банку У країни на день 
виникнення заборгованості. При цьому така пеня підлягає 
до сплати фермерським господарством, а не його іноземним 

контрагентом. 

Стаття 26. Кооперація фермерських господарств 
Фермерські господарства разом з іншими сільськогоспо

дарськими товаровиробниками мають право створювати 

обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи, спілки, 

інші об'єднання, а також бути засновниками (учасниками) 
господарських товариств. 

Створені за участю фермерських господарств обслуго
вуючі сільськогосподарські кооперативи не є прибутко

вими. 

Коментована стаття закріпила право фермерських госпо
дарств на кооперування своєї діяльності. Метою кооперації 

є задоволення економічних, соціальних та інших потреб 
членів кооперативних організацій на основі поєднання 
їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними 

ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, са
моуправління та самоконтролю. Питання щодо кооперації 
фермерських господарств з іншими сільськогосподарськи
ми товаровиробниками виникає тоді, коли фермерське 

господарство одноособово не може виконувати окремі види 
виробничої діяльності, або ж їх виконання є економічно 
недоцільним. Наприклад, фермерське господарство, здій-

1 Відомості Верховної Ради України. - 1994. - N~ 40.
Ст. 364. 
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снюючи основну діяльність щодо виробництва сільськогос
подарської продукції, може не мати достатньо ресурсів (як 

матеріальних, так і людських), щоб організувати матері
ально-технічне забезпечення основної діяльності, переробку та 

реалізацію сільськогосподарської продукції, надання усілякого 
роду супутніх послуг (торговельних, бухгалтерських, юридич
них тощо). У цьому разі фермерські господарства можуть 

кооперувати свою діяльність з іншими суб' єктами- сільсько

господарськими товаровиробниками1 • 
Однією з головних форм кооперування на селі є ство

рення кооперативів, що якраз і названі серед перших у 
коментованій статті Закону. Порядок створення та статус 
кооперативів в сільському господарстві ізакріплено Зако
ном України <<Про кооперацію•> від 10.07.2003 р. 2 , а більш 
детально- нормами спеціального Закону України <<Про 
сільськогосподарську кооперацію•> від 17.07.1997 р. 3 

Відповідно до ст. 1 Закону України <<Про кооперацію» 
кооператив - юридична особа, утворена фізичними та (або) 
юридичними особами, які добровільно об'єдналися на ос

нові членства для ведення спільної господарської та іншої 
діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціаль

них та інших потреб на засадах самоврядування. 
Обслуговуючим же кооперативом визнається коопера

тив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та 
(або) юридичних осіб для надання послуг переважно членам 

кооперативу, а також іншим особам з метою провадження 
їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи на

дають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 
20 відсотків загального обороту кооперативу. 

Основними завданнями кооперації є: захист майнових 
інтересів і соціальних прав членів кооперативів; створення 
системи економічної і соціальної самодопомоги населення 

та суб' єктів господарювання; залучення у виробництво то ва-

1 Однак слід зазначити, що норми інших актів законодавства 
України надають фермерським господарствам право на об' єднання 
своєї діяльності не лише із сільськогосподарськими організа

ціями, а й з будь-якими іншими суб'єктами правовідносин, на 

створення не лише сільськогосподарських підприємств, а й інших 

суб'єктів господарювання. 
2 Відомості Верховної Ради України. - 2004. - М 5. -

Ст. 35. 
3 Відомості Верховної Ради України. - 1997.- N2 39. -

Ст. 261. 
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рів, робіт, послуг, додаткових трудових ресурсів, підвищен

ня трудової і соціальної активності населення; створення 
і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження 
господарської та іншої діяльності кооперативів з метою зрос

тання матеріального добробуту їх членів та задоволення 

потреб у товарах і послугах; сприяння сталому розвитку та 

становленню засад демократичного розвитку суспільства. 
Більш детально статус обслуговуючих сільськогосподар

ських кооперативів врегульовано Законом "України <<Про 
сільськогосподарську кооперацію». Спираючись на загальні 

кооперативні принципи, названий Закон встановлює, що 
обслуговуючі кооперативи спрямовують свою діяльність 

на обслуговування сільськогосподарського та іншого вироб

ництва учасників кооперації. Залежно від виду діяльності 
вони подіЛяються на переробні, заготівельно-збутові, поста
чальницькі, сервісні та інші. Обслуговуючі кооперативи 

створюються для надання комплексу послуг, пов'язаних з 
виробництвом, переробкою, збутом продукції рослинництва, 

тваринництва, лісівництва і рибництва. "У законодавстві 
також закріплено положення, відповідно до якого обслу
говуючі кооперативи, здійснюючи обслуговування членів 
кооперативу, не ставлять за мету отримання прибутку (адже 

мета їх діяльності - задоволення різноманітних потреб 
членів кооперативу). 

З метою запобігання виникненню ситуації, коли обслуго

вуючі сільськогосподарські кооперативи перетворюються 
на інші за суттю форми господарювання, законодавством 

закріплено правило, що такі кооперативи можуть надавати 

послуги відповідно до статуту іншим особам в обсягах, що 
ІІе перевищують 20 відсотків загального обороту кооперати
ву. Вказані сільськогосподарські кооперативи створюються 

на установчих зборах засновниками (не менше трьох осіб), 

проходять у встановленому порядку державну реєстрацію і 

лише після цього набувають прав юридичної особи. З цього 
моменту вони стають самостійними учасниками господар

ського обігу. 
Ще однією з форм кооперування діяльності, що дозво

ляє не лише обслуговувати основне сільськогосподарське 
виробництво, а й розширити рамки ведення бізнесу, є 
створення об'єднання фермерських господарств між собою 
або з іншими підприємствами -сільськогосподарськими то
варовиробниками. Статус об'єднань підприємств детально 

регламентовано главою 12 ГК "України. Відповідно до ст. 118 
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названого кодексу об' єднанням підприємств є господарська 
організація, утворена у складі двох або більше підприємств 

з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяль
ності для вирішення спільних економічних та соціальних 
завдань. Таке утворення засновується фермерськими гос

подарствами та іншими суб'єктами на добровільних заса

дах. Створені об'єднання проходять державну реєстрацію, 

діють на основі установчого договору та (або) статуту та 

мають права юридичної особи. Фермерські господарства 
можуть створити так звані <<господарські об'єднання>>, що 
є різновидом об'єднань підприємств1 • Господарські об'єд

нання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, 

концерни, що мають різні принципи поєднання діяльності 

фермерських господарств. 

Слід зазначити, що фермерські господарства можуть 
також кооперувати свою діяльність з використанням інших 

форм об'єднання. До таких можуть бути віднесені союзи, 
спілки, асоціації підприємців тощо, але їх правовий ста
тус нормативними актами України фактично поки що не 
визначений.2 

Останньою (за переліком, але не за значенням) серед 

форм інтеграції фермерських господарств з іншими суб'єк
тами господарювання у коментованій статті Закону названі 

господарське товариство. Дана форма господарювання 

є однією з найпоширеніших у сільському господарстві у 
даний час. 

Статус господарських товариств врегульовано главою 8 
ЦК України <<Підприємницькі товариства>>, главою 9 ГК 
України <<Господарські товариства>> та Законом України 
<<Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. 3 

1 Також можуть створюватися державні чи комунальні госпо
дарські об'єднання,- створюються державними чи комунальни
ми підприємствами за рішенням відповідних органів, до сфери 
управління яких входять зазначені підприємства. 

2 Тобто, при створенні об'єднання фермерських господарств у 
вигляді, скажімо, спілки фермерських господарств, питання її 
правового статусу, майнових взаємовідносин, управління такою 

спілкою слід якомога детальніше регламентувати в установчих до
кументах спілки, спираючись на приписи чинного законодавства 
України щодо статусу подібних утворень. 

3 Відомості Верховної Ради України. - 1991. - М 49. -
Ст. 682. 

138 



Так, відповідно до ст. 79 ГR України господарськими 
товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти 
господарювання, створені юридичними особами та (або) 
громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в під

приємницькій діяльності товариства з метою одержання 
прибутку. У випадках, передбачених законодавством, 
господарське товариство може діяти у складі одного учас

ника. Господарські товариства є юридичними особами. 

Фермерські господарства, які стали засновниками або 
учасниками господарського товариства, зберігають свій 

статус юридичної особи. Господарські товариства можуть 
здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, якщо 

інше не передбачено законом. 
Законодавство України встановлює такі види господар

ських товариств: акціонерні товариства, товариства з обме
женою відповідальністю, товариства з додатковою відпові-

дальністю, повні товариства, командитні товариства. 
Найбільш поширеними на селі є сільськогосподарські 

акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповіда
льністю. Акціонерним товариством визнається господарське 
товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену 
кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відпо

відальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а 
акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю 

товариства, в межах вартості належних їм акцій. 
На відміну від цього товариством з обмеженою відпові

дальністю є господарське товариство, що має статутний 

фонд, поділений на частки, розмір яких визначається уста
новчими документами, і несе відповідальність за своїми зо

бов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, 
які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, по

в'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів. 

Господарські товариства діють на підставі установчих 
документів, якими для повних товариств і командитних 
товариств є засновницький договір; а для акціонерного то
вариства, товариства з обмеженою відповідальністю і то ва

риства з додатковою віддовідальністю- статут (ст. 82 ГR 
України). Установчі документи господарського товариства 
повинні містити відомості про вид товариства, предмет і 

цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад 
і компетенцію органів товариства та порядок прийняття 

ними рішень, вкл'ючаючи перелік питань, з яких необхідна 

одностайність або кваліфікована більшість голосів, інші ві-
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домості, передбачені статтею 57 ГК України. Окрім цього, 
залежно від виду господарських товариств, установчі доку
менти мають містити ще додаткові відомості. 

У коментованій статті зазначено, що фермерські госпо
дарства можуть бути як засновниками нових, так і учасни
ками вже створених господарських товариств. 

Засновники господарського товариства вчиняють ком
плекс юридичних дій, пов' язаних зі створенням ( заснуван
ням) такого товариства (проведення установчих зборів, роз

роблення та прийняття статутних документів, формування 
первісної майнової бази, вчинення дій щодо проведення 
державної реєстрації товариства). Статус засновника гос
подарського товариства фактично втрачається особою ( фер
мерським господарством) в момент державної реєстрації 

господарського товариства, тобто з моменту набуття ним 
прав юридичної особи. Надалі відмінностей у правовому 

статусі засновників та учасників сільськогосподарських 
господарських товариств чинне законодавство України не 

містить, а, отже, можна заключити, що з названого вище 
моменту засновник автоматично перетворюється на учасни

ка господарського товариства. Повноваження учасників то

вариства доволі детальнорегламентовано у ЦК У країни, ГК 

України, Законі України <<Про господарські товариства•>та 
мають бути закріплені в установчих документах кожного 
сільськогосподарського господарського товариства. 

Стаття 27. Трудові відносини у фермерському 
господарстві 

1. Трудові відносІfНИ у фермерському господарстві ба
зуються на основі праці його членів. У разі виробничої 
потреби фермерське господарство має право залучати до 

роботи в ньому інших громадян за трудовим договором 

(контрактом). 

2. Трудові відносини членів фермерсЬІ~ого господа рства 
регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за тру
довим договором (контрактом), - заІ~онодавством У країни 
пропрацю. 

Трудові спори у фермерському господарстві вирішують
ся у встановленому законом порядку. 

3. 3 особами, залученими до роботи у фермерському 
господарстві, укладається трудовий договір (контракт) у 
письмовій формі, в якому визначаються строк договору, 

умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні 
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дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та 
їі розміри, харчування тощо). 

4. Видача трудових книжок членам фермерського госпо
дарства і громадянам, які працюють у ньому за трудовим 

договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відпо

відно до законодавства України про працю. 
Розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки 

осіб, які працюють у фермерському господарстві за трудо

вим договором (контрактом), не повинні бути меншими за 

встановлений державою розмір мінімальної заробітноїпла
ти і передбачену законом тривалість щорічної відпустки. 

5. Голова фермерського господарства створює безпечні 
умови праці для членів господа рства і громадян, які уклали 

трудовий договір (контракт), забезпечує дотримання вимог 
техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної 

безпеки. 

1Гметою створення фермерського господарства у бага
тьох випадках є об' єднання, кооперування зусиль фізичних 

осіб- членів сім'ї або інших родичів, з метою спільного 
виконання сільськогосподарських робіт та виробництва 

сільськогосподарської продукції. Саме цим пояснюється 
вимога законодавства щодо обов'язкової трудової участі 
членів у його діяльності. Цей принцип є характерним і для 

інших видів сільськогосподарських товаровиробників (на
приклад, сільськогосподарських кооперативів). 

Однак, через специфіку сільськогосподарського вироб
ництва, його сезонність у фермерського господарства може 

виникнути потреба у залученні додаткових працівників, що 
не належать до членів господарства. У цьому випадку тру

дові відносини між фермерським господарством і такими 

найманими працівниками оформлюються шляхом укладен

ня трудового договору (контрактуl:f 
2. Оскільки відносини членства мають визначальний 

характер у фермерських господарствах, саме на їх підставі 
викликає комплекс інших відносин, -майнових, управлін
ських, соціальних і, безумовно, трудових. У зв'язку з цим 

коментована стаття Закону якраз і містить приписи щодо 
особливостей врегулювання трудових відносин членів фер

мерського господарства. 

Правовою підставою вміщення у коментований Закон 
припису про те, що <<Трудові відносини членів фермерського 

господарства регулюються Статутом>), є стаття 3 Кодексу 
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законів про працю України, 1 відповідно до якої <<Особливості 
праці членів кооперативів та їх об' єднань, колективних сіль
ськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) 
господарств, працівників підприємств з іноземними інвес
тиціями визначаються законодавством та їх статутами•>. 
У даному випадку вбачається реалізація принципу делего ва

ної (санкціонованої) правотворчості,- коли окремі норми 
щодо врегулювання nевних відносин вміщуються у локаль
них нормативних актах сільськогосподарських підприємств, 
у тому числі і фермерських госnодарств. Однак, звичайно, 
nриписи Статуту фермерського господарства, що сnрямовані 

на врегулювання трудових відносин його членів, не можуть 
містити норми та положення, що суnеречать загальним nрин

ципам та правилам трудового законодавства України. 
Відносно найманих працівників фермерських госnо

дарств слід зауважити, що організація їх праці регулюється 
нормами КЗпП України та іншими актами трудового законо
давства України, з nевними особливостями, які стосуються, 
nереважно, робочого часу та часу відпочинку, форми оплати 
nраці тощо. 

Частина друга коментованої статті містить відсильну 
норму щодо nорядкурозв'язання трудових спорів у фермер
ських госnодарствах. Детально nорядок вирішення трудо
вих сnорів регламентований КЗnП України, нормами ЦПК 

-України та підзаконними нормативними актами. 
Так, ст. 221 КЗпП України передбачено, що трудові 

спори розглядаються: 1) комісіями по трудових спорах; 
2) районними, районними у місті, міськими чи міськрай
онними судами. 

Комісії по трудових спорах обираються загальними збо
рами (конференцією) трудового колективу фермерського 
господарства з числом nрацюючих не менш як 15 чоловік. 
Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень 
комісії визначаються загальними зборами (конференцією) 
трудового колективу. Комісія по трудових спорах є обов' яз
ковим nервинним органом по розгляду трудових спорів, 2 

що виникають у фермерських госnодарствах, за винятком 

окремих категорій спорів, про які буде зазначено нижче. 

1 Далі за текстом - КЗпП України. 
2 Слід зазначити, що працівник може безпосередньо звернутися 

для вирішення трудового спору і до суду. Але, як свідчить практи

ка, суд все одно запитує рішення комісії по трудових спорах (адже 

спір може бути вирішено безпосередньо на рівні фермерського 

господарства без застосування судового примусу). 
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Трудовий спір можна охарактеризувати як розбіжності, 

що виникли між фермерським господарством та його найма
ними працівниками або членами щодо невиконання вимог 

законодавства про працю. Він підлягає розглядові в комісії 
по трудових спорах, якщо працівник або член фермерсько

го господарства самостійно або за участю профспілкової 

організації, що представляє його інтереси, не врегулював 
розбіжності при безпосередніх переговорах з головою (вла
сником) фермерського господарства. 

Якщо працівник не згоден з рішенням комісії по тру
дових спорах, він може звернутися за захистом своїх прав 
до суду. 

Однак, як було сказано вище, розгляд окремих трудо

вих спорів не належить до компетенції комісії по трудових 
спорах і вони розглядаються безпосередньо судами (це, 
наприклад, трудові спори за заявами працівників (членів) 

фермерських господарств, де комісії по трудових спорах 
не обираються; про поновлення на роботі незалежно від 
підстав припинення трудового договору, зміну дати і фор

мулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного 
прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи; голови 
фермерського господарства; голови фермерського господар

ства про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, 
заподіяної господарству тощо). 

Працівник (член) фермерського господарства має зверну

тися з позовною заявою до суду в тримісячний строк з дня, 
коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушен

ня свого права, а у справах про звільнення - в місячний 

строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня 

видачі трудової книжки. У разі порушення законодавства 
про оплату праці працівник має право звернутися до суду з 

позовом про стягнення належної йому заробітної плати без 

обмеження будь-яким строком. 

Слід звернути увагу, що особливості розгляду трудо

вих спорів членів фермерських господарств можуть бути 
встановлені Статутами таких господарств, ripo що прямо 
зазначається у п. 35 постанови Пленуму Верховного суду 
України <<Про практику розгляду судами трудових спорів» 
від 06.11.1992 р. N2 9 1 • 

1 Постанови Пленуму Верховного ~уду України (1963-2000): 
Офіц. видання: У 2 т. /За заг. ред. В.Ф. Бойка. - К.: А.С.К., 
2000.- т. 1.- с. 208-209. 
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3. Із найманими працівниками фермерського господар
ства укладається трудовий договір (контракт). 

Відповідно до ст. 21 КЗпП України трудовим договором 
визнається угода між працівником і головою (власником) 
фермерського господарства, за якою працівник зобов'язу
ється виконувати роботу, визначену цією угодою, з підля
ганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а голова 
(власник) фермерського господарства зобов' язується випла
чувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови 
праці, необхідні для виконання роботи, передбачені зако
нодавством про працю, колективним договором і угодою 

сторін. Трудовий договір, що укладається із найманими 
працівниками фермерських господарств, може бути як стро
ковий (на час виконання певних робіт, на сезон), так і без
строковим (тобто без визначення конкретного терміну). 

Особливою формою трудового договору є контракт,.сфера 
застосування якого визначається виключно законами Укра

їни. Контракт завжди укладається у письмовій формі і на 
визначений строк. Як зазначено у Постанові Кабінету Мініс
трів України <<Про впорядкування застосування контракт
ної форми трудового договору» від 19.03.1994 р. ;NQ 1701 , 

контракт як особлива форма трудового договору, повинен 
спрямовуватися на забезпечення умов для проявлення іні
ціативності та самостійності працівника, враховуючи його 
індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення 
взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну за
хищеність працівника. Умови контракту, що погіршують 
становище працівника порівняно з чинним законодавством, 

угодами і-колективним договором, вважаються недійсними. 
Типова форма контракту, що має бути використана при 
його укладенні із працівником фермерського господарства, 
затверджена наказом Міністерства праці України <<Про за
твердження Типової форми контракту з працівником•> від 
15.04.1994 р. м 232 • 

Як зазначено у тексті коментованої статті Закону, у тру
довому договорі (контракті) визначаються строк договору, 
умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні 
дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та 

1 Зібрання постанов Уряду України. - 1994. - М 7. -
Ст. 172. 

2 Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-
2004--м 1. -с. 262. 
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її розміри, харчування тощо). Особливостями трудового 
договору (контракту), що укладається із найманим пра
цівником фермерського господарства, можуть бути умови 
щодо подавженої тривалості робочого дня, роботи змінами, 
підсумованого обліку робочого часу, перенесення часу від
починку на більш вільні пори року (особливо це характерно 
при збиранні врожаю), подрібнення щорічної відпустки на 

частини та надання її переважно у осінньо-зимовий період, 
натуральна форма оплати праці (у певному відсотку, вста

новленому законодавством), забезпечення харчування без-
посередньо на робочому місті тощо. · 

4. Умови та правила видачі трудових книжок членам 
фермерського господарства та особам, що працюють у ньо
му за трудовим договором (контрактом), встановлені КЗпП 
України та Постановою Кабінету Міністрів України <<Про 
трудові книжки працівників>> від 27.04.1993 р. N2 3011 . 

Так, при влаштуванні на роботу працівники зобов' язані 
подавати трудову книжку, оформлену в установленому 

порядку. Ті особи, які працевлаштовуються вперше, при
ймаються на роботу без трудової книжки. 

Трудові книжки зберігаються у фермерському госпо
дарстві як документи суворої звітності, а при звільненні 
працівника трудова книжка видається йому під розписку в 
журналі обліку. Трудові книжки ведуться на всіх працівни
ків, які працюють у фермерському господарстві понадп'ять 
днів. На осіб, які працюють у господарстві за сумісництвом, 
трудові книжки не ведуться (вони ведуться тільки за місцем 
їх основної роботи). · 

Безпосередня відповідальність за організацію ведення 
обліку, зберігання і видачу трудових книжок_ покладена 
на голову фермерського господарства. 

Записи до трудових книжок членів та найманих праців
ників фермерського господарства вносяться головою фер

мерського господарства або ж уповноваженою ним особою 
відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення тру

дових книжок працівників, що була затверджена наказом 
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України 
та Міністерства соціального захисту населення України від 
29.07.1993 р. м 582 • . 

1 Зібрання постанов Уряду України. - 1993. - N2 10. -
Ст. 197. 

2 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -
2004.- N2 1.- с . 313. 
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Названою Інструкцією встановлено, що особи, які впер
ше поступають на роботу і не мають трудової книжки, 

повинні пред'явити паспорт, диплом або інший документ 
про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, 
звільнені із Збройних сил України, Національної гвардії 
України, Служби безпеки України, Прикордонних військ 
України, Цивільної оборони України, Управління охорони 
вищих посадових осіб У країни та інших військових форму

вань, створених відповідно до законодавства України, та 
військовослужбовці, звільнені із Збройних сил колишнього 
Союзу РСР і Збройних сил держав-учасниць СНД, пред' яв
ляють військовий квиток; звільнені з місця відбування 
кримінального покарання зобов'язані пред'явити довідку 
про звільнення. 

До трудової книжки вносяться: відомості про праців
ника ·- прізвище, ім'я та по батькові, дата народження; 
відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, 
звільнення; відомості про нагородження і заохочення: про 

нагородження державними нагородами У країни та відзнака
ми України, заохочення за успіхи у роботі та інші заохочен
ня відповідно до чинного законодавства України; відомості 
про відкриття, на які видані дипломи, про використані ви
находи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у 
зв'язку з цим винагороди. Стягнення до трудової книжки 
не заносяться. 

Записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні 
на іншу роботу повинні провадитись головою фермерського 
господарства у точній відповідності з формулюванням чинно

го законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт 
закону (КЗпП України). Усі записи в трудовій книжці про 

прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу 

або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносять
ся після видання наказу (розпорядження), але не пізніше 

тижневого строку, а в разі звільнення- у день звільнення і 

повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження). 

З кожним записом, що заноситься до трудової книжки 
на підставі наказу (розпорядження) про призначення на ро

боту, переведення і звільнення, голова фермерського госпо
дарства зобов' язаний ознайомити працівника під розписку 

в особистій картці, в якій має повторюватися відповідний 
запис з трудової книжки (вкладиша). У разі необхідності 
працівникам на їх прохання видаються завірені виписки з 
трудових книжок відомостей про роботу. 

146 



Існують певні особливості внесення записів до трудових 
книжок у разі звільнення працівників фермерського госпо
дарства. Так, загальним положенням є те, що у разі звільнен

ня працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у 
трудову книжку за час роботи у господарстві, засвідчуються 

підписом голови фермерського господарства або спеціально 
уповноваженою ним особою та печаткою господарства. Після 

цього трудовий стаж у фермерському господарстві підтверд
жується підписом керівника, заступника, іншої уповнова

женої на це особи та завіряється печаткою місцевого органу 
державної виконавчої влади (державної адміністрації). 

Коментованою статтею також встановлено правило, від
повідно до якого розмір оплати праці і тривалість щорічної 

відпустки осіб, які працюють у фермерському господарстві 
за трудовим договором (контрактом), не повинні бути мен

шими за встановлений державою розмір мінімальної заро
бітної плати і передбачену законом тривалість щорічної 
відпустки. 

Відповідно до Закону України <<Про Державний бюджет 
України на 2004 рік•> від 27.11.2003 р. 1 розмір мінімальної 
оплати праці з 01.12.2003 р. встановленонарівні 205 грн на 
місяць. Мінімальна ж тривалість щорічної відпустки, що 
має надаватися працівникам в Україні - 24 календарних 
дні(ст. 75КЗпПУкраїнитаЗаконУкраїни <<Про відпустки•> 
від 15.11.1996 р. 2). 

Безумовно, усі зазначені вище норми мають додержува

тися і фермерським господарством. 
5. Статтею 153 КЗпП України передбачено, що на всіх 

підприємствах, в установах, організаціях створюються без

печні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і 
нешкідливих умов праці покладається законом на власника 
або уповноважений ним орган (у нашому випадку - голо

ву фермерського господарства). Умови праці на робочому 
місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, 
устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів 
колективного та індивідуального захисту, що використо

вуються працівником, а також санітарно-побутові умови 

повинні від!Jовідати вимогам нормативних актів про охо
рону праці. 

1 Відомості Верховної Ради У-країни. - 2004. - М 17-18. -
Ст. 250. 

2 Відомості Верховної Ради У-країни.- 1997.-М 2.- Ст. 4. 
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Галова фермерського господарства повинен впроваджу
вати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають вироб
ничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні 
умови, що запобігають виникненню професійних захворю
вань працівників. 

Законодавством України встановлено правило, відпо
відно до якого голова фермерського го~подарства не вправі 
вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з 

явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не від

повідають законодавству про охорону праці. Працівник 
має право відмовитися від дорученої роботи, якщо ство

рилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи 
здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього 

середовища. 

Все викладене вище відноситься до обов' язків голови 
фермерського господарства, як посадової особи, що несе 

відповідальність за забезпечення охорони праці у фермер
ському господарстві. На голову фермерського господарства 
також покладено обов' язок щодо систематичного проведен
ня інструктажу (навчання) працівників з питань охорони 
праці, протипожежної охорони та ін. 

Більш детально питання охорони праці членів та найма
них працівників фермерського господарства регламентовано 
Законом України <<Про охорону праці>> від 21.11.2002 р. 1 

Відповідно до ст. 1 цього Закону охорона праці визначається 
як система правових, соціально-економічних, організацій
но-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профі
лактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження 

життя, здоров' я і працездатності людини у процесі трудової 
діяльності. 

З метою вирішення питань щодо охорони праці у кожно
му фермерському господарстві має створюватися служба 

охорони праці, 2 що має доволі розгалужені повноваження, 
навіть щодо припинення проведення окремих видів робіт 

або ж діяльності господарства в цілому. 

1 Відомості Верховної Ради України. - 2003. - N2 2. -
Ст. 10. 

2 При цьому у фермерських господарствах з кількістю працю
ючих 50 і більше осіб створюється служба охорони праці; менше 
50 осіб- функції служби охорони праці можуть виконувати в по

рядку сУмісництва особи, які мають відповідну підготовку; менше 
20 осіб - можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних 
засадах, які мають відповідну підготовку. 
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Питання забезпечення охорони праці мають одне з вирі

шальних значень в діяльності фермерського господарства, 
оскільки з метою виробництва сільськогосподарської про

дукції тут застосовуються складні сільськогосподарські 
машини та механізми, біологічні організми - тварини, 

спеціальні добрива та хімікати тощо, недбале поводження 
із якими може призвести до трагічних наслідків. 

Стаття 28. Бухгалтерський облік і звітність 
фермерськогогосподарства 

Фермерське господарство веде бухгалтерський облік 
результатів своєї роботи і подає відповідним органам фі
нансову звітність, статистичну інформацію та інші дані, 
встановлені законодавством України. 

Відповідно до ст. 19 ГК України усі суб'єкти господарю
вання зобов'язані здійснювати первинний (оперативний) 
та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати 
статистичну інформацію, а також надавати відповідно до 
закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо 
своєї господарської діяльності. 

Обов' язок фермерського господарства як юридичної осо

би вести бухгалтерський облік своєї діяльності, складати 
звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпе

чувати її зберігання у терміни, встановлені законами; пода
вати до державних податкових органів та інших державних 
органів, відповідно до законів, декларації, бухгалтерську 
звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчис

ленням і сплатою податків і зборів (обов' яз:кових платежів), 

встановлених ст. 9 Закону України <<Про систему оподат
кування•>, а також нормами спеціального Закону України 
<<Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укра
їні•> від 16.07.1999 р. 1 

У спеціальному Законі зазначено, що бухгалтерський об
лік- це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, нако
пичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації 

про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім 
:користувачам для прийняття рішень; а фінансова звіт

ність- бухгалтерська звітність, що містить інформацію 

1 Відомості Верховної Ради України. - 1999. - М 40. -
Ст. 365. 
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про фінансове становище, результати діяльності та рух 

грошових коштів підприємства за звітний період. 

Обов' язок щодо ведення бухгалтерського обліку та скла
дання фінансової звітності поширюється на всіх юридичних 

осіб, створених відповідно до законодавства України, неза

лежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, 

у тому числі й тих, які ведуть спрощений облік доходів і 

витрат. 

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фі

панеоnої звітності є надання користувачам для прийняття 

рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 

фінансове становище, результати діяльності та рух грошо

вих коштів підприємства. Слід зазначити, що відповідно 

до приписів названого Закону, бухгалтерський облік є обо

в' яз ко вим видом обліку, який ведеться підприємством. На 

базі його даних Грунтуються фінансова, податкова, статис

тична та інші види звітності, що використовують грошовий 

вимірник. 

Бухгалтерський облік та фінансова звітність Грунтують

ся на таких основних принципах: обачності, автономності, 

послідовності, безперервності, нарахування та відповідності 

доходів і витрат, превалювання сутності над формою, істо

ричної (фактичної) собівартості, пріоритету оцінки, засто

сування єдиного грошового вимірника, періодичності. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінан

сів України, яке затверджує Національні положення (стан

дарти) бухгалтерського обліку1 , інші нормативно-правові 

акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності. 

Викладені положення щодо здійснення бухгалтерського 
обліку та звітності повністю стосуються і фермерських гос

подарств як юридичних осіб. 

Бухгалтерський облік у фермерських господарствах ве

деться безперервно з дня державної реєстрації господарства 

до його ліквідації. Питання організації бухгалтерського 

обліку у фермерському господарстві належать до компе
тенції голови (власника) господарства, який і несе відпові-

1 Слід зазначити, що на сьогодні Міністерством фінансів Украї
ни затверджено більше 20-ти Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. 

150 



дальність за його організацію та забезпечення фіксування 
фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних 

документах, збереження оброблених документів, регістрів 
і звітності протягом встановленого терміну, але не менше 

трьох років. 
Формами організації бухгалтерського обліку можуть 

бути: а) введення до штату фермерського господарства по

сади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на 

чолі з головним бухгалтером; б) користування послугами 
спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як 

підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність 

без створення юридичної особи; в) ведення на договірних 
засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгал

терією або аудиторською фірмою; г) самостійне ведення 
бухгалтерського обліку та складання звітності безпосеред
ньо головою (власником) або іншим членом фермерського 

господарства. 

Фермерське господарство самостійно визначає облікову 
політику; обирає форму бухгалтерського обліку як певну 

систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та уз а
гальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, 

встановлених законодавством, та з урахуванням особливо

стей своєї діяльності і технології обробки облікових даних; 
розробляє систему і форми внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку, звітності і контролю господар
ських операцій, визначає права працівників на підписання 

бухгалтерських документів; затверджує правила докумен
таобороту і технологію обробки облікової інформації, до
даткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку; 
може виділяти на окремий баланс філії, представництва, 

відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов' язані 
вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх 

показників до фінансової звітності господарства. 
Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення 

бухгалтерського обліку фермерського господарства, має 

забезпечувати дотримання встановлених єдиних методоло

гічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у 
встановлені строки фінансової з ві тн ості; організує контроль 
за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх 
господарських операцій; бере участь в оформленні матері

алів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від 
нестачі, крадіжки і псування активів господарства; забез
печує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, 
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представництвах, відділеннях та інших відокремлених 
підрозділах господарства. 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінан

сову звітність в Україні>> встановлені вимоги щодо пер 
винних облікових документів та регістрів бухгалтерського 
обліку, підстави та правила проведення інвентаризації 
активів і зобов'язань фермерського господарства як юри

дичної особи. 

Серед нормативних актів, що спрямовані на врегулю
вання окремих питань організації бухгалтерського обліку 

у фермерських господарствах, чільне місце займає наказ 
Міністерства аграрної політики України <<Про затверджен

ня регістрів та Методичних рекомендацій з організації та 
ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною 

формою на підприємствах агропромислового комплексу>> 
від 07.03.2001 р. N2 491 та наказ Міністерства аграрної полі
тики України <<Про затвердження Методичних рекомендацій 
з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських 
(фермерських) господарствах>> від 02.07.2001 р. N2 1892 • 

Окремий розділ Закону України <<Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні>> присвячений питан
ням складання та подання фі~ансової звітності. У ньому 

зазначено, що така звітність складається на основі даних 
бухгалтерського обліку фермерського господарства; вона 
підписується керівником (головою) та бухгалтером фермер

ського господарства. 

Фінансова звітність включає: баланс, звіт про фінансові 

результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний 
капітал та примітки до звітів. 

Для суб'єктів малого підприємництва3 Національними 
положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за 

показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту 
про фінансові результати. Фінансовазвітність не становить 

1 Цим наказом встановлено, що регістри журнально-ордерної 
форми бухгалтерського обліку запроваджуються сільськогоспо

дарськими підприємствами, які входять до сфери управління 

міністерства, починаючи з 1 січня 2001 року. 
2 Окрім Методичних рекомендацій зазначеним на:~<азом також 

затверджені Регістри простої та спрощеної форми бухгалтерського 
обліку, які застосовуються в фермерських господарствах. 

3 За наявності певних умов фермерське господарство може бути 
віднесено до числа таких суб'єктів. Детальніше див. коментар до 
ст. 313акону. 

152 



комерційної таємниці, крім випадків, передбачених зако
нодавством. 

Звітним періодом для складання фінансової звітності є 
календарний рік. Проміжна звітність складається щоквар
тально наростаючим підсумком з початку звітного року в 
складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс 
фермерського господарства складається за станом на кінець 
останнього днЯ кварталу (року). 

Більш детально порядок подання фінансової звітності 
врегульовано Постановою Кабінету Міністрів України (<Про 
затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 
28.02.2000р. N2 4191• Зазначеним Порядком, зокрема, вста
новлено, що квартальна фінансовазвітність (крім зведеної та 
консолідованої) подається відповідним органам (наприклад, 

органам державної статистики), не пізніше 25 числа місяця, 
що настає за звітним кварталом, а річна- не пізніше 20 лю
того наступного за звітним року; перед складанням річної 
фінансової з ві тн ості обов'язкове проведення інвентаризації 
активів та зобов'язань фермерського господарства. 

Обов'язок подання фермерським господарством статис

тичної інформації закріплений Законом України (<Про 
державну статистику>> від 17.09.1992 р.2 Так, відповідно 
до ст. 18 цього Закону фермерські господарства зобов' язані 
безкоштовно, в повному обсязі, за формою, передбаченою 
звітно-статистичною документацією, у визначені терміни 
подавати органам державної статистики достовірну статис
тичну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і 

дані бухгалтерського обліку. 

Склад, обсяги та методологія розрахунків показників, 
адреси і строки подання статистичної інформації, зазначені 
у звітно-статистичній документації, є обов'язковими для 
всіх респондентів і не можуть бути змінені без відповідного 
дозволу органів державної статистики. Форма відповідної 
звітно-статистичної документації затверджується Держав
ним комітетом статистики України. 

Стаття 29. Розрахунки і кредит 
1. Фермерське господарство має право відкривати на 

свій вибір у будь-якій установі банку поточні та вкладні (де
позитні) рахунки, розпоряджатися власними коштами. 

1 Офіційний вісник України.- 2000.- N2 9.- Ст. 344. 
2 Відомості Верховної Ради України. - 1992. - N2 43. 

Ст. 608. 

153 



Фермерське господарство самостійно визначає розмір 
ліміту залишку готівки, що постійно знаходиться в його 
касі, на поточні витрати. 

2. Списання коштів із поточних та вкладних (депозит
них) рахунків фермерського господарства, крім платежів 
до бюджету, може провадитися лише за його згодою або за 

рішенням суду та в інших визначених законом випадках. 
Платежі до бюджету вносяться в порядку і терміни, що 

встановлюються законодавством України. 
3. Фермерське господарство має право одержувати у 

фінансово-кредитних установах довгострокові та коротко

строкові кредити на підставі укладеного договору. 
Фермерське господарство одержує кредит під заставу 

майна, поручительство (гарантію) та інші види забезпе

чення зобов'язань. 
Під заставу майна може прийматися фермерське гос

подарство як цілісний майновий комплекс, окремі товар

но-матеріаль.ні цінності або інші речі, щодо яких можуть 
виникати цивільні права та обов'язки. 

Відсотки за використання кредитів, іцо надані для під
тримки фермерським господарствам, можуть сплачуватися 

за рахунок коштів Українського державного фонду під
тримки фермерських господарств, на поповнення яких у 

Державному бюджеті України передбачаються відповідні 
фінансові ресурси. 

4. Фермерське господарство несе повну відповідальність 
за дотримання умов кредитних договорів і розрахункової 

дисципліни. 

1. Відповідно до ст. 333 ГІС України фінанси суб'єктів 
господарювання є самостійною ланкою національної фінан

сово-кредитної системи з індивідуальним кругообігом кош
тів, що забезпечує покриття витрат виробництва продукції 
(робіт, послуг) і одержання прибутку. 

Обслуговувати рух фінансових коштів суб'єктів гос
подарювання, у тому числі і фермерських господарств, 

покликана банківська система України, яка складається з 

Національного банку України та інших банків (державних 
і недержавних), що створені і діють на території України 
відповідно до закону. 1 

1 Банки - це фінансові установи, функціями яких є залучен
ня у вклади грошових .коштів громадян і юридичних осіб та роз-
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Відповідно до положень ГR України, Законів України 
<•Про банки і банківську діяльністЬ•> від 07.12.2000 р. 1 , 
<<Про платіжні системи та переказ грошей в Україні~ від 

05.04.2001 р. 2 однією з функцій банків є відкриття та об
слуговування банківських рахунків. 

Банківські рахунки фермерського господарства, як юри

дичної особи, відкриваються в установах банків за місцем 

його реєстрації чи в будь-якому банку на території України 

за згодою сторін. Ці рахунки використовуються фермерським 
господарством для розрахунків за продукцію, виконані роботи, 

надані послуги, для виплати заробітної плати, сплати податків, 

зборів (обов'язкових платежів), а також інших розрахунків, 
пов' язаних з фінансовим забезпеченням їх діяльності. 

Порядок відкриття рахунків в установах банків фермер

ським господарствам визначено Постановою правління На
ціонального банку України <•Про затвердження Інструкції 
про відкриття, використання і закриття рахунків у націо

нальній та іноземних валютах~ від 12.11.2003 р. М 4923
• 

Відповідно до названої Інструкції фермерському гос
подарству в установі банку може бути відкрито поточні, 

вкладні (депозитні) рахунки у національній та іноземних 

валютах4 • 
Поточні рахунки відкриваються фермерським господар

ствам за договором банківського рахунку для зберігання 
грошових коштів і здійснення розрахунково-касових опе
рацій за допомогою платіжних інструментів відповідно до 

міщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах 

і на власвий ризик, відкриття та ведення банківських рахунків 
громадян та юридичних осіб. 

1 Відомості Верховної Ради України.- 2001.- М 5-6. 
Ст. 30. 

2 Відомості Верховної Ради України. - 2001. - М 29. -
Ст. 137. 

3 Офіційний вісник України. - 2003. - М 51 (частина 1). -
Ст. 2107. 

4 Слід зазначити, що Указом Президента України •Про окремі 
поточні рахунки для справляння податку ва додану вартість та 

оборотукоштів податку~ від01.03.2004р. М 259 (на сьогоднівже 
втратив чинність) було передбачено введення ще одного виду ра
хунків, - окремих поточних рахунків для справляння податку на 

додану вартість. Такі рахунки мали відкривати фермерські госпо
дарства- платники податку на додану вартість. Однак, через різні 
обставини, названий Указ Президента України було скасовано. 
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умов договору та вимог законодавства України. До поточних 
рахунків також належать рахунки зі спеціальними режима

ми їх використання, що відкриваються у випадках, перед

бачених законами України або актами :Кабінету Міністрів · 

України, та карткові рахунки. 

Щодо вкладних (депозитних) рахунків, то вони відкри

ваються фермерським господарствам на договірній основі 

(на підставі договору банківського вкладу) для зберігання 

грошей, що передаються фермерським господарством в 

управління банку на в_становлений строк або без зазна

чення такого строку під визначений процент і підлягають 

поверненню фермерському господарству відповідно до за

конодавства України та умов договору. :Кошти на вкладні 

(депозитні) рахунки фермерського господарства перера

ховуються з поточного рахунку і після закінчення строку 

зберігання повертаються .на поточний рахунок. Проведення 
розрахункових операцій та видача коштів готівкою з вклад

ного (депозитного) рахунку забороняються. Нараховані 

проценти за депозитами господарств відповідно до умов 

договору можуть перераховуватися на поточний рахунок 

або зараховуватися на поповнення депозиту. 

Найбільш розповсюдженим видом рахунків є поточні ра
хунки в національній валюті. Так, для відкриття поточних 

рахунків в національній валюті фермерські господарства 

подають установам банків такі документи: 
а) заяву про відкриття поточного рахунку встановленого 

зразка, яку підписують голова та головний бухгалтер фер

мерського господарства. Якщо в штатному розписі немає 

посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на 

яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та 
звітності, то заяву підписує лише голова господарства; 

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі вико

навчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати 

державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, 

який видав свідоцтво про державну реєстрацію; 

в) копію належним чином зареєстрованого статуту фер

мерського господарства, засвідчену нотаріально або орга

ном, який здійснює державну реєстрацію; 

г) копію довідки про внесення фермерського господарст
ва до Єдиного державного реєстру підприємств та організа

цій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав 

довідку, або уповноваженим працівником банку; 
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І') копію документа, що підтверджує взяття фермерсько

го господарства на податковий облік, засвідчену податковим 
органом, нотаріально або уповноваженим працівником 
банку; 

д) картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до 
чинного законодавства чи установчих документів господар
ства надано право розпорядження рахунком та підписання 

розрахункових документів, завірену нотаріально. "У картку 

включається також зразок відбитка печатки ферм.ерського 
господарства. 

Якщо фермерське господарство використовує найману 
працю і є платником страхових внесків, додатково до вище

зазначеного переліку документів для відкриття поточного 
рахунку подаються: 

а) копія документа, що підтверджує реєстрацію фермер
ського господарства у відповідному органі Пенсійного фон

ду "України, засвідчена нотаріально або органом, що видав 
довідку, або уповноваженим працівником банку; 

б) копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєст

рацію господарства у Фонді соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захво
рювань "України як платника соціальних страхових внес

ків, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи 
уповноваженим працівником банку. 

Банки здійснюють розрахунково-касове обслуговування 
своїх фермерських господарств клієнтів на підставі відповід
них договорів і своїх внутрішніх правил здійснення безготів
кових розрахунків, інших нормативно-правових актів. 

Підставами для закриття поточних рахунків фермер
ських господарств можуть бути: а) заява господарства- вла

сника рахунку; б) рішення органу, на який законом покладе

но функції щодо ліквідації або реорганізації фермерського 
господарства; в) рішення суду або господарського суду про 

ліквідацію фермерського господарства; г) інші підстави, 

передбачені чинним законодавством "України чи договором 
між установою банку та власником рахунку. 

Крім того установа банку може в порядку, установлено
му чинним законодавством, закрити поточні рахунки фер

мерських господарств, якщо операції за цими рахунками 

не здійснюються протягом трьох років підряд, за ними не 
обліковуються залишки коштів, та умовами договору про 
здійснення розрахунково-касового обслуговування, що 

укладений між банком і господарством, не передбачений 
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інший порядок закриття рахунку. За наявності коштів на 

рахунку банк здійснює завершальні операції за рахунком 
(з виконання платіжних вимог на примусове списання 
(стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перераху

вання залишку коштів на підставі платіжного доручення 
на інший рахунок, зазначений у заяві, тощо). -у день за
криття рахунку банк зобов'язаний видати фермерському 

господарству Довідку про закриття рахунку. 
Право розпорядження грошовими коштами фермерсько

го господарства є однією. з правомочностей фермерського 
господарства як власника майна. Відповідно до Закону -у кра
їни <<Про платіжні системи та переказ грошей в 'Україні~, 

Постанови правління Національного банку 'України <<Про 

затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в 
'Україні в національній валюті>) від 21.01.2004 р. ;м 22 1, 

за загальним правилом кошти з рахунків клієнтів банки 

списують тільки за дорученнями власників цих рахунків. 
-у випадках, передбачених чинним законодавством, фермер
ське господарство може здійснювати платежі в інтересах 

третіх осіб. 
Ще однією з форм розрахунків, що може застосовуватися 

фермерським господарством (поряд із безготівковою), є роз

рахунок із застосуванням готівки. Постановою правління 
Національного банку 'України від 19~02.2001 р. N2 72 було 
затверджене Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті в 'Україні2 , відповідно до якого розра
хунки готівкою фермерських господарств між собою та з 

іншими підприємствами, підприємцями і фізичними осо

бами проводяться як за рахунок коштів, одержаних з кас 
банків, так і за рахунок готівкової виручки і здійснюються 

через касу господарства (підприємств) з веденням касової 
книги встановленої форми. 

Зазначеним Положенням встановлено, що сума готівко

вого розрахунку одного господарства (підприємства) з ін

шим підприємством через їх каси, каси банків, інших фінан

сових установ, які надають послуги з переказу грошей, та 
підприємств поштовогозв'язку не має перевищувати десяти 

тисяч гривень протягом одного дня за одним або кількома 

платіжними документами. Платежі понад установлену 
граничну суму проводяться виключно в безготівковому 

1 Офіційний вісник України. - 2004.-М 13. -Ст. 908. 
2 Офіційний вісник України.- 2001.- N212.- Ст. 496. 
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порядку. Кількість підприємств (підприємців), з якими 

проводяться розрахунки, протягом дня не обмежується. 

Однак, ці обмеження на готівкові розрахунки також не 

поширюються на розрахунки фермерських господарств 

(підприємств) між собою при закупівлі сільськогосподар

ської продукції (перелік якої передбачено Державним кла
сифікатором продукції та послугДК 016-97, затвердженим 
наказом Державного комітету стандартизації, метрології та 
сертифікаціїУкраїни від 30.12.97 N2 822, коди 01.11-01.42 
та 05.00.1-05.00.42). 

Розрахунки готівкою фермерських господарств між 
собою та суб'єктами господарювання, фізичними особами 
проводяться із застосуванням прибуткових та видаткових 

касових ордерів, касових і товарних чеків, розрахункових 

квитанцій, проїзних документів тощо, які підтверджува
ли б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, 
отримання (повернення) коштів, а також рахунків-фактур, 

договорів, угод, контрактів, актів закупівлі товарів тощо. 
Ще однією особливістю щодо фермерських господарств 

у сфері регулювання готівкового обігу є правило щодо са

мостійного встановлення такими господарствами ліміту 
залишку готівки у касі. Це пов'язано із тим, що на вироб
ничі потреби фермерське господарство може витрачати не

однакові суми коштів, що необхідні, скажімо, для закупівлі 
сільськогосподарської продукції у населення. 

2. Відповідно до Закону України <<Про платіжні системи 
і переказ грошей в Україні>>, Постанови правління Націо

нального банку України <•Про затвердження Інструкції про 
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 

21.01.2004 р. N2 22 коштами, що перебувають на поточних 
рахунках клієнтів розпоряджаються їх власники - фер

мерські господарства. 

Ініціювання переказу у безготівковій формі здійснюєть
ся шляхом подання фермерським господарством до банку, 

в якому відкрито його рахунок, розрахункових документів, 
до числа яких належать: 1) платіжне доручення; 2) платіж
на вимога-доручення; 3) розрахунковий чек; 4) платіжна 
вимога;5)акредитив. , 

Фермерське господарство має право самостійно обирати 
види розрахункових документів (крім платіжної вимоги) 

для ініціювання переказу. Платіжна вимога застосовується 
у випадках, коли ініціатором переказу виступає стягувач 

або, при договірному списанні, отримувач. Розрахункові до-
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:кументи, за винят:ком платіжної вимоги-доручення, мають 

подаватися ініціатором до бан:ку, що його обслуговує. Пла

тіжна вимога-доручення подається отримувачем грошей 

безпосередньо до платни:ка. Доставка платіжної вимоги
доручення до платни:ка може здійснюватися банком, що 

обслуговує отримувача грошей, через банк, що обслуговує 

платни:ка, а та:кож за допомогою засобів зв'язку. 

Банки забезпечують фі:ксування дати прийняття роз
рахун:кового документа на ви:конання. У разі відсутності 

(або недостатності) коштів на рахун:ку фермерсь:кого госпо

дарства бан:к не здійснює облі:к заборгованості платни:ка, 
не сплаченої в стро:к, та не веде реєстр розрахун:кових і 

ви:конавчих до:кументів, не оплачених у стро:к у зв'яз:ку 

з відсутністю :коштів на рахун:ку платника, за винятком 

здійснення бан:ком та:ких операцій в межах укладених ним 
цивільно-правових договорів і в порядку, визначеному 
цими договорами. 

Розрахун:ковий документ (за винят:ком розрахункового 
че:ка) виписується в кількості примірни:ків, потрібних для 

всіх учасників безготівкових розрахунків (але не менше 
ніж два), з ви:користанням еле:ктронно-обчислювальних та 
дру:карсь:ких машин, за один раз із ви:користанням :копію

вального або само:копіювального паперу. 

Дозволяється заповнення розрахун:кового документа 
від ру:ки (:куль:ковою руч:кою, чорнилом темного :кольору). 
Перший примірник розрахункового до:кумента має містити 

відбиток печат:ки фермерсь:кого господарства та підписи 
(підпис) відповідальних осіб (особи). Під час підписування 

розрахун:кового до:кумента не дозволяється ви:користання 

фа:ксиміле, а та:кож виправлення та заповнення розрахун

:кового до:кумента в :кілька прийомів. 

ПрИ наявності технічних можливостей розрахункові до

:кументи можуть подаватися фермерсь:ким господарством до 

бан:ку я:к на паперових носіях, та:к і у вигляді електронних 
розрахун:кових до:кументів, ви:користовуючи системи дис

танційного обслуговування. Спосіб подання до:кументів до 
бан:ку передбачається в договорі про розрахун:ково-касове 
обслуговування. 

Розрахункові документи приймаються бан:ками без 
обмеження їх ма:ксимальної або мінімальної суми, :крім ви

пад:ків, передбачених чинним законодавством, у тому числі 

нормативно-правовими а:ктами Національного бан:ку. 
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Найбільш поширеною формою, за допомогою якої здій

снюються безготівкові розрахунки, є платіжні доручення. 
Платіжне доручення приймається банком до виконання 
протягом десяти календарних днів з дати його виписки. 

Банк приймає до виконання платіжне доручення від фермер
ського господарства за умови, якщо сума цього платіжного 

доручення не перевищує суму, що є на його рахунку. 

Платіжні доручення застосовуються в розрахунках за 
товарними і нетаварними платежами: за фактично відван
тажену (продану) продукцію (виконані роботи, надані по

слуги тощо); у порядку попередньої оплати- якщо такий 

порядок розрахунків установлено законодавством та (або) 
обумовлено в договорі; для завершення розрахунків за 
аІ<тами звірки взаємної заборгованості підприємств, які 
складені не пізніше строку, установленого чинним зако

нодавством; для перерахування підприємствами сум, які 

належать фізичним особам (заробітна плата, пенсії тощо), 
на'їх рахунки, що відкриті в банках; для сплати податків 

і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та (або) дер
жавних цільових фондів; в інших випадках відповідно до 

укладених договорів та чинного законодавства. 

Платіжне доручення на перерахування заробітної пла
ти на рахунки працівників фермерського господарства, 

відкриті в установах банків, грошові чеки на отримання 
заробітної плати господар.ство подає в банк разом з платіж
ними дорученнями на одночасне перерахування платежів, 

утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих 

на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до дер
жавних цільових фондів або документальним підтверджен

ням їх сплати раніше. 

Однак, в окремих випадках списання коштів з поточних 
рахунків фермерських господарств може відбуватися на 

підставі рішень відповідних державних органів (суду). 
Відповідно до приписів глави 5 Інструкції про безготів

кові розрахунки в Україні в національній валюті, примусо

ве списання коштів з рахунків фермерських господарств 

можливе на підставі виконавчих документів, що видані 

судами. Таке примусове списання здійснюється відповід
но до ст. 1071 ЦК України та ініціюється стягувачами на 
підставі виконавчих документів, виданих судами шляхом 

надання до банку платіжної вимоги. Банк, у якому відкрито 

рахунок фермерського господарства, приймає до виконання 
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платіжні вимоги стягувача незалежно від наявності достат
нього залишку коштів на рахунку господарства. У разі недо

статності · коштів на рахунку фермерського господарства 
банк виконує платіжну вимогу в межах залишку сум на 

рахунку. 

Окрім цього, відповідно до ст. 107 4 ГК України та глави 
1 О розглядуван ої Інструкції, у випадках, передбачених зако
ном, банк може обмежити право фермерського господарства 

розпоряджатися грошовими коштами, що перебувають на 
його рахунку. Таке право господарства обмежується у разі 

прийняття судом рішення про арешт його коштів або в ході 
примусового виконання рішення суду про стягнення грошо

вих коштів. Арешт накладається на підставі постанови дер

жавного виконавЦ'я. Арешт може бути накладений як на всі 
кошти, що є на всіх рахунках фермерського господарства, 

без зазначення конкретної суми, або ж на суму, що конк

ретно вказана у постанові. Якщо до банку разом надійшло 
декілька постанов щодо арешту коштів, то банк виконує їх 

у порядку їх послідовного надходження. 

Щодо порядку і термінів внесення фермерським госпо

дарством платежів до бюджету, то слід зазначити, що вони 

детально врегульовані Законом України <<Про порядок по
гашення зобов' я зань платників податків перед бюджетами 

та державними цільовими фондами>> від 21.12. 2000 р. 1 Так, 
фермерське господарство, як платник податків, зобов' язане 

самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазна
чену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти 

календарних днів, наступних за останнім днем відповідного 

граничного строку, передбаченого для подання податкової 
декларації. Податкові декларації подаються за базовий 

податковий (звітний) період, що дорівнює: а) календарно

му місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових 

внесків), -протягом 20 календарних днів, наступних за 
останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; 
б) календарному кварталу або календарному півріччю (у 

тому числі при сплаті квартальних або піврічних аван

сових внесків), -протягом 40 календарних днів, наступ
них за останнім календарним днем звітного (податкового) 
кварталу (півріччя); в) календарному року, -протягом 60 
календарних днів за останнім календарним днем звітного 

1 Відомості Верховної Ради України.- 2001.- N210.- Ст. 44. 
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(податкового) року. У разі несплати платежів до бюджету 

у встановлені строки активи фермерського господарства 

можуть бути примусово стягнені в рахунок погашення його 

податкового боргу виключно за рішенням суду. 

3. Одним із засобів поповнення фінансових ресурсів 
суб' єктів господарювання є механізм :кредитування, правові 
аспекти якого в цілому врегульовано ГК У :країни та Законом 

У :країни <<Про банки і банківську діяльністЬ>>. 
Кредит визначається я:к позичковий :капітал банку у гро

шовій формі, що передається у тимчасове :користування на 

умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності 

та цільового характеру використання. 

Кредитні відносини здійснюються на підставі :кредитно
го договору, що укладається між :кредитором і позичаль

ником у письмовій формі. У :кредитному договорі передба

чаються мета, сума і строк :кредиту, умови і порядок його 

видачі та погашення, види забезпечення зобов'язань по

зичальника, відсоткові ставки, порядок плати за :кредит, 

обов'язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та 

погашення :кредиту. 

Банківський :кредит надається суб'єктам :кредитування 
усіх форм власності у тимчасове :користування на умовах, 

передбачених :кредитним договором; принципами :кредиту

вання виступають: забезпеченість, повернення, строкові сть, 

платність та цільова направленість 

Статтею 346 ГК У :країни встановлено, що для одержа~я 
банківського :кредиту позичальник надає банкові такі доку

менти: :клопотання (заяву), в якому зазначаються характер 

:кредитної угоди, мета використання :кредиту, сума позички 

і строк :користування нею; техніко-економічне обГрунтуван

ня :кредитного заходу та розрахунок економічного ефекту 

від його реалізації; інші необхідні документи. 
Для зниження ступеня ризику банк надає :кредит пози

чальникові за наявності гарантії платоспроможного суб'єк

та господарювання чи поручительства іншого банку, під 

заставу належного позичальникові майна, під інші гарантії, 

прийняті у банківській практиці. 3 цією метою банк має 
право попередньо вивчити стан господарської діяльності 

позичальника, його платоспроможність та спрогнозувати 

ризик непогашення :кредиту. 

Кредити надаються банком під відсоток, ставка якого, 
я:к правило, не може бути нижчою від відсоткової ставки за 
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кредитами, які бере сам банк, і відсоткової ставки, що випла

чується ним по депозитах. Надання безвідсоткових кредитів 
забороняється, крім випадків, передбачених законом. 

У сфері господарювання окрім банківських можуть вико

ристовуватися також комерційний, лізинговий, іпотечний 

та інші форми кредиту. 

Кредити, які надаються банками, розрізняються за: 
строками користування (короткострокові- до одного року, 

середньострокові- до трьох років, довгострокові - понад 

три роки); способом забезпечення (забезпечені заставою, 

гарантовані, з іншим забезпеченням, незабезпечені (блан

кові)); ступенем ризику (стандартні, кредити з підвищеним 

ризиком); методами надання (у разовому порядку, відповід

но до відкритої кредитної лінії, гарантійні (із заздалегідь 
обумовленою датою надання, за потребою, із стягненням 

комісії за зобов'язання); строками погашення (водночас, у 

розстрочку, достроково (за вимогою кредитора або за заявою 

позичальника), з регресією платежів , після закінчення 

обумовленого періоду (місяця, кварталу); іншими умовами 

надання, користування або nогашення. 

У ее зазначене вище є справедливим і щодо кредитування 

фермерських господарств. Однак звернемо увагу на те, що 

для таких суб'єктів (як і для інших сільськогосподарських 

товаровиробників) законодавством встановлені пільгові 

умови отримання банківських кредитів. Так, розділом lV 
<<Особливості кредитного забезпечення сільського господарс

тва» Закону У країни <<Про стимулювання розвитку сільсько

го господарства на період 2001-2004 років» передбачено, 
що кредитування сільськогосподарських товаровиробників 

здійснюється в nоєднанні загальноnрийнятого nорядку 

надання кредитів зі спеціальним режимом кредитування, 

який враховує особливості ведення сільськогосподарського 

виробництва та умови проведення економічних і земельної 

реформ на селі. 

Держава здійснює підтримку кредитування села на 

nідставі механізму кредитного забезnечення, складовими 

елементами якого виступають: визначення обсягів кредитів 

за рахунок державних ресурсів, які спрямовуються на розви

ток сільського госnодарства; створення інфраструктури фі

нансово-кредитного забезпечення сільського господарства; 

режим спеціального кредитування, який передбачає за раху

нок Державного бюджету України компенсацію ставки за 
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кредитами в розмірі не менше 50 відсотків облікової ставки, 
встановленої Національним банком України. 1 

Для надання та обліку коротко-, середньо- та довго

строкових банківських кредитів, наданих фермерським 
господарствам у режимі спеціального кредитування, банки 

відкривають окремі кредитні рахунки. Для здійснення се

редньо- та довгострокового кредитування можуть відкрива

тися спеціальні кредитні лінії. 

Крім кредитування у ~традиційному» аспекті креди

тування фермерських господарств може здійснюватися в 

напрямах, визначених Кабінетом Міністрів України, через 
безпосереднє спрямування банками коштів на оплату роз ра

хунково-платіжних документів, поданих позичальниками 

(фермерськими господарствами) до сплати. 2 

Способами забезпечення зобов' яз ан ня фермерського гос

подарства щодо повернення кредитів за кредитними догово

рами можуть бути неустойка, порука, гарантія та застава. 

Одним з найбільш розповсюджених на сьогодні є застава 

майна. Під заставу майна може прийматися фермерське гос

подарство як цілісний майновий комплекс (тобто у такому 

разі фермерське господарство виступаєоб'єктом правовідно

син, а не їх суб'єктом), окремі товарно-матеріальні цінності 

або інші речі, щодо яких можуть виникати цивільні права 

та обов' язки, у тому числі і земельні ділянки, що перебува

ють у власності господарства. 

Детально питання правового регулювання відносин 

щодо застави майна регламентовано Законом України <<Про 

1 Питання пільгового кредитування фермерських господарств 
у 2004 році врегульовано Постановою Кабінету Міністрів України 
N2 325 від 17.03.2004 р. •Про затвердження Порядку викорис
тання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 
2004 рік для фінансової підтримки фермерських господарств через 
механізм мікрокредитування~ І І Офіційний вісник України. -
2004.- N2 11.- Ст. 664. 

2 З метою більш детальної регламентації особливостей кредиту

вання сільського господарства у прикінцевих положеннях Закону 
України ~Про стимулювання розвитку сільського господарства на 

період 2001-2004 р.р. ~ було доручено Кабінету Міністрів України 
до 1 березня 2001 року разом з Національним банком України 
розробити проект Закону України про особливості кредитування 

сільського господарства. ОДнак, названий Ззакон до сьогодні не 
прийнято. 
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заставу» від 02.10.1992 р., 1 а щодо застави нерухомого май
на -Законом України «Про іпотеку>> від 05.06.2003 р. 2 

4. Відповідно до ст. 348 Г:К України, Положення про 
кредитування банк здійснює контроль за виконанням умов 

кредитного договору, цільовим використанням, своєчасним 
і повним погашенням позички в порядку, встановленому 
законодавством. У разі, якщо фермерське господарство не 

виконує своїх зобов'язань, передбачених кредитним дого

вором, банк має право зупинити подальшу видачу кредиту 
відповідно до договору та стягнути передбачені кредитним 
договором штрафні санкції. 

Щодо дотримання розрахункової дисципліни, то слід 

зазначити, що платники і одержувачі коштів здійснюють 
контроль за своєчасним проведенням розрахунків та розгля· 

дають претензії, що виникли, без участі установ банку. 
Платник грошових коштів сплачує на користь одержу

вача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що 

встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати 
подвійної облікової ставки Національного банку України, 
що діяла у період, за який сплачується пеня. 

У разі затримки зарахування грошових надходжень на 
рахунок клієнта банки сплачують на користь одержувачів 
грошових коштів пеню у розмірі, що передбачається угодою 

про проведення касово-розрахункових операцій, а за від
сутності угоди про розмір пені- в розмірі, встановленому 

законом. Так, наприклад, Законом України «Про платіжні 
системи та переказ грошей в Україні» визначено таку пеню, 
що її має сплатити банк, у розмірі О, 1 відсотка суми про

строченого платежу за кожний день прострочення, але не 

більше 1 О відсотків суми переказу. 
У разі помилкового переказу суми переказу на рахунок 

неналежного отримувача, що стався з вини банку, цей банк 

зобов'язаний негайно після виявлення помилки переказа
ти за рахунок власних коштів суму переказу отримувачу. 

У противному разі отримувач має право у встановленому 
законом порядку вимагати від банку ініціювання переказу 
йому суми переказу за рахунок власних коштів, сплати пені 

в розмірі О, 1 відсотка суми простроченого платежу за кож-

1 Відомості Верховної Ради України. - 1992. - .N'2 47. -
Ст. 642. 

2 Відомості Верховної Ради України. - 2003. - .N'2 38. -
Ст. 313. 
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ний день прострочення, починаючи від дати завершення 

помилкового переказу, яка не може перевищувати 10 від
сотків суми переказу. 

Неналежний отримувач грошових коштів зобов' язаний 

протягом трьох робочих днів від дати надходження пові
домлення банку про здійснення помилкового переказу іні

ціювати переказ еквівалентної суми грошей банку. У разі 
своєчасного повідомлення банком неналежного отримувача 

про здійснення помилкового переказу та порушення не

належним отримувачем зазначеного строку неналежний 
отримувач має повернути суму переказу, а також сплатити 

банку пеню в розмірі О, 1 відсотка цієї суми за кожний день, 
починаючи вjд дати завершення помилкового переказу до 

дня повернення грошей включно, яка не може перевищу

вати 10 відсотків суми переказу. 
Платник, що допустив порушення, зобов'язаний само

стійно нараховувати пеню на прострочену суму платежу і 
надати банку доручення про її перерахування з наявних на 

рахунку платника коштів. 

Стаття 30. Страхування майна фермерського 
господарства 

Страхування майна фермерського господарства здійсню
ється відповідно до закону. 

Оскільки діяльність сільськогосподарських підприємств 
пов'язана із підвищеним ризиком, викликаним природни
ми (кліматичними) умовами, що впливають на виробничі 
процеси, використанням землі сільськогосподарського 

призначення у якості основного засобу виробництва та 
біологічних організмів - сільськогосподарських тварин, 
законодавством У країни передбачено механізм мінімізації 
зазначених ризиків шляхом їх страхування. 

Загальні принципи страхування в Україні закріплено 

у Законі України «Про страхуван·ня• від 07.03.1996 р. 
(в редакції Закону від 04.10.2001 р.). 1 Відповідно до ст. 1 
названого Закону страхування - це вид цивільно-право

вих відносин щодо захисту майнових інтересів громадян 
та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових 
випадків), визначених договором страхування або чинним 

1 Відомості Верховної Ради України. - 2002. - М 7. -
Ст. 50. 
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законодавством, за рахунок грошових фондів, що форму

ються шляхом сплати громадянами та юридичними особами 

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) 

та доходів від розміщення коштів цих фондів. 

"Учасниками страхових правовідносин є страховики та 
страхувальники. Страховиками визнаються фінансові уста

нови, які створені у формі акціонерних, повних, командит

них товариств або товариств з додатковою відповідальністю 

згідно з Законом "України <<Про господарські товариства>> з 

урахуванням особливостей, передбачених Законом "України 

«Про страхування>>, а також одержали у встановленому по

рядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. 
Страхувальниками ж визнаються юридичні особи (у на

шому випадку - фермерські господарства), які уклали із 

страховиками договори страхування або є страхувальника

ми відповідно до законодавства "України. 
Відповідно до законодавства "України _об'єктами страху

вання у страхових правовідносинах за участю фермерських 

господарств можуть бути майнові інтереси, що не супе

речать законодавству "України, пов'язані: з володінням, _ 

користуванням і розпорядженням майном1 (майнове стра

хування); з відшкодуванням страхувальником заподіяної 

ним шкоди особі або її майну, а також шкоДи, яка заподіяна 
юридичній особі (страхування відповідальності). 

Розрізняють дві форми страхування: добровільне та 
обов'язке>Ве. Добровільне страхування (на відміну від обо

в'язкового) завжди здійснюється на підставі волі сторін 
шляхом укладення відповідного договору між фермер

ським господарством та страховиком. В процесі діяльності 

фермерських господарств можливі наступні види добро

вільного страхування: страхування від вогневих ризиків 

та ризиків стихійних явищ, страхування майна, страху

вання цивільної відповідальності власників наземного 
транспорту, страхування відповідальності перед третіми 

особами, страхування кредитів (у тому числі відповідаль

ності позичальника за непогашення кредиту), страхування 

інвестицій, страхування фінансових ризиків; страхування 
судових витрат, страхування виданих гарантій (порук) та 

прийнятих гарантій тощо. 

1 Поняттям «майно• охоплюється як рухоме, так і нерухоме 
майно, у тому числі і земельні ділянки. 
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На відміну від цього, обов'язкове страхування здійсню

ється в Україні в силу приписів законодавства. Відносно ді

яльності фермерських господарств слід виділити такі види 

обов'язкового страхування: врожаю зернових :культур і 

цукрових буря:ків 1 ; страхування цивільної відповідаль
ності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути 

заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах пІдвищеної 
небезпеки, включаючи пожежавибухонебезпечні об'єкти 

та об' єкти, господарська діяльність на яких може призвес

ти до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 

характеру; страхування відповідальності власників со

бак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів 

України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім осо
бам;2 страхування тварин на випадок загибелі, знищення, 

вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних 

випадків згідно з переліком тварин, встановленим Кабі

нетом Міністрів України; страхування відповідальності 
виробників (постачальників) продукції тваринного похо

дження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, 

заподіяну третім особам. 
Для здійснення обов'язкового страхування Кабінет 

Міністрів України встановлює порядок та правила його 

проведення, форми типового договору, особливі умови лі

цензування обов' язково го страхування, розміри страхових 

сум та максимальні розміри страхових тарифів тощо. 

1 Обов'язковим видом страхування щодо державних сільсько

господарських підприємств є страхування врожаю сільськогос

подарських культур і багаторічних насаджень. Слід сказати, 
що вперше норми щодо обов'язкового страхування врожаю 
сільськогосподарських культур було вміщено у Законі України 

~Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 

2001-2004 рокім від 18.01.2001 р. (Відомості Верховної Ради 
України. - 2001. - М 11. -Ст. 52). Окрім цього, зазначеним 
Законом передбачена часткова компенсація за рахунок Держав

ного бюджету України у розмірі не менше 50 відсотків витрат, 
понесених державними сільськогосподарськими підприємствами 

страхових платежів по обов' язково му страхуванню врожаю сільсь
когосподарських культур та багаторічних насаджень. 

2 Такий перелік визначено Постановою Кабінету Міністрів Укра
їни <•Про затвердження Порядку і правил проведення обов' язково го 

страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може 

бути заподіяна третім особам~ від 09.07.2002 р. М 944 І І Офіційний 
вісник України.- 2002.- N2 28.- Ст. 1321. 
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Визначальними для страхових правовідносин є поняття 
страхового ризику (певна подія, на випадок якої проводить
ся страхування і яка має ознаки ймовірності та випадко
вості настання), страхового випадку (подія, передбачена 
договором страхування або законодавством, яка відбулася 

і з настанням якої виникає обов' язок страховика здійснити 
виплату страхової суми (страхового відшкодування) страху
вальнику, застрахованій або іншій третій особі)), страхової 
суми, страхової виплати, страхового відшкодування, фран
шизи, страхового платежу та страхового тарифу. 

Аналізуючи обов'язкові види страхування за участю 
фермерських господарств, слід звернути увагу на право

ві приписи, закріплені Постановами Кабінету Міністрів 

України <<Про затвердження Порядку і правил проведення 
обов' язково го страхування врожаю сільськогосподарських 
культур і багаторічних насаджень державними сільськогос
подарськими підприємствами, врожаю зернових культур і 
цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами 
всіх форм власності>) від 11.07.2002 р. М 10001 та <<Про за
твердження Порядку і правил проведення обов'язкового 
страхування тварин на випадок загибелі, знищення, ви

мушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних 
випадків>> від 23.04.2003 р. М 590 2 • 

Так, Порядком і правилами проведення обов'язкового 
страхування врожаю сільськогосподарських культур і бага
торічних насаджень державними сільськогосподарськими 
підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових бу
ряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм 
власності встановлено, що таке обов'язкове страхування 
проводиться з метою гарантування економіч;ної та продо
вольчої безпеки держави, створення сприятливих умов для 
розвитку аграрного сектору економіки, захисту інтересів 

сільськогосподарських підприємств. 
Страхувальниками у нашому випадку виступають фер

мерські господарства, а об' є ктом обов' язково го страхування 

є майнові інтереси, пов' язані з неотриманням або недоотри
манням врожаю зернових культур і цукрових буряків . 3До 

1 Офіційний вісник України.- 2002.-М 29.- Ст. 1379. 
2 Офіційний вісник України.- 2003.-М 17.- Ст. 780: 
3 Врожай інших сільськогосnодарських культур, багаторічних 

насаджень фермерські госnодарства можуть застрахувати на до

бровільних основах шляхом укладення договору страхування із 

страховиком. 
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страхових ризиків, на випадок яких проводиться таке 

обов'язкове страхування, належать град, пожежа, вимер

зання,ураган,буря,злива,зсув,повінь,сель,посуха,повне 
раптове знищення посівів карантинними шкідниками. Стра

ховим випадком згідно з чинним законодавством вважається 
заподіяння фермерському господарству прямих збитків у 

результаті часткової або повної загибелі врожаю сільсько
господарських культур, багаторічних насаджень, врожаю 

зернових культур і цукрових буряків унаслідок прямої дії 
страхових ризиків. Окремо у зазначеному Порядку і прави

лах встановлено, що не підлягає обов' язково му страхуванню 

врожай природних сінокосів і пасовищ; сільськогосподар
ських культур, що посіяні на зелене добриво; сільськогоспо

дарських культур, що висівалися понад три роки і жодного 
разу сільськогосподарські підприємства не одержали вро
жаю; підпокривних та безпокривних багаторічних трав; 

посівів та багаторічних насаджень плодоносного віку, які не 
розміщені в зоні офіційного землевпорядкування. 

Страхова сума обов'язкового страхування врожаю сіль

ськогосподарських культур визначається в розмірі вартості 
врожаю, яка обчислюється шляхом множення середньої вро

жайності з гектара за останніп'ять років, за даними обліку 

фермерського господарства, на ціну 1 центнера продукції, 
що склалася за минулий рік (або за згодою сторін на застав

ну ціну цього виду продукції, визначену в установленому 
порядку), та на фактичну площу, з якої збиратиметься вро

жай. Уразі, коли господарство протягомп'яти років вирощує 
культуру менше ніж три роки, у розрахунок вартості врожаю 

береться планова врожайність на поточний рік, але не вище 

ніж середня врожайність у районі за останній рік. 
Слід зазначити, що названим нормативним актом вста

новлено максимальні розміри страхових тарифів, які зале

жать від регіонів та видів сільськогосподарських культур. 

Розмір страхового пла•rежу, який підлягає внесенню за до
говором обов' язково го страхування, визначається шляхом 
множення страхової суми на страховий тариф та відсоток 

страхового покриття. 

Важливе практичне значення має правило щодо вста
новлення загального збитку, під яким розуміють втрату 

застрахованого врожаю сільськогосподарських культур і 
багаторічних насаджень, що виникла внаслідок настання 

страхового випадку. Розмір загального збитку обчислюєть

ся шляхом множення різниці між врожайністю з гектара, 
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визначеною в договорі страхування з урахуванням розміру 

страхового покриття, та фактичною врожайністю з гектара 

в поточному році на площу посіву (насаджень) та ціну, ви

значену в договорі страхування, але не вищу ніж на момент 

виплати страхового відшкодування. Такий розмір у разі 

загибелі або пошкодження врожаю сільськогосподарських 

культур і багаторічних насаджень внаслідок настання 

страхового випадку визначається після оприбуткування 

врожаю, виходячи з вартості неотриманого чи недаорима

ного врожаю. Прямий же збиток, що безпосередньо відшко

довується страховиком, визначається у відсотках розміру 

загального збитку, який зафіксований у відповідних актах 

обстеження після настання кожного страхового випадку. 
Страхове відшкодування не може перевищувати розміру 

прямого збитку, якого зазнав страхувальник. 

Окремо законодавством передбачено, що у разі сплати 

фермерським господарством чергового страхового плате

жу за договором обов'язкового страхування не в повному 

обсязі прямий збиток відшкодовується пропорційно сумі 

сплачених страхових платежів, а у п. 16 Порядку та правил 
визначено випадки, коли страховик має право відмовити у 

виплаті страхового відшкодування. 

Постановою Кабінету Міністрів України <<Про затвер
дження Порядку і правил проведення обов'язкового стра

хування врожаю сільськогосподарських культур і багато

річних насаджень державними сільськогосподарськими 

підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових 

буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм 

власності>> від 11.07.2002 р. М 1 ООО також затверджено фор
му Типового договору обов'язкового страхування врожаю 

сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень 

державними сільськогосподарськими підприємствами, 

врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогос

подарськими підприємствами всіх форм власності. 

Обов'язкове страхування сільськогосподарських тварин, 

відповідно до Порядку і правил проведення обов' язково го 
страхування тварин на випадок загибелі, знищення, виму

шеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випад

ків, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 
від 23.04.2003 р. N2 590, проводиться з метою забезпечення 
економічної та продовольчої безпеки держави, створення 

сприятливих умов для розвитку племінної справи в аграр-
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ному секторі економіки, захисту економічних інтересів 
сільськогосподарських товаровиробників. 

Обов' язково му страхуванню фермерськими господарст

вами підлягають племінні тварини: велика рогата худоба, 

свині, вівці, :кози, :коні (чистопорідні або одержані за затвер
дженою програмою породного вдосконалення тварин, що 

мають племінну (генетичну) цінність і можуть використо

вуватися в селекційному процесі) віком від 1 ро :ку. 
Об' є :ктом обов' язково го страхування є майнові інтереси, 

що не суперечать законодавству, пов'язані із загибеллю, 

знищенням, вимушеним забоєм тварин, які належать на 
праві власності страхувальнику, внаслідок хвороб, сти

хійного лиха та нещасних випадків. Між страховиком та 

страхувальником укладається договір на підставі Типового 
договору обов' язково го страхування тварин на випадок заги
белі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних 

лих та нещасних випадків, що затверджений названою по-
становою Кабінету Міністрів України. · 

До страхових ризиків належать загибель, знищення, 

вимушений забій тварин внаслідок інфекційних хвороб, 
пожежі, вибуху, урагану, блискавки, дії електричного 

струму, сонячного або теплового "удару, землетрусу, по

вені;обвалу,бурі,бурану,граду,замерзання,задушення, 
отруєння травами або речовинами, укусу змії або отруйних 

:комах, утоплення, падіння в ущелину, потрапляння під 
транспортні засоби та інших травматичних ушкоджень, 

а страховим випадком, відповідно, подія, передбачена до
говором обов'язкового страхування, з настанням якої ви

никає обов'язок страховика здійснити виплату страхового 

відшкодування страхувальнику. 

На відміну від страхування врожаю сільськогосподар

ських :культур, у даному випадку страхова сума визнача

ється за балансовою вартістю, але не повинна перевищувати 

ринкової вартості тварини. Розмір страхових платежів і 
термін їх внесення визначаються у договорі обов'язкового 
страхування, але їх максимальний розмір може становити 
5 відсотків страхової суми. 

Окремо Порядком і правилами названо види тварин, що 

не підлягають обов' язково му страхуванню. До відповідного 
переліку віднесені тварини: що перебувають у місцевості, 

в якій введено :карантинні обмеження, за винятком видів 
тварин, не схильних до хвороби, щодо якої введено зазна
чені обмеження; хворі, виснажені та ті, що перебувають у 
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стані дородового чи післяродового залежування; у яких за 

результатами останніх досліджень установлено позитивну 
реакцію на бруцельоз, лейкоз або туберкульоз. 

Розмір прямих збитків у разі вимушеного забою тварин 

визначається у страховому акті, який складається страхо

виком або уповноваженою ним особою у формі, що встанов

люється страховиком, як різниця між страховою сумою, 
встановленою договором обов' язково го страхування на 

кожну тварину, і вартістю придатних до вживання (пере

робки) м'яса, шкіри тощо. Якщо кількість придатного до 
вживання (переробки) м'яса менша, ніж норматив виходу, 
розмір збитків обчислюється як різниця між страховою 

сумою, встановленою договором обов'язкового страхування 

на кожну тварину, і вартістю придатного до вживання (пере
робки) м'яса, вихід якого визначається за нормативом ви
ходу м'яса живої ваги тварини, зданої на вимушений забій. 

Вартість придатних до вживання (переробки) м'яса, шкіри 
тощо встановлюється на підставі документа спеціалізава
ного підприємства, до якого тварину здано на вимушений 

забій або якому продано м'ясо, шкуру тощо. "У разі, коли 
внаслідок страхової події м'ясо, шкура тощо вимушено за
битої тварини спеціалістом ветеринарної медицини визнані 

непридатними до вживання (переробки) і страхувальник 
здав їх до спеціалізованого підприємства, страхове відшко

дування виплачується у розмірі, що становить різницю між 
страховою сумою, встановленою договором обов'язкового 
страхування на кожну тварину, і сумою, отриманою стра

хувальником за здане м'ясо, шкуру тощо. 
·Самостійне значення має правило про те, що у разі 

сплати страхувальником чергового платежу за договором 

обов'язкового страхування не в повному обсязі, страхове 

відшкодування виплачується пропорційно сумі внесених 
страхових платежів, а п. 15 Порядку і правил передбачено 
право страховика відмовити у виплаті страхового відшко

дування та підстави для такої відмови. 

Стаття 31. Оподаткування фермерського 
господарства 

Оподаткування фермерського господарства провадиться 
у порядку, встановленому законом. 

Обов'язок щодо сплати податків і зборів в порядку і 
розмірах, встановлених законом, передбачений ст. 67 Кон
ституції "України. 
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Відповідно до ст. 2 ЗаконуУкраїни <<Про системуоподат
кування>> від 2 5. Об .1991 р. (в редакції Закону про внесення 
змін до Закону України <<Про систему оподаткування» від 
18.02.1997 р. 1 ) під податком і збором (обов'язковим плате
жем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід 
розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного 
рівня або державного цільового фонду, здійснюваний плат

никами у порядку і на умовах, що визначаються законами _ 
України про оподаткування. Сукупність податків і зборів 

(обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільо

вих фондів, що справляються у встановленому законами 
України порядку, становить систему оподаткування. 

Названим Законом встановлено, що платниками подат
ків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні і фізичні осо

би, на яких згідно з законами У країни покладено обов' язок 
сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), а їх облік 
здійснюється державними податковими органами та інши

ми державними органами відповідно до законодавства. 
Одним із визначальних понять у податкових правовід

носинах є поняття об'єкта оподаткування. Під ним розумі
ють доходи (прибуток), додану вартість продукції (робіт, 

послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі 
митна, або її натуральні показники, спеціальне викорис

тання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних 
осіб та інші об'єкти, визначені законами України про опо

даткування. 

Ставки податків і зборів (обов'язкових платежів) вста

новлюються Верховною Радою України, Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим і сілЬськими, селищними, 
міськими радами відповідно до законів У країни про оподат

кування і не змінюються протягом бюджетного року. 

Фермерське господарство, як платник податків і зборів 
(обов'язкових платежів), має сплачувати належні суми 
податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені 
законами терміни. Такий обов'язок цього суб'єкта припи
няється із сплатою податку, збору ( обо:u' язкового платежу) 
або його скасуванням. 

Законом України «Про стимулювання розвитку сільсько

го господарства на період 2001-2004 років» встановлено, що 
на період дії цього Закону не вносяться зміни в законодав-

1 Відомості Верховної Ради України. - 1997. - М 16. -
Ст. 119. 
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ство, що можуть спричИнити збільшення податкового на
вантаження на сільськогосподарських товаровиробників. 

Слід зауважити, що фермерське господарство, як плат
ник податків і зборів (обов'язкових платежів), може спла

чувати податки за трьома «системами>>. 

Першу з них умовно можна назвати загальною системою 

оподаткування. 

Так, відповідно до положень статей 13-15 Закону Укра
їни <•Про систему оподаткування>> в Україні справляються 

загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові 

платежі). 

До загальнодержавних належать такі податки і збори 
(обов' яз кові платежі): 1) податок на додану вартість; 2) ак
цизний збір; 3) податок на прибуток підприємств, у тому 
числі дивіденди, що сплачуються до бюджету державни
ми некорпоратизованими, казенними або комунальними 

підприємствами; 4) податок на доходи фізичних осіб; 
5) мито; 6) державне мито; 7) податок на нерухоме май
но (нерухомість); 8) плата (податок) за землю; 9) рентні 
платежі; 10) податок з власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів; 11) податок на про
мисел; 12) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані 
за рахунок державного бюджету; 13) збір за спеціальне 
використання природних ресурсів; 14) збір за забруднення 
навколишнього природного середовища; 15) збір до Фонду 
для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорно

бильської катастрофи та соціального захисту населення; 

16) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування; 
1 7) збір до Державного інноваційного фонду; 18) плата за 
торговий патент на деякі види підприємницької діяльності; 

19) фіксовани~ сільськогосподарський податок; 1 20) збір на 
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; 21) гер
бовий збір (застосовувався до 1 січня 2000 року); 22) єдиний 
збір, що справляється у пунктах пропуску через державний 

кордон України; 23) збір за використання радіочастотного 
ресурсу України; 24) збори до Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний); 

25) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 
електричну та теплову енергію. 

1 Питання сплати фіксованого сільськогосподарського податку 
розглядаються більш детально нижче за текстом. 
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Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) 

встановлюються Верховною Радою України і справляються 
на всій території України. Порядок зарахування загально
державних податків і зборів (обов'язкових платежів) до 

Державного бюджету України, бюджету Автономної Рес
публіки Крим, місцевих бюджетів і державних цільових 

фондів визначається згідно з законами України. 
На сьогодні розмір ставки податків та порядок їх сплати 

визначено, наприклад, такими Законами України: <<Про 
податок на додану вартість», «Про оподаткування прибут
ку підприємств>>, <<Про податок на доходи фізичних осіб», 

<<Про плату за землю•>, «Про патентування деяких видів 1 

підприємницької діяльності•>, Декретом Кабінету Міністрів 
України «Про державне мито» тощо. 
Що стосується місцевих податків, то до них належать: 

1) податок з реклами; 2) комунальний податок. До місцевих 
зборів (обов'язкових платежів) належать: 1) готельний збір; 
2) збір за припаркування автотранспорту; 3) ринковий збір; 
4) збір за видачу ордера на квартиру; 5) курортний збір; 
6) збір за участь у бігах на іподромі; 7) збір за виграш на 
бігах на іподромі; 8) збір з осіб, які беруть участь у грі на тота
лізаторі на іподромі; 9) збір за право використання місцевої 
символіки; 1 О) збір за право проведення кіно- і телезйомок; 

11) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного 
розпродажу і лотерей; 12) збір за проїзд по території при
кордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон; 
13) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі 
та сфери послуг; 14) збір з власників собак. 

Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), механізм 
справляння та порядок їх сплати встановлюються сільськи
ми, селищними, міськими радами відповідно до названого 
переліку і в межах граничних розмірів ставок, установле
них законами України, крім збору за проїзд по території при

кордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, 

який встановлюється обласними радами. При цьому окремі 
податки і збори (обов'язкові платежі), наприклад, :комуналь

ний податок, збір за припаркування автотранспорту; ринко
вий збір, збір за видачу ордера на :квартиру, збір за видачу 

дозволу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг та 

збір із власників собак є обов'язковими для встановлення 
сільськими, селищними та міськими радами за наявності 
об' єктів оподаткування або умов, з якими пов' язане запро

вадження цих податків і зборів. 
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Суми місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів) 

зараховуються до місцевих бюджетів у порядку, визначено
му сільськими, селищними, міськими радами, якщо інше 
не встановлено законами України. 

Більш детально питання щодо сплати місцевих податків 
і зборів (обов'язкових платежів) регламентовано Декретом 

Кабінету Міністрів У країни <<Про місцеві податки і збори •> від 
20.05.1993 р. 1 

Отже, якщо фермерським господарством не обрано інші 

системи оподаткування, воно зобов'язане сплачувати по
датки і збори (обов'язкові платежі) на підставі норм усіх 

зазначених нормативних актів та з урахуванням положень 
Закону України про Державний бюджет України на відпо

відний рік. 2 

Другою можливою системою оподаткування для фермер

ського господарства може бути сплата ним єдиного податку 
для суб' єктів малого підприємництва. Така можливість з' я
вилася із прийняттям Указу Президента України <<Про спро-

1 Відомості Верховної Ради України. - 1993. - N~ 30. -
Ст. 336. 

2 Також слід зауважити, що законом України «Про стимулю
вання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 
років* встановлено деякі виключення із загальних правил для 
сільськогосподарських підприємств. Так, відповідно до ст. 7 на
званого Закону до 1 січня 2004 року податок на додану вартість 
при реалізації сільськогосподарської продукції залишався в 

розпорядженні сільськогосподарських підприємств і використо

вувався для поповнення основних та оборотних засобів; податку 

на додану вартість, що повинна була сплачуватися до бюджету 

переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані 

ними молоко ra молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у 
повному обсязі спрямовувалася виключно для виплати дотацій 
сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними пере

робним підприємствам м'ясо в живій вазі та молоко. Крім цього 

Законом встановлено особливі строки виникнення податкових 

зобов'язань для сільськогосподарських товаровиробників, що 

здійснюють реалізацію власної сільськогосподарської продукції 
та продуктів її переробки. Отже, для названих товаровиробників 

датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів 
(робіт, послуг) є дата зарахування коштів від покупця продукції 

(робіт, послуг) на банківський рахунок платника податків; у разі 
розрахунків у натуральній формі - дата оприбуткування плат

ником податків продукції (робіт, послуг), отриманої в рахунок 

оплати за поставлені (реалізовані) товари (роботи, послуги). 
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щену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів 

малого підприємництва» від 03.07.1998 р. М 727/981 

(діє на сьогодні в ~редакції Указу Президента України від 
28.06.1999 р. N2 746j992)таЗаконуУкраїни <<Про державну 
підтримку малого підприємництва>> від 19.10.2000 р. 3 

Названим Указом встановлено, що для суб'єктів мало
го підприємництва запроваджується спрощена система 

оподаткування, обліку та звітності. Відповідно до ст. 1 
Закону України <<Про державну підтримку малого під

приємництва>> суб'єктами малого підприємництва є (крім 
фізичних осіб, зареєстрованих у встановленому законом 

порядку як суб' єкти підприємницької діяльності) юридичні 
особи- суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої 

організаційно-правової форми та форми власності, в яких 

середньооблікова чисельність працюючих4 за з ві тни й період 
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного 
валового доходу не перевищує 500 ООО євро. 

Якщо фермерське господарство підпадає під названі 
вище ознаки і перейшло на спрощену систему оподаткуван
ня, обліку та звітності, то воно має право самостійно обрати 

одну з наступних ставок єдиного податку: 6 відсотків суми 
виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без 

урахування акцизного збору у разі сплати податку надодану 

вартість згідно із Законом України <<Про податок на дода
ну вартість>> або 1 О відсотків суми виручки від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного 

збору, у разі включення податку на додану вартість до скла
ду ЄДИНОГО ПОдатку. 

Фермерські господарства сплачують єдиний податок що

місяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий 
рахунок відділень Державного казначейства України, а від

ділення Державного казначейства України наступного дюІ 

після надходження коштів перераховують суми єдиного подат
ку у таких розмірах: до Державного бюджету України - 20 
відсотків; до місцевого бюджету- 23 відсотки; до Пенсійного 

1 Офіційний вісник України. -1998.- М 27.- Ст. 975. 
2 Офіційний вісник України. - 1999. - М 26. -Ст. 1230. 
3 Відомості Верховної Ради України. - 2000. - М 51-52. -

Ст. 447. 
4 Середньооблікова чисельність працюючих визначається з 

урахуванням усіх працівників, у тому числі тих, що працюють 

за договорами та за сумісництвом, а також працівників представ

ництв, філій, відділень та інши-х відокремлених підрозділів. 
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фонду У країни- 42 відсотки; на обов'язкове соціальне стра
хування- 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду 
сприяння зайнятості населення - 4 відсотки) для відшкоду
вання витрат, які здійснюються відповідно до законодавства 

у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також 

витрат, зумовлених народженням та похованням. 

Для переходу на спрощену систему оподаткування, об

ліку та звітності фермерське господарство подає письмову 

заяву до органу державної податкової служби за місцем дер

жавної реєстрації, в якій зазначається, яку ставку єдиного 

податку обрано. Така заява має бути подана не пізніше ніж 

за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) пері
оду (кварталу) за умови сплати всіх установлених податків 

та обов'язкових платежів за попередній звітний (податко

вий) період. Рішення про перехід на спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності може бути прийняте не 

більше одного разу за календарний рік. 

Орган державної податкової служби зобов'язаний про
тягом десяти робочих днів видати безоплатне свідоцтво 

про право сплати єдиного податку або надати письмову 

мотивовану відмову. 

Форма та порядок видачі свідоцтва про право сплати 

єдиного податку встановлені наказом Державної податко
вої адміністрації України «Про затвердження Свідоцтва 

про сплату єдиного податку та Порядку його видачі» від 
29.10.1999 р. N2 5991 і є єдиними навсій території України. 
Фермерські господарства, що перейшли на сплату єдиного 

податку, ведуть книгу обліку доходів та витрат, що підля

гають оподаткуванню. 

За результатами господарської діяльності за звітний 
(податковий) період (квартал) фермерські господарства по

дають до органу державної податкової служби до 20 числа 
місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом, роз

рахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, в 

разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6 відсотків, 
розрахунок про сплату податку на додану вартість, а також 
платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний 

період з позначкою банку про зарахування коштів. 

Фермерські господарства несуть відповідальність за пра

вильність обчислення, своєчасність подання розрахунків 

1 Офіційний вісник України.- 1999.- N2 44.- Ст. 2197. 
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та сплати сум єдиного податку згідно із законодавством 
України. 

Указом Президента України встановлено, що фермерські 

господарства, які сплачують єдиний податок, не є платника

ми таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів): 
податку на додану вартість, крім випадку, коли господарст

во обрало спосіб оподаткування доходів за єдиним податком 
за ставкою 6 відсотків; податку на прибуток підприємств; 
плати (податку) за землю; збору за спеціальне використання 
природних ресурсів; збору до Фонду для здійснення захо

дів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

та соціального захисту населення; збору до Державного 
інноваційного фонду; збору на обов'язкове соціальне стра

хування; відрахувань та зборів на будівництво, реконстру
кцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального 
користування України; комунального податку; податку 

на промисел; збору на обов'язкове державне пенсійне стра
хування; збору за видачу дозволу на розміщеннярб'єктів 

торгівлі та сфери послуг; внесків до Фонду України соці
ального захисту інвалідів; внесків до Державного фонду 

сприяння зайнятості населення; плати за патенти згідно із 
Законом України «Про патентування деяких видів підпри
ємницької діяльності». 

І, нарешті, третім можливим варіантом щодо оподатку
вання фермерських господарств є сплата ними фіксованого 

сільськогосподарського податку. На сьогодні справляння 
такого податку здійснюється відповідно до норм Законів 
України «Про стимулювання розвитку сільського госпо

дарства на період 2000-2004 років» та «Про фіксований 
сільськогосподарський податок>> від 17.12.1998 р. 1 Відповід
но до положень цього Закону фіксований сільськогосподар

ський податок - це податок, який не змінюється протягом 

визначеного терміну і справляється з одиниці земельної 
площі: Фіксований сільськогосподарський податок сплачу
ється в рахунок таких податків і зборів (обов'язкових плате
жів): податку на прибуток підприємств; плати (податку) за 

землю; податку з власників транспортних засобів та інших 

1 Відомості Верховної Ради України. - 1999. - N2 5-6. -
Ст. 39. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо регулювання діяльності в аграрному- секторі 
економіки» від 19.06.2003 р. (/І Офіційний вісник України. -
2003. - N~ 29. -Ст. 1439) дію Закону України «Про фіксований 
сільськогосподарський податок,. продовжено до 31.12.2009 р. 

181 



самохідних машин і механізмів; комунального податку; 

збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок 
державного бюджету; збору до Фонду для здійснення заходів 

щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та со
ціального захисту населення; збору на обов'язкове соціальне 
страхування; збору на обов'язкове державне пенсійне стра

хування; збору до Державного інноваційного фонду; плати 

за придбання торгового патенту на здійснення торговельної 

діяльності; збору за спеціальне використання природних 
ресурсів (щодо користування водою для потреб сільського 

господарства). Інші податки та збори (обов'язкові платежі), 
крім перелічених, визначені Законом України «Про систему 

оподаткування>> сплачуються платниками в порядку і роз· 
мірах, визначених законодавчими актами України. 

Платниками фіксованого сільськогосподарського податку 
являються, крім інших сільськогосподарських пі,щ:Іриємств, 

фермерські господарства, які займаються виробництвом 
(вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподар
ської продукції, в яких сума, одержана від реалізації 

сільськогосподарської продукції власного виробництва 
та продуктів її переробки за попере-дній звітний (податко
вий) рік, перевищує 50 відсотків загальної суми валового 
доходу. 

У разі, коли у звітному періоді валовий дохід від опера

цій з реалізації сільськогосподарської продукції власного 
виробництва та продуктів її переробки становить менш як 

50 відсотків загального обсягу реалізації, фермерське госпо
дарство сплачує податки у наступному звітному періоді на 

загальних підставах. Якщо ж у фермерського господарства 

сума податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахована 
у загальному порядку, перевищує суму фіксованого подат· 

ку більш як у три рази, то до суми фіксованого податку 
застосовуються такі коефіцієнти: у разі перевищення у 
три-чотири рази - 1,5; у разі перевищення більш як у 
чотири рази - 2. 

Об'єктом оподаткування для платників фіксованого сіль

ськогосподарського податку є площа сільськогосподарських 

угідь, переданих фермерському господарству у власність або 
наданих йому на умовах оренди, а також земель водного 

фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими 
та риболовецькими господарствами для розведення, виро

щування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, 
ставках та водосховищах). У випадку, коли у звітному пері-

182 



оді відбувається зміна площ сільськогосподарських угідь, 
у зв' язку з набуттям права землевласника або землекорис
тувача, відповідно, фермерське господарство зобов'язане 

здійснити уточнення сум податкових платежів на період 
до закінчення податкового року і протягом місяця надати 

розрахунки до органів державної податкової служби за 
місцем розташування земельної ділянки та до органу дер

жавної податковрї служби за місцем знаходження платника 

податку. 

Слід сказати, що ставки фіксованого сільськогосподар

ського податку встановлено у твердому розмірі. Отже, 
ставка податку з одного гектара сільськогосподарських 

угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки, 
проведеної за станом на 1 липня 1995 року, відповідно до 
Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, в 
таких розмірах: 

для ріллі, сіножатей та пасовищ- 0,5; 
для багаторічних насаджень- 0,3; 
для земель водного фонду, які використовуються рибни

цькими, рибальськими та риболовецькими господарствами 
для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх 
водоймах,- 1,5 відсотка грошової оцінки одиниці площі 
ріллі по областях та Автономній Республіці Крим. 

Окремі ставки фіксованого сільськогосподарського 

податку передбачено для фермерських господарств, які 

здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських 
територіях. 

Платники податку- фермерські господарства визнача

ють суму фіксованого сільськогосподарського податку на 

поточний рік у порядку і розмірах, передбачених Законом, і 
подають розрахунок органу державної податкової служби за 

місцем знаходження платника податку до 1 лютого поточно
го року. Сплата податку проводиться нерівномірно, а саме, 

щомісячно до 20 числа наступного місяця у розмірі третини 
суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми 
податку, у таких розмірах: у І кварталі- 10 відсотків; у 
ІІ кварталі- 10 відсотків; у ІІІ кварталі- 50 відсотків; у 
IV кварталі- 30 відсотків. 

Податок перераховують на окремий рахунок відділень 
Державного казначейства України у районах за місцем 

розташування земельної ділянки. Відділення Державного 
казначейства України у районах наступного дня після над
ходження коштів перераховують суми фіксованого сіль-
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сь:когосподарсь:кого податку у та:ких розмірах: до місцевого 

бюджету- 30 відсотків, на обов' яз:кове державне пенсійне 
страхування- 68 відсотків, на обов' яз:кове соціальне стра
хування- 2 відсотки. Зазначені відділення повідомляють 
відповідний орган державної податкової служби про за
гальну суму податку та її розмежування. 

Облі:к нарахування і :контроль за сплатою сум фіксова

ного сільськогосподарського податку здійснюють органи 
державноїподаткової служби. 
У разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне 

лихо, дія обставин непереборної сили) по :кожному :конкрет
ному платнику податку - фермерському господарству за 

його :клопотанням Верховною Радою Автономної Респуб

ліки Крим, обласними, Київською та СевастопольськоЮ 
міськими радами за погодженням з Міністерством фінан

сів України та Міністерством аграрної політики України 
приймається рішення про реструктуризацію (відстрочку) 

сплати фіксованого сільськогосподарського податку. 
Більш детально окремі питання справляння та обліку 

фіксованого сільськогосподарського податку врегульовано 

Постановою Кабінету Міністрів У :країни <<Про затвердження 
Положення про порядок справляння та обліку фіксованого 
сільськогосподарського податку>) від 23.04.1999 р. N2 6581 

та Порядком розрахунку фіксованого сільськогосподарсько
го податку та заповнення форми розрахунку, розроблені 

згідно з наказом ДПА України від 20.01.1999 р. N2 40, за
твердженим наказом Державної податкової адміністрації 

У :країни ~Про заходи щодо забезпечення виконання За:кону 
України ~Про фіксований сільськогосподарський подато

:к•від 27.04.1999 р. N2 2302 • 

Стаття 32. Держава і фермерське 
господарство 

1. Держава гарантує дотримання і захист майнових та ін
ших прав і законних інтересів фермерського госnодарства. 

2. Органи державної влади та органи місцевого самовря
дування здійсmоють :контроль за діяльністю фермерс~:кого 
господарства у випадках, передбачених законом. -

1 Офіційний вісник України.- 1999.-М 16.- Ст. 659. 
2 Офіційний вісник України. - 1999. - М 19. -Ст. 858. Од

нак, затверджений наказом Порядок діє на сьогодні в редакції від 
26.01.2004 р. І І Бізнес.- 2004.-М 17.- С. 12. 
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3. Неза:коІШе втручаІШя в господарську діяльність феJМер
сь:кого господарства органів державної влади або органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб забороня
ється. Збитки, заподіяні фермерському господарству не
правомірним втручанням в його діяльність, підлягають 
відшкодуванню відповідно до закону. 

Спори про відшкодування збитків вирішуються судом. 

1. В умовах розвитку ринкової економіки У :країни, форму
вання вільного ринкового середовища вплив з боку держави 
на господарські відносини має чітко визначений характер. 
Якщо раніше, за умов адміністративно-командної системи 
йшлося про державне управління сільським господарством, 
то на сьогодні вживається термін <<державне регулювання•>. 
Отже, під державним регулюванням господарських відно
син у сільському господарстві розуміють цілеспрямований 
вплив держави на ці відносини шляхом видання норма
тивно-правових актів, організації діяльності державних 
органів, які здійснюють це регулювання переважно еконо
мічними методами. 1 Органи державного управління в своїх 
відносинах з фермерськими господарствами впливають на 

їх інтереси завдяки переважно податковим і фінансово-кре

дитним важелям. 

У частині першій :коментованої статті Закону встановле
но принцип щодо дотримання і захисту прав фермерських 
господарств. Цей принцип також закріплено ст. 20 ГR 
України, де зазначено, що держава забезпечує захист прав 
і законних інтересів суб'єктів господарювання; кожний 
суб'єкт господарювання має право на захист своїх прав і 
законних інтересів. 

Йдеться передусім про захист майнових прав фермер
ських господарств, а також інших прав, передбачених 
законодавством України. Однак слід зазначити, що таке 
положення щодо гарантування дотримання прав фермер

ських господарств потребує розробки дієвих механізмів 
його забезпечення. · 

Захист майнових та інших прав фермерських господарств 

може відбуватися в адміністративному та (або) судовому 
порядку. 

1 Аграрне право України: Підручник для студентів юрид. 

спеціальностей вищих закладів освіти /В.М. Гайворонський, 

В.П. Жушман, В.М. Корнієнко та ін.; За ред. В.М. Гайворонського 
та В.П. Жушмана. - Х.: Право, 2003. - С. 25. 
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Адміністративний порядок захисту прав фермерських 

господарств полягає у відновленні їх порушених прав від
повідними органами державної влади або місцевого само
врядування. 

Судовий захист гарантовано ст. 124 Конституції Украї
ни, відповідно до якої юрисдикція судів поширюється на всі 
правовідносини, що виникають у державі. Гарантіями реалі

зації цього захисту є встановлена законодавством України 
система судів України, розмежування їх підвідомчості та 

підсудності, існування спеціальних правил і процедур роз

гляду спорів та примусового виконання судових рішень. 
Способами захисту порушених прав фермерських госпо

дарств можуть бути: 

- визнання наявності або відсутності прав; 

- визнання повністю або частково недійсними актів 
органів державної влади чи органів місцевого самовря
дування, актів інших суб'єктів, що суперечать законо

давству, ущемляють права та законні інтереси суб' єкта 
господарювання; 

-визнання недійсними господарських угод з підстав, 
передбачених законом; 

-відновлення становища, яке існувало до порушення 

прав та законних інтересів суб'єктів господарювання; 
-припинення дій, що порушують право або створю-

ють загрозу його порушення; 

-присудження до виконання обов'язку в натурі; 
-відшкодування збитків; 

-застосування штрафних санкцій; 

-застосування оперативно-господарських чи адмі-

ністративно-господарських санкцій; 

-установлення, зміни і припинення правовідно
син; 

-іншіспособи,передбаченізаконом. 
2. Відповідно до ст. 19 Конституції України правовий 

порядок в Україні Грунтується на засадах, відповідно до 
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не пе

редбачено законодавством. 
Органи державної влади та органи місцевого самовряду

вання, їх пос-адові особи зобов' язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конститу
цією та законами України. 

В Україні існує система органів державної влади та міс
цевого самоврядування, що мають певні повноваження 
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щодо здійснення контролю за діяльністю фермерського 

господарства. 

Так, повноваження Кабінету Міністрів України, який 

є центральним органом державної виконавчої влади, що 

забезпечує розвиток економіки та народного господарства в 

цілому, виз1:1ачено у ст.ст. 113-117 Конституції України. 
Галузевим органом управління в сфері сільського госпо

дарства визнано Міністерство аграрної політики України. 

Відповідно до положень Указу Президента України «Питання 
Міністерства аграрної політики України>> від 07.06.2000 р. 
N2 772 1 • Мінагрополітики України є головним (провідним) 

органом у системі центральних органів виконавчої влади з 

питань формування та забезпечення реалізації державної 

аграрної політики, продовольчої безпеки держави, держав
ного управління у сфері сільського господарства, садівниц

тва, виноградарства, харчової промисловості, рибного гос

подарства, переробки сільськогосподарської продукції. 

Діяльність Мінагрополі тики спирається на місцеві орг а

ни - управління сільського господарства і. продовольства, 

що діють відповідно до Типового положення про Головне 

управління сільського господарства і продовольства облас

ної, управління сільського господарства і продовольства 

Севастопольської міської, управління (відділ) сільського 

господарства і продовольства районної державної адміні

страції, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.10.2000 р. М 1546 2• 

Щодо контролю за діяльністю фермерських господарств 

з боку інших органів державної виконавчої влади, то від

повідно до приписів ст. 19 ГК України держава здійснює 
контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів 
господарювання у таких сферах: 

- збереження та витрачання коштів і матеріальних 

цінностей суб'єктами господарських відносин - за 

станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звіт

ності; 

-фінансових, кредитних відносин, валютного ре

гулювання та податкових відносин- за додержанням 
суб'єктами господарювання кредитних зобов'язань 

перед державою і розрахункової дисципліни, додер-

1 Офіційний вісник України. - 2000. - N2 23. -Ст. 933. 
2 Офіційний вісник України.- 2000.- N2 42.- Ст.1786. 
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жанням вимог валютного законодавства, податкової 

дисципліни; 
-цін і ціноутворення- з питань додержання суб' єк

тами господарювання державних цін на продукцію і 

послуги; 

- монополізму та конкуренції - з питань додержан

ня антимонопольно-конкурентного законодавства; 

- земельних відносин - за використанням і охоро

ною земель; 

- водних відносин і лісового господарства - за вико

ристанням та охороною вод і лісів, відтворенням водних 

ресурсів і лісів; 

- виробництва і праці - за безпекою виробництва і 

праці, додержанням законодавства про працю; 
-за пожежною, екологічною, санітарно-гігієнічною 

безпекою; 

-за дотриманням стандартів, норм і правил, якими 

встановлено обов'язкові вимоги щодо умов здійснення 
господарської діяльності; 

- споживання - за якістю і безпечністю продукції 
та послуг; 

- зовнішньоекономічної діяльності - з питань 

технологічної, економічної, екологічної та соціальної 
безпеки. 

Відповідно до названих напрямів здійснення контролю 
органи державної влади мають чітко визначені контрольні 

повноваження, що закріплені: 

-в сфері бухгалтерського обліку та звітності, додержан

ням фермерськими господарствами кредитнихзобов'язань 

перед державою і розрахункової дисципліни, додержанням 

вимог валютного законодавства, податкової дисципліни 

-Законами України <<Про систему оподаткування» (в ре
дакціївід18.02.1997р.1), <<Продержавнуподатковуслужбу 

в Україні» (в редакції від 24.12.1993 р. 2), <<Про державну 
статистику» (в редакції від 13.07.2000 р. 3), <<Про державну 

1 Відомості Верховної Ради України. - 1997. - М16. -
Ст.119. 

2 Відомості Верховної Ради України. - 1994. - М 15. -
Ст.84. -

3 Відомості Верховної Ради України. - 2000. - N2 43.
Ст. 362. 
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контрольно-ревізійну службу•> від 26.01.1993 р.,-1 <<Про 
міліцію» від 20.12.1990 р.2 ; 

- в сфері додержання фермерськими господарствами 
державних цін на продукцію і послуги- Законом Укра
їни <<Про ціни і ціноутворення» від 03.12.1990 р.; 3 

- в сфері додержання антимонопольно-конкурентного 
законодавства- Законами України <<Про захист еконо
мічної конкуренції•> від 11.01.2001 р.4 та «Про захиствід 
недобросовісної конкуренції•> від 07.06.1996 р.; 5 

- в сфері використання і охорони земель - Земель
ним кодексом України від 25.10.2001 р. та Законом 
України <<Про державний контроль за використанням 

та охороною земель•> від 19.06.2003 р.6 ; 
- в сфері використання та охорони вод і лісів, від

творення водних ресурсів і лісів - Лісовим кодексом 
України від 21.01.1994 р. 7 таВодним кодексомУкраїни 
від 06.06.1995 р.;8 

-в сфері безпеки виробництва і праці, додержанням за
конодавствапро працю-КЗпП України, Законом України 
«Про охорону праці» (в редакції від 21.11.2002 р.9); 

- в сфері додержання вимог пожежної, екологіч
ної, санітарно-гігієнічної безпеки- Законами Укра
їни «Про пожежну безпеку•> від 17.12.1993 р. 10 , <<Про 
охорону навколишнього природного середовища» 

1 Відомості Верховної Ради України. - 1993. - N2 13. -
Cт.llO. 

2 Відомості Верховної Ради України. - 1991. - N2 4. -
Ст. 20. 

3 Відомості Верховної Ради України. - 1990. - N2 52. -
Ст. 650. 

4 Відомості Верховної Ради України. - 2001. - N2 12. -
Ст . 64. 

5 Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N2 36. -
Ст. 164. 

6 Відомості Верховної Ради України. - 2003. - N2 39. -
Ст. 350. 

7 Відомості Верховної Ради України. - 1994. - N2 17. -
Ст. 99. 

8 Відомості Верховної Ради України. - 1995. - N2 24. -
Ст.189. 

9 Відомості Верховної Ради України. - 2003. - N2 2. -
Ст.10. 

10 Відомості Верховної Ради України. - 1994. - N2 5. -
Ст. 21. 
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від 25.06.1991 р., 1 <•Про забезпечення санітарного 
та епідеміологічного благополуччя населення>> від 
24.02.1994 р. 2 ; 

- в сфері дотримання стандартів, норм і правил, яки

ми встановлено обов'язкові вимоги щодо умов здНіснення 
господарської діяльності - Декретом :Кабінету Мініс

трів "України <•Про стандартизацію і сертифікацію>) від 
10.05.1993р.3 та3аконом"України «Про стандартизацію>) 
від 17.05.2001 р.4 ; 

- в сфері забезпечення якості і безпечності продук

ції та послуг- 3ак_онами "України «Про якість та без

пеку харчових продуктів і продовольчої сировини>> від 
23.12.1997р.,5 «Про захист прав споживачів>> (в редакції 
від 15.12.1993 р. 6), «Про ветеринарну медицину>> від 
25.06.1992 р. 7 ; 
-в сфері зовнішньоекономічної діяльності -За

коном "України <<Про зовнішньоекономічну діяльнісТЬ>> 
від 16.04.1991 р.8 

3 метою врегулюваннЯ питань здійснення з боку органів 
державного контролю за діяльністю суб'єктів господарю
вання, впорядкування проведення їх перевірок було прий

нято "Указ Президента "України «Про деякі заходи з дерегу

лювання підприємницької діяльності>> від 23.07.1998 р. 
N2 817/989

• Нормамицього "Указу, зокрема, закріпленовиди 
перевірок, що їх можуть проводити контролюючі органи 
(планові та позапланові), підстави для проведення пере

вірок, правило щодо письмового повідомлення суб'єктів 
господарювання не пізніше ніж за десять календарних днів 

1 -Відомості Верховної Ради України. - 1991. - М 41. -
Ст. 546. 

2 Відомості Верховної Ради України. - 1994. - М 27. -
Ст.218. -

3 Відомості Верховної Ради України. - 1993. - М 27. -
Ст. 289. 

4 Відомості Верховної Ради України. - 2001. - N2 31. -
Ст.145. 

5 Відомості Верховної Ради України.- 1998.-М 19.- Ст. 98. 
6 Відомості Верховної Ради України. -1994.-М 1.- Ст. 1. 
7 Відомості Верховної Ради України. - 1992. - М 36. -

Ст. 531. 
8 Відомості Верховної Ради України. - 1991. - N2 29. -

Ст. 377. 
8 Офіційний вісник України. -1998.-М 30.- Ст. 1119. 
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до дня проведення перевірки про її проведення, визначено 
органи, що можуть проводити такі перевірки, 1 а також 
рекомендовано підприємствам, установам і організаціям 
усіх форм власності ведення журналів відвідання їх та їх 

структурних підрозділів представниками контролюючих 
органів з обов'язковим зазначенням у цих журналах строків 
та мети відвідання, посади і прізвища представника (який 

обов'язково ставить свій підпис у цьому журналі).2 

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо 
здійснення контролю за діяльністю фермерських госпо

дарств визначені Законом України <<Про місцеве самовря
дування в Україні>> від 21.05.1997 р. 3 Відповідно до ст. 18 
названого Закону відносини органів місцевого самовряду
вання з фермерськими господарствами будуються на дого

вірній і податковій основі та на засадах підконтрольності 
у межах повноважень, наданих органам місцевого само-

1 Відповідно до п. 5 зазначеного Указу Президента України 
контролюючими органами, які мають право проводити планові та 

позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності 

суб'єктів підприємницької діяльності, є: а) органи державної по

даткової служби- стосовно сплати податків і зборів (обов'язкових 
платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, неподатко
вих платежів; б) митні органи - стосовно сплати ввізного мита, 

акцизного збору та податку на додану вартість, які справляються 
у разі ввезення (пересилання) товарів на митну територію України 

в момент перетинання митного кордону; в) органи державного 
казначейства, державної контрольно-ревізійної служби та органи 

державної податкової служби в межах їх компетенції - стосовно 

бюджетних позик, позик та кредитів, гарантованих коштами 

бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших 
бюджетних асигнувань, коштів позабюджетних фондів, а також 
належного виконання державних контрактів, проавансованих 

за рахунок бюджетних коштів. Зазначені контролюючі органи 
мають право проводити перевірки фінансово-господарської ді
яльності суб'єктів підприємницької діяльності лише в межах їх 
компетенції. Здійснення планових та позапланових виїзних пере

вірок з питань, визначених вище, іншими державними органами 

забороняється. 
2 Відмова представника контролюючого органу від підпису в 

журналі є підставою для недопущення його до проведення пере
вірки. Про факт цієї відмови суб'єкт підприємницької діяльності 
повідомляє письмово у триденний строк контролюючому органу, 

в якому працює такий представник. 
3 Відомості Верховної Ради України. - 1997. - М 24. -

Ст. 170. 

191 



врядування законом. Органи місцевого самоврядування 

можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, а та:кож 

організовувати проведення перевірок з питань здійснення 

делегованих їм повноважень органів виконавчої влади. 

3. Гарантією реалізації принципу розмежування повно
важень органів державної влади та органів місцевого само

врядування є правило, що незаконне втручання у діяльність 

фермерського господарства забороняється. 

Та:ка гарантія вміщена та:кож у п. 5 ст. 19 ГК України, 
відповідно до я:кої незаконне втручання та перешкоджання 

господарській діяльності суб'єктів господарювання з бо:ку 

органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні 
ними державного :контролю та нагляду забороняються. 

· Оскільки функціонування фермерських господарств 
нерозривно пов' язане з використанням ними відповідних 

земельних ділянок, Земельний :кодекс У :країни закріплює 
положення, я:кі стосуються гарантій прав на землю. Та:к, 

згідно зі ст. 154 ЗК України органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування без рішення суду не ма
ють права втручатися у здійснення власником повноважень 

щодо володіння, :користування і розnорядження належною 

йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені 

законодавчими актами додаткові обов' яз :ки чи обмеження. 
У разі видання органом виконавчої влади або органом місце
..вого самоврядування а:кта, я:ким порушуються права особи 

(у тому числі і фермерського господарства) щодо володіння, 

:користування чи розпорядження належною їй земельною 

ділянкою, та:кий а:кт відповідно до ст. 155 ЗК України ви
знається недійсним. 

Забезпечити дотримання цього правила має норма 

щодо обов'язкового відшкодування збитків, я:кі заподіяні 

фермерському господарству неправомірним втручанням в 

його діяльність. Та:к, наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 155 
ЗК У :країни збитки, завдані власникам земельних ділянок 
внаслідок видання а:ктів, я:кими порушуються їх права, 

підлягають відшкодуванню в повному обсязі органом, я:кий 

видав а:кт. 

Під збитками розуміються витрати, зроблені управле

ною стороною (у даному випадку - фермерським госпо

дарством), втрата або пошкодження її майна, а та:кож не 
одержані нею доходи, я:кі господарство одержало б у разі 

належного виконання зобов'язання або додержання правил 
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здійснення господарської діяльності другою стороною 

(ст. 224 Г:К України). 
До складу збитків включаються: 

-вартість втраченого, пошкодженого або знищеного 

майна, визначена відповідно до вимог законодавства; 

- додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені 

іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково 
витрачених матеріалів тощо), понесені фермерським гос

подарством, яке зазнало збитків внаслідок порушення 
зобов'язання другою стороною; 

- неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який 

фермерське господарство, яке зазнало збитків, мало 
право розраховувати у разі належного виконання зо

бов'язання другою стороною; 
- матеріальна компенсація моральної шкоди у ви

падках, передбачених законом. 

Умовами виникнення правовідносин щодо відшкодуван
ня збитків, заподіяних фермерському господарству неправо

мірним втручанням в його діяльність, є наявність веправо
мірної дії (незаконне втручання в діяльність), негативних 

наслідків такої дії (збитки, що завдані фермерському госпо

дарству), вини та причинного зв'язку між веправомірною 

дією та настанням негативних наслідків. 
Спори про відшкодування збитків вирішуються у судо

вому порядку. 

Розділ VIII 
ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ 

Стаття 33. Представницький орган фермерських 
господарств 

1. Представницьким органом фермерських господарств 
України є Асоціація фермерів та приватних землевласни
ків України. 

2. 3 метою забезпечення прав і законних інтересів грома
дян України, які ведуть фермерське господарство, а також 
створення сприятливих умов для розвитку фермерських 

господарств Асоціація фермерів та приватних землевлас
ників У країни: 
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а) представляє інтереси громадян, які ведуть фермер
ське господарство, перед Президентом України, Верховною 

Радою України, центральними та місцевими органами ви
конавчої влади та органами місцевого самоврядування; 

б) вносить пропозиції щодо вдосконалення законодав
ства, що регулює діяльність фермерських господарств, на 
розгляд центральному органу виконавчої влади з питань 

аграрної політики України. 

3. Президент Асоціації фермерів та приватних земле
власників України може входити до складу колегії централь
ного органу виконавчої влади з питань аграрної політики 
України, брати участь у П засіданнях 3 правом дорадчого 
голосу. 

Керівник обласної Асоціації фермерів та приватних 

землевласників може входити до складу колегії відповід
ного органу виконавчої влади 3 питань аграрної політики 

3 правом дорадчого голосу. 

1. Коментована стаття Закону присвячена врегулюванню 
питань самоврядування фермерських господарств через їх 

представницький орган. Представницький орган фермер
ських господарств це орган управління, що не входить до 
системи органів управління кожного фермерського господар

ства, а створюється ними спільно, на «межфермерському•> 

рівні для досягнення певних цілей. В Україні таким органом 
стала Асоціація фермерів та приватних землевласників 
України, яку очолює Президент Асоціації. ЗазначенаАсоціа

ція була започаткована фермерами на початку 90-х років ХХ 

століття і за час свого існування посіла значне місце у системі 
відносин між державною владою та фермерськими господар

ствами. Слід хоча б зазначити, що за вказаний період своєї 
діяльності Асоціація фермерів та приватних землевласників 
України провела більше десяти з'їздів, на кожному з яких 
обговорювалися найболючіші проблеми реформування зе

мельних та аграрних відносин. За результатами роботи цих 

з'їздів було підготовлено та надіслано відповідні пропозиції 
до органів державної влади. Асоціація фермерів та приват
них землевласників У країни здобула свого визнання і з боку 

органів влади, про що свідчить, наприклад, прийняття роз
порядження Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 р. 
N2 1360-р про фінансування проведення ювілейного десятого 
з'їзду Асоціації. Асоціація приймає постійну участь у роз

робці найважливіших проектів нормативно-правових актів 
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з питань становлення та розвитку фермерських господарств. 

Значення діяльності Асоціації фермерів та приватних зем
левласників України підкреслюється також і тим, що вперше 
у :коментованому Законі (на відміну від попереднього Закону 

У :країни <<Про селянське (фермерське) господарство •>, де вза
галі про представницький орган фермерів не згадувалося1) 

вона прямо названа як представницький орган фермерських 

господарств. 

2. У частині 2 :коментованої статті наведено основні 
функції Асоціації фермерів та приватних землевласників 
України щодо представництва інтересів фермерів перед 
Президентом України, Верховною Радою України, централь

ними та місцевими органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування; державними органами. Окрім 

представницьких функцій, Асоціація фермерів та приват
них землевласників У :країни має право внесення пропозицій 

щодо вдосконалення законодавства, яке регулює діяльність 
фермерських господарств, на розгляд центральному орга

ну виконавчої влади з питань аграрної політики України, 

яким, відповідно до Указу Президента України <<Питання 
Міністерства аграрної політики України•> від 07.06.2000 р. 
N2 772/20002 , виступає Міністерство аграрної політики 
України. 

Окрім переліченого вище, Асоціація фермерів та приват

них землевласників України має своїм завданням захист 
законних прав і інтересів осіб, що ведуть фермерське гос

подарство, надання їм організаційної, :консультат1fвної та 
юридичної допомоги. 

Асоціація фермерів та приватних землевласників Укра

їни діє на підставі Статуту, має статус юридичної особи ·ra 
відповідні до цього права та обов' язки. 

3. Частина третя статті 33 Закону встановлює певні га
рантії дотримання прав Асоціації фермерів та приватних 

землевласників України. Ці права Асоціації дотримують
ся шляхом надання права президенту Асоціації фермерів 

та приватних землевласників України входити до складу 

1 Норми щодо створення представницького органу, наприклад, 
колективних сільськогосподарських підприємств, містяться 

у ст. 25 Закону України ~про колективне сільськогосподарське 
підприємство• І /Відомості Верховної Ради України.- 1992.
М 20.- Ст. 272. 

2 Офіційний вісник України. - 2000. - М 23. -Ст. 933. 
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колегії центрального органу виконавчої влади з питань 

аграрної політики "України з правом дорадчого голосу; а ке
рівнику обласної Асоціації фермерів та приватних земленла

сників - до складу колегії відповідного органу виконавчої 
влади з питань аграрної політики. Тішим чином відбувається 

представництво інтересів фермерів як на регіональному рівні 
(на рівні Головного управління сільського господарства і про

довольства відповідної обласної державної адміністрації), так 

і на рівні Міністерства аграрної політики "України. 

Розділ ІХ 

ЗАГ АЛЬНООБОВ'ЯЗ:КОВЕ ДЕРЖАВНЕ 
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ І ПЕНСІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ ТА ОСІБ, Я:КІ ПРАЦЮЮТЬ 
У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЗА 
ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ (:КОНТРАКТОМ) 

Стаття 34. Загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування і пенсійне 

забезпечення 
1. Члени фермерського господарства і особи, які пра

цюють у ньому за трудовим договором (контрактом), під

лягають загальнообов'язковому державному соціальному 
страхуванню і пенсійному забезпеченню в порядку, вста

новленому законом. 

2. Фермерське господарство у встановленому законом 
порядку реєструється як платник внесків на загальнообо

в'язкове державне соціальне страхування в органах Пен

сійного фонду України і Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообо

в'язкового державного соціального страхування України 

на випадок безробіття, Фонду загальнообов'язкового дер

жавного соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань України. 

3. Час роботи у фермерському господарстві членів 
господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим 
договором (контрактом), зараховується до загального і 

безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій 
книжці і документів, що підтверджують сплату внесків на 
соціальне страхування. 
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4. Членам фермерського господа рства та особам, які 
працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), 

призначені пенсії виплачуються у повному розмірі без ура

хування одержуваного заробітку (доходу). 
5. Фермерське господарство відповідно до чинного за

конодавства несе матеріальну відповідальність за шкоду, 

заподіяну його членам і особам, які працюють у ньому за 

трудовим договором (контрактом), каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними 

своїх трудових обов'язків. 

1. Порядок загальнообов'язкового соціального страху
вання та пенсійного забезпечення членів фермерського 

господарства і осіб, які працюють у ньому за трудовим до

говором (контрактом), встановлено відповідно Законами 
України <<Про загальнообов'язкове державне пенсійне стра

хування~1, <<Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування у зв' язку з тимчасовою втратою працездатності 

та витратами, зумовленими народженням та похованням>> 2, 

«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхуван

ня на випадок безробіття~ 3 та <<Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричини

ли втрату працездатності~ 4 • Вказані нормативні акти вста
новлюють принципи, засади і механізми функціонування 

системи загальнообов'язкового державного соціального 
та пенсійного страхування, призначення, перерахунку 

і виплати пенсій, допомоги по безробіттю та у зв'язку із 

тимчасовою втратою працездатності. Загальнообов 'яз ко

вому державному пенсійному та соціальному страхуван

ню підлягають як члени фермерського господарства (які 

одночасно зобов'язані виконувати певні трудові функції у 

господарстві), так і наймані працівники, якими укладено із 

фермерським господарством трудовий договір (контракт). 

1 Відомості Верховної Ради України.- 2003.- N2 49-50.
Ст. 376; 2003.- N2 51.- Ст. 376. 

2 Відомості Верховної Ради України. - 2001. - N2 14. -
Ст. 71. 

3 Відомості Верховної Ради України. - 2000. - N2 22. -
Ст. 171. · 

4 Відомості Верховної Ради України.- 1999.- N2 46-47.
Ст. 403. 
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Розміри страхових внесків встановлено Законами України 

«Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування »1 

та «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробниц

тві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності»2 • 

Слід окремо зазначити, що норми названих нормативних 

актів розповсюджуються у повній мірі й щодо фермерських 
господарств, які перейшли на сплату фіксованого сільсько

господарського податку. 

2. Порядок реєстрації фермерського господарства у 
якості платника страхових внесків на загальнообов'язко
ве пенсійне та соціальне страхування (страхувальника) 

встановлено вищезгаданими Законами України та підза
конними актами, прийнятими на розвиток їх положень. 
Так, наприклад, обов'язок фермерського господарства 
зареєструватися у якості страхувальника встановлено 

ст. 17 ЗаконуУкраїни «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування»та Інструкцією про порядок об

числення і сплати підприємствами, установами, органі

заціями та громадянами збору на обов'язкове державне 
пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх 
надходження до Пенсійного фонду України, що була за
тверджена постановою правління Пенсійного фонду У кра

їни від 19.10.2001 р. N216-6 (зареєстровано в Міністерстві 
юстиціїУкраїни29.11.2001 р. зaN2998j6189)3• Фермерські 
господарства мають зареєструватися в територіальних ор

ганах Пенсійного фонду (за своїм місцезнаходженням) як 
платник страхових внесків у десятиденний термін із дня 
отримання свідоцтва про державну реєстрацію як суб' єкта 

підприємницької діяльності або укладення трудового до
говору з найманим працівником. Для реєстрації в органах 

Пенсійного фонду фермерські господарства подають: 
- заяву за формою згідно з додатком 1 до зазначеної 

Інструкції; 
- завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію 

суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про вне-

1 Відомості Верховної Ради України. - 1997. - М 37. 
Ст. 237. 

2 Відомості Верховної Ради України. - 2001. - М 17.
Ст. 80. 

3 Офіційний вісник України. - 2001.-М 49.- Ст. 2211. 
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сення до Державного реєстру підприємств та організацій 
України, присвоєння ідентифікаційного коду органом 
статистики для юридичних осіб. Після реєстрації плат
никові збору (фермерському господарству) видаються 

повідомлення за встановленою формою та довідка для 
пред' явлення в банк (подається в установу банку при 
відкритті рахунків). 

Аналогічні правила щодо умов та порядку реєстрації 

фермерських господарств у якості платників внесків на 
загальнообов'язкове соціальне страхування містяться у 

ст. 27 Закону України «Про загальнообов'язкове держав
не соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими народженням 

та похованням>}, Інструкції про порядок надходження, 
обліку та витрачання коштів Фонду соціального страху
вання з тимчасової втрати працездатності (затверджено 

Постановою правління Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності від 26 червня 2001 р. 
NQ 161), у ст. 35 Закону України «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробі тт я •, у 
ст. 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробниц

тві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності• та Інструкції про порядок перерахування, 
обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та про

фесійних захворювань України (затверджено Постановою 
правління Фонду соціального страхування від нещасних ви

падків на виробництві та професійних захворювань У країни 

від 20.04.2001 року NQ 122). 

3. Частина 3 ст. 34 Закону встановлює правило щодо 
зарахування часу роботи у фермерському господарстві до 

загального3 та безперервного4 стажу роботи. Таке зараху
вання проводиться на підставі записів у трудовій книжці і 

1 Баланс.- 2001.-М 12.- С. 50. 
2 Праця і зарплата. - 2001. - 24 червня. 
3 До недавнього часу загальний стаж роботи використовувався 

при визначенні розміру допомоги працівнику у зв'язку із тимча

совою непрацездатністю. 
4 Відповідно до законодавства України поняття • безперервний 

стаж роботи• використовується при визначенні розміру доплат і 
надбавок окремим категоріям працівників (наприклад, військо

вослужбовцям). 
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документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне 
страхування. 

Загальні правила щодо ведення трудових книжок міс
тяться у ст. 48 Кодексу законів про працю України1 , у якій 
зазначено, що трудова книжка є основним документом про 

трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться 

на всіх працівників, які працюють у фермерському гос

подарстві понад п'ять днів. Працівникам, що стають на 
роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше 
п'яти днів після прийняття на роботу. До трудової книжки 
заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за 

успіхи в роботі у фермерському господарстві;2 відомості про 
стягнення до неї не заносяться. Більш детально порядок ве
дення трудових книжок членів фермерського господарства 

та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (кон
трактом) регламентовано Постановою Кабінету Міністрів 

України <<Про трудові книжки працівників>> від 27.04.1993 р. 
:м 3013 та наказом Міністерства праці України, Мініс
терства юстиції України та Міністерства соціального за
хисту населення України <<Про затвердження Інструкції 

про порядок ведення трудових книжок працівників>> від 
29.07.1993 р. N2 58 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 17.08.1993 р. за N2 110)4 • 

Слід також зазначити, що усім особам, які підлягають 
загальнообов'язково му соціальному страхуванню, видаєть
ся свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування (воно єдине для всіх видів страхування та є 

документом суворої звітності), яке якраз і підтверджує 
внесення внесків на соціальне страхування. 
У нормативних актах з питань загальнообов'язкового 

пенсійного та соціального страхування зазначено, що розмі
ри страхових виплат визначаються залежно від страхового 
стажу- періоду (строку), протягом якого особа підлягала 

1 Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - М 50. -
Ст. 375. · 

2 Відомості до трудової книжки заносяться безпосередньо 
головою фермерського господарства або ж уповноваженим ним 
працівником фермерського господарства (наприклад, головним 

бухгалтером). 
3 Зібрання постанов Уряду України. - 1993. - М 10. 

Ст. 197. 
4 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 

2004.-м 1.- с. 313. 
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загальнообов'язково му державному пенсійному ( соціаль
ному) страхуванню і за який сплачено страхові внески 

(або сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне 
(соціальне) страхування згідно із законодавством, що діяло 

раніше). Поняття страхового стажу є одним з визначальних 
у правовідносинах щодо загальнообов'язково го пенсійного 
(соціального) страхування. 

4. У статті 46 Конституції України проголошено право 
громадян на соціальний захист. Воно включає право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття 

з незалежних від них обставин, а також у старості та в ін
ших випадках, передбачених законом. На рівні Основного 
Закону нашої держави це право гарантується загальнообо

в'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок 
страхових внесків громадян, підприємств, установ і органі

зацій, а також бюджетних та інших джерел соціального за
безпечення; створенням мережі державних, комунальних, 
приватних закладів для догляду за непрацездатними. Щодо 

пенсійного забезпечення більш детально ці положення ре
гламе~товано у нормах Закону України <<Про загальнообо
в'язкове державне пенсійне страхування •>, якими гаранто
вано дотримання прав громадян на пенсійне забезпечення 

незалежно від отримання інших видів доходів (заробітку). 
Відповідно до положень вказаного Закону, членам фермер
ського господарства та особам, які працюють у ньому за 
трудовим договором (контрактом) при наявності умов, пе

редбачених законодавством, за рахунок коштів Пенсійного 
фонду України в солідарній системі призначаються такі 

пенсійні виплати: пенсія за віком; пенсія по інвалідності 
внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, 
непов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства); пенсія 

у зв'язку з втратою годувальника. Порядок визначення 
їх розміру, призначення та виплати встановлено Законом 

У країни <<Про загальнообов'язкове державне пенсійне стра
хування». 

5. Частина 5 коментованої статті закріплює відсильну 
норму щодо матеріальної відповідальності фермерського гос
подарства за шкоду, заподіяну його членам і особам, які пра

цюють у ньому за трудовим договором (контрактом), каліц

твом або іншим ушкодженням здоров' я, пов' язаних з вико
нанням ними своїх трудових обов' язків. Порядок відшкоду

вання шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням 
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здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, 

передбачено ст. 173 Кодексу законів про працю У:країни1 

(а у разі, якщо шкода заподіяна не через виконання трудо
вих обов'язків- ст. 1195 Цивільного :кодексу України) та 
нормами Закону України «Про загальнообов'язкове дер
жавне соціальне страхування від нещасного випадку на ви

робництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності». Вказані нормативні акти встанов
люють, що страховим випадком є нещасний випадок на 

виробництві або професійне захворювання, що спричинили 
застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психіч

ну травму, з настанням яких виникає право застрахованої 

особи на отримання матеріального забезпечення таjабо 

соціальних послуг. 

Факт нещасного випадку на виробництві або професійно
го захворювання розслідується в порядку, затвердженому 

Кабінетом Міністрів України. Підставою для оплати потер
пілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, 
професійної та соціальної реабілітації, а також страхових 

виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт 
розслідування професійного захворювання (отруєння), що 

складаються за встановленими формами.2 Відповідно до 
ст. 14 названого Закону, нещасним випадком визнається 
не обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника 
небезпечного виробничого фактора чи середовища, що ста
лися у процесі виконання ним трудових обов' язків, внаслі

док яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть. До 
професійного захворювання належить захворювання, що 

виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого 

та зумовлюється виключно або переважно впливом шкід
ливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, 

пов'язаних з роботою. 
Статтею 28 Закону України <•Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

1 Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - N2 50. -
Ст. 375. 

2 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випад
ків, професійних захворювань та аварій на виробництві, а також 

форми відповідних актів затверджено Постановою Кабінету Мініс

трів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних 

-випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 

21.08.2001 р. N2 1094// Офіційний вісник України. - 2001. -
N2 35. -Ст. 1625. 
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виробництві та професійного захворювання, я:кі спричини

ли втрату працездатності» визначено, що у разі настання 
страхового J;Jипад:ку застраховані особи мають право на 

отримання страхових виплат, я:кі складаються з: 
1) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної 

його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим про

фесійної працездатності (щомісячна страхова виплата); 

2) страхової виплати в установлених випадках одноразо
вої допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, я:кі 
перебували на утриманні померлого); 

3) страхової виплати пенсії по інвалідності потерпілому; 
4) страхової виплати пенсії у зв' яз :ку з втратою годуваль

ника; 

5) страхової виплати дитині, я:ка народилася інвалідом 
внаслідок травмування на виробництві або професійного 
захворювання Гі матері під час вагітності; 

6) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу. 
Ступінь втрати працездатності потерпілим установлю

ється Медико-соціальною експертною :комісією (MCER) 
за участю Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків і визначається у відсотках професійної працездат

ності, я :ку мав потерпілий до ушкодження здоров' я. MCER 
установлює обмеження рівня життєдіяльності потерпілого, 

визначає професію, з якою пов' язане ушкодження здоров' я, 
причину, час настання та групу інвалідності у зв' яз :ку з 

ушкодженням здоров'я, а також визначає необхідні види 
медичної та соціальної допомоги. Огляд потерпілого прово

диться MCER за умови подання акта про нещасний випадок 
на виробництві, акта розслідування професійного захворю

вання, висновку спеціалізованого медичного закладу (на
уково-дослідного інституту профпатології чи його відділен

ня) про професійний характер захворювання, направлення 

лікувально-профілактичного закладу або роботодавця чи 

профспілкового органу підприємства, на якому потерпілий 
одержав травму чи професійне захворювання, або робочого 

органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків, суду чи прокуратури. 

Що стосується розміру щомісячної страхової виплати 

потерпілому, то її сума встановлюється відповідно до ступе
ня втрати професійної працездатності та середньомісячного 

заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я 
(однак вона не повинна перевищувати цього середньомісяч

ного заробітку). 
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У разі стійкої втрати професійної працездатності, вста
новленої МСЕК, Фонд соціального страхування від нещас
них випадків проводить одноразову страхову виплату 
потерпілому, сума якої визначається із розрахунку серед
ньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток 

втрати потерпілим професійної працездатності, але не вище 
чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати 

(доходу), з якої справляються внески до Фонду .1 У разі, 
коли при подальших обстеженнях МСЕК потерпілому вста
новлено інший, вищий ступінь втрати стійкої професійної 
працездатності, з урахуванням іншої професійної хвороби 
або іншого каліцтва, пов'язаного з виконанням трудових 
обов'язків, йому провадиться одноразова виплата, сума 
якої визначається із розрахунку середньомісячного заро
бітку потерпілого за кожний відсоток збільшення ступенЯ 
втрати професійної працездатності відносно попереднього 
обстеження МСЕК. 

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку 
встановлено, що ушкодження здоров'я настало не тільки 
з вини роботодавця, а й внаслідок п·орушення потерпілим 
нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової 
допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, 
але не більш як на 50 відсотків. 

За наявності факту заподіяння моральної шкоди потер
пілому провадиться страхова виплата за моральну шкоду. 
Моральна (немайнова) шкода, заподіяна умовами вироб
ництва, яка не спричинила втрати потерпілим професій
ної працездатності, відшкодовується Фондом соціального 
страхування від нещасних випадків за заявою потерпілого 

з викладом характеру заподіяної моральної (немайнової) 
шкоди та за поданням відповідного висновку медичних 
органів. Відшкодування здійснюється у вигляді одноразової 
страхової виплати незалежно від інших видів страхових 

виплат. Сума страхової виплати за моральну (немайнову) 
шкоду визначається в судовому порядку. При цьому сума 

1 Така гранична сума заробітної плати (доходу) у розмірі 2200 грн 
на місяць на кожну фізичну особу встановлена Постановою Каб і
нету Міністрів України «Про максимальну величину фактичних 
витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного 
доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну 
суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові 

внески (збори) до соціальних фондів~ від 07.03.2001 р. М 225// 
Офіційний вісник України.- 2001.- N2 11.- Ст. 436. 
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страхової виплати не може перевищувати двохсот розмірів 

мінімальної заробітної плати, 1 встановленої на день випла
ти, незалежно від будь-яких інших страхових виплат. 
У випадках, коли це визначено висновками МСЕК, Фонд 

соціального страхування від нещасних випадків фінансує 
витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на 

додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медич

ний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, 
протезування, санаторно-курортне лікування, придбання 

спеціальних засобів пересування тощо. Якщо внаслідок 
нещасного випадку або професійного захворювання потер
пілий тимчасово втратив працездатність, Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків фінансує всі витрати на 

його лікування. Допомога у зв' язку з тимчасовою непраце

здатністю виплачується в розмірі 100 відсотків середнього 
заробітку (оподатковуваного доходу), при цьому перші 

п'ять ·днів тимчасової непрацездатності оплачуються за 
рахунок коштів фермерського господарства2 • 

Фінансування усіх зазначених вище страхових та інших 

виплат (крім перших п'яти днів тимчасової непрацездат
ності) проводиться за рахунок коштів Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків, які формуються у тому 

числі й за рахунок страхових внесків роботодавців - фер

мерських господарств. 

У разі смерті потерпілого право на одержання що мі

сячних страхових виплат (пенсії у зв'язку з втратою году
вальника, який помер внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання) мають непра

цездатні особи, які перебували на утриманні померлого або 

мали на день його смерті право на одержання від нього утри

мання, а також дитина померлого, яка народилася протягом 

не більш як десятимісячного строку після його смерті. 

1 Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2004 рік» від 27.11.2003 р. (/І Відомості Верховної 
Ради України.- 2004.- N2 17-18.- Ст. 250) з 01.12.2003 р. 
мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі 205 гривень 
на місяць. 

2 Порядок оплати встановлено Постановою Кабінету Міністрів 
України •>Про затвердження Порядку оплати перших п'яти днів 

тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, 

не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок 

коштів підприємства, установи, організації» від 06.05.2001 р. 
N2 439 І І Офіційний вісник України.- 2001. - N2 20 (1 червня). 

205 



Відповідно до законодавства України такими непраце

здатними особами є: 

1) діти, які не досягли 16 років; діти з16 до 18 років, які 
не працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного 

або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, 
які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажис

тами) денної форми навчання - до закінчення навчання, 

але не більш як до досягнення ними 23 років; 
2) жінки, які досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 

60 років, якщо вони не працюють; 
3) інваліди - члени сім'ї потерпілого на час інвалід

ності; 
4) неповнолітні діти, на утримання яких померлий випла

чував або був зобов'язаний виплачувати аліменти; 

5) непрацездатні особи, які не перебували на утриманні 
померлого, але мають на це право. 

Право на одержання страхових виплат у разі смерті по
терпілого мають також дружина (чоловік) або один з бать
ків померлого чи інший член сім'ї, якщо він не працює та 
доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які 
не досягли 8-річного віку. 

При настанні смерті потерпілого внаслідок нещасного 
випадку або професійного захворювання розмір одноразової 
допомоги його сім'ї повинен бути не меншим за п'ятиріч

ну заробітну плату потерпілого і, крім того, не меншим за 
однорічний заробіток потерпілого на кожну особу, яка пе
ребувала на його утриманні, а також на його дитину, яка 
народилася протягом не більш як десятимісячного строку 

після смерті потерпілого. Також за рахунок коштів Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків проводить
ся поховання потерпілого. 

РозділХ 

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ФЕРМЕРСЬКОГОГОСПОДАРСТВА 

Стаття 35. Підстави для припинення діяльності фер
мерськогогосподарства 

Діяльність фермерського господарства припиняється 
уразі: 

1) реорганізації фермерського господарства; 
2) ліквідації фермерського господарства; 
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3) визнання фермерського госnодарства неnлатосnро
можним (банкрутом); 

4) якщо не залишається жодного члена фермерського 
госnодарства або сnадкоємця, який бажає nродовжити ді
яльність госnодарства. 

їДіяльність суб' єктів господарювання- юридичних осіб 
(до числа яких належить і фермерське господарство) може 
бути припинена двома шляхами: реорганізації чи ліквідації. 
Реорганізація та ліквідація - це два способи припинення 

юридичних осіб, що принципово різняться між собою. При 
реорганізації завжди присутній правонаступник, до якого 
переходять права та обов' язки фермерського господарства, 

що реорганізується; і навпаки, у разі ліквідації такого пра

вонаступництва не відбувається.:.) 
Сутність реорганізації та ліквідації суб' єктів господарю

вання, в тому числі і фермерських господарств, полягає у 
наступному. 

Питанням припинення діяльності суб' єктів господарюван

ня-юридичних осіб присвячена ст. 59 ГК України. Названа 
стаття називає такі види реорганізації суб'єктів господарю
вання: злиття, приєднання, поділ та перетворення. 

Реорганізація (за виключенням окремих випадків, вста
новлених законодавством України) відбувається за рішен
ням суб'єкта господарювання. 1 В окремих випадках, коли 
мова йде про такі форми реорганізації як приєднання та 
виділення, необхідним є рішення щодо такої реорганізації 

не лише того суб'єкта, що приєднується або виділяється, 
а й іншого - до якого приєднуються або зі складу якого 
виділяються. 
У разі злиття суб'єктів господарювання усі майнові 

права та обов'язки кожного з них переходять до нового 

суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття. 

Тобто, суб'єкти господарювання (юридичні особи) припи
няють своє існування із одночасним виникненням нової 

юридичної особи, яка і є правонаступником усіх їх прав та 

обов'язків. 
Уразі приєднання одного або кількох суб'єктів господа

рювання до іншого суб'єкта господарювання, до останнього 

1 Відносно реорганізації фермерського господарства таке 
рішення може прийняти голова або засновник (засновники) фер

мерського господарства. 
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переходять усі майнові права та обов' язки приєднаних суб'
єктів господарювання. У даному випадку правонаступни

ком виступає та юридична особа, до якої приєднався інший 

суб'єкт господарювання, що припиняє своє існування. 
У разі поділу суб' єкта господарювання усі його майно

ві права і обов' язки переходять за розподільним актом 

(балансом) у відповідних частках до кожного з нових 

суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього 

поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб' єктів 

господарювання до кожного з них переходять за розподіль

ним актом (балансом) у відповідних частках майнові права 
і обов'язки реорганізованого суб'єкта. Отже, у разі поділу 

виникає певна кількість нових суб'єктів господарювання, 

які у визначених частках є правонаступниками суб'єкта 

господарювання, що припиняє своє існування. І навпаки, 

у разі виділення суб'єкт господарювання продовжує своє іс

нування, а права та обов' язки переходять до новостворених 

суб'єктів. Документом, який дозволяє встановити, в якому 
обсязі відбулося правонаступництво, є розподільний акт 

(баланс), у якому необхідно якомога повніше відображати 

перелік активів та зобов'язань (прав та обов'язків), що пе

реходять від одного до іншого суб'єкта. 

У разі перетворення одного суб'єкта господарюнаnня в 
інший до новоутвореного суб'єкта господарювання перехо

дять усі майнові права і обов'язки попереднього суб'єкта 

господарювання. У даному випадку суб'єкт господарюван

ня припиняє своє існування, а правонаступником є новий 

суб'єкт, що виник внаслідок такого перетворення. 

Слід зауважити, що усе зазначене вище (щодо реоргані

зації) стосується лише суб'єктів господарювання- юридич
них осіб, до числа яких належить і фермерське господар

ство. Необхідно звернути увагу на те, що у коментованій 

статті Закону (оскільки мова йде про припинення діяль

ності фермерського господарства) йдеться про можливість 

реорганізації фермерського г~сподарства шляхом злиття, 
приєднання, поділу та перетворення. Щодо перетворення 

фермерського господарства, - то воно може бути перетво

реним у підприємства інших організаційно-правових форм, 

встановлених законодавством України (за виключенням 

державного та комунального підприємств). У разі злиття, 

приєднання та перетворення фермерського господарства 

відбувається універсальне правонаступництво, тобто пере-
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хід усіх прав та обов'язків реорганізованого фермерського 

господарства до іншої юридичної особи. 

На відміну від цього ліквідація суб' єкта господарювання 
означає припинення усіх його прав та обов' язків без настан

ня правонаступництва. 

Незважаючи на те, що стаття 35 Закону має назву «Під
стави для припинення діяльності фермерського господарст

ва>>, насправді у ній наведено не лише підстави припинення 
діяльності фермерського господарства (реорганізація та 
ліквідація), а й підстави для ліквідації фермерського гос

подарства. Йдеться, зокрема, про визнання фермерського 
господарства неплатоспроможним (банкрутом) та про ви
падки, коли не залишилося жодного члена фермерського 

господарства або спадкоємця, який бажає продовжити ді
яльність господарства. 

Стаття 36. Порядок nрипинення діяльності 
фермерського господарства 

1. Рішення про приnинення діяльності фермерського 
госnодарства приймається: 

а) власником у разі реорганізації або ліквідації фермер
ського господарства - відповідно до закону та Статуту 

фермерського господа рства; 

б) у разі, якщо не залишається жодного члена фермер
ського господарства або спадкоємця, який бажає продов

жити діяльність господарства у nорядку, встановленому 
законом; 

в) у разі банкрутства фермерського господарства- від
повідно до закону. 

Спори про приnинення діяльності фермерського госпо
дарства вирішуються судом. 

2. Кошти, одержані від продажу майна фермерського 
госnодарства, сnрямовуються на задоволення вимог кре

диторів у порядку, встановленому Законом України <<Про 
відновлення nлатосnроможності боржника або визнання 
його банкрутом>>. 

Майно, що залишилося nісля задоволення вимог креди
торів, розподіляється між членами фермерського господар
ства відnовідно до його Статуту. 

Сnори щодо розnоділу майна фермерського госnодарства, 
яке nриnинило свою діяльність, вирішуються судом. 

3. У разі nриnинення діяльності фермерського госnодар
ства до закінчення терміну надання госnодарству nодатко-
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вих пільг господарство сплачує до бюджету за весь період 

його діяльності суму податку, обчислену в розмірі, встано

вленому для фермерського господарства, крім випадків, 

передбачених частиною четвертою статті 34 цього Закону, 
та викупу земельної ділянки для суспільних потреб чи при
мусового відчуження їі з мотивів суспільної необхідності. 

Ії. У підпункті <<а» пункту 1 коментованої статті Закону 
говориться, що <<рішення про припинення діяльності фермер

ського господарства приймається власником у разіреоргані

зації або ліквідації фермерського господарства- відповідно 

до закону та Статуту фермерського господарства>>. Але, як 

вже зазначалося у коментарі до ст. 3 5 Закону, реорганізація 
та ліквідація фермерського господарства може здійснюва

тися і за рішенням відповідних державних органів (суду), 

а не лише власника. Як бачимо, у коментованій частині 
ст. 36 Закону мова йде лише про добровільне припинення 
діяльності фермерського господарства шляхом його реор

ганізації або ліквідації. 
Заслуговує на окрему увагу вирішення питаннЯ про те, 

хто все-таки у даному випадку має прийняти рішення про 

реорганізацію чи ліквідацію фермерського господарства. 

Адже Закон не містить поняття «власник фермерського 

господарства»; крім того власником майна, що перебуває на 

балансі, є само фермерське господарство як юридична осо

ба. Отже таке рішення (про добровільне припинення діяль

ності фермерського господарства) має прийняти засновник 

(засновники) відповідного фермерського господарства, а у 

разі їх відсут;ності (наприклад, внаслідок смерті), -члени 

фермерського господарства. 

Пункт <<б» частини 1 ст. 36 Закону встановлює, що у разі 
якщо не залишається жодного члеца фермерського господар

ства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність 

господарства, рішення про припинення його діяльності 
приймається у порядку, встановленому законом. На жаль, 

у даний час порядок прийняття рішення про припинення 

діяльності фермерського господарства у вказаному випадку 

законодавством У країни не встановлений. Лише у випадку, 
коли спадкоємці померлого (померлих) членів (засновників) 

фермерського господарства відсутні або їх усунено від спад
щини або у разі неприйняття ними спадщини, а також відмо

ви від їі прийняття, відповідно до ст. 1277 ЦК України, суд 
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визнає спадщину відумерлою за завою відповідного органу 

місцевого самоврядування, і вона переходить у власність 
територіальної громади за місцем відкриття спадщини. 
Отже, напевно, у цьому випадку власник (територіальна 

громада в особі відповідних органів місцевого самовряду
вання) й має прийняти рішення про припинення діяльності 

фермерського господарства. 

У тому разі, коли не залишилося жодного члена фермер
ського господарства, його діяльність може припинятися на 

підставі рішення суду про скасування державної реєстрації 
фермерського господарства внаслідок, наприклад, неподан

ня протягом року до органів державної податкової служби 

податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності 

згідно із законодавством. Адже, у ст. 59 Г:К України серед 
підстав ліквідації суб' єктів господарювання міститься також 

і така підстава, як скасування його де"ржавної реєстрації. 
У пункті «В» частини 1 коментованій статті Закону за

значається, що рішення про припинення діяльності фер

мерського господарства у разі банкрутства фермерського 

господарства приймається відповідно до закону. Норми, 

присвячені визнанню суб' єкта господарювання банкрутом, 

містяться у главі 23 <<Визнання суб'єкта підприємництва 
банкрутом» Г:К України та спеціальному Законі України 

«Про відновлення платоспроможності боржника або ви
знання його банкрутом>>. Відповідно до ст. 209 Г:К У країни 
банкрутством вважається нездатність боржника відновити 

свою платоспроможність та задовольнити_ визнані судом 
вимоги кредиторів інакше як через застосування визна

ченої судом ліквідаційної процедури. У статті 1 Закону 
України <<Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» міститься визначення бан

крутства, відповідно до якого це визнана господарським 

судом неспроможність боржника відновити свою плато

спроможність та задовольнити визнані судом вимоги кре
диторів не інакше, як через застосування ліквідаційної 

процедури. Отже, визнання фермерського господарства 

банкрутом відбувається лише у тому разі, якщо інші судові 
процедури (розпорядження майном боржника, мирова уго

да або санація боржника) не призвели до відновлення його 
платоспроможності. У такому разі господарським судом ви

носиться постанова про визнання боржника (фермерського 

господарства) банкрутом і відкриття ліквідаційної проце-
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дури. По завершенні ліквідаційної процедури господар

ський суд виносить ухвалу про ліквідацію фермерського 
господарства 1 • 

Крім названих у Законі підстав ліквідації фермерського 
господарства, ст. 59 ГК України містить, як вже зазнача
лося, таку підставу, як скасування державної реєстрації 
фермерського господарства. І хоча в тексті Закону така 
підстава припинення діяльності фермерського господарства 
не названа, вона може застосовуватися відповідно до інших 

норм та приписів чинного законодавства України.:) 
2. Статтею 31Закону України <<Про відновлення плато

спроможності боржника або визнання його банкрутоМ>> вста
новлено наступну черговість задоволення вимог кредиторів 

за рахунок коштів, одержаних від продажу майна: 
1) у першу чергу задовольняються: 
а) вимоги, забезпечені заставою; 
б) виплата вихідної допомоги звільненим працівникам 

банкрута, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого 

наці цілі; 
в) витрати ФондУ гарантування вкладів фізичних осіб, що 

пов' язані з набуттям ним прав кредитора щодо банку, -у роз
мірі всієї суми відшкодУвання за вкладами фізичних осіб; 

г) витрати, пов'язані з провадженням у справі про бан
крутство в господарському суді та роботою ліквідаційної 
комісії, у тому числі: 

витрати на оплату державного мита; 

витрати заявника на публікацію оголошення про пору

шення справи про банкрутство; 
витрати на публікацію в офіційних друкованих органах 

інформації про порядок продажу майна банкрута; 
витрати на публікацію в засобах масової інформації про 

поновлення провадження у справі про банкрутство у зв' язку 
з визнанням мирової угоди недійсною; 

витрати арбітражного керуючого (розпорядника майном, 

керуючого санацією, ліквідатора), пов' язані з утриманням 
і збереженням майнових активів банкрута; 

витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит 

проводився за рішенням господарського суду за рахунок 

їх коштів; 

1 Детальніше див. ст.ст. 22, 32 Закону України «Про віднов
лення платоспроможності боржника або визнання його банкру· 
том• І І Відомості Верховної Ради України. - 1999. - N2 42-43. -
Or.378. 
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витрати на оплату праці арбітражних керуючих (роз

порядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в 

порядку, передбаченому статтею 27 Закону "України <•Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом•. 
Перелічені витрати відшкодовуються ліквідаційною 

комісією після реалізації нею частини ліквідаційної маси, 

якщо інше не передбачено Законом; 
2) у другу чергу задовольняються вимоги, що виникли 

із зобов'язань банкрута перед працівниками підприємства

банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового 

колективу до статутного фонду підприємства), зобов'язань, 
що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здо

ров'ю громадян, шляхом капіталізації відповідних плате
жів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів "Украї
ни, а також вимоги громадян- довірителів (вкладників) 

довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької 

діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкла
дників); 

3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати 
податків і зборів (обов'язкових платежів); 

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, 
не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, 

що виникли із зобов' я зань у процедурі розпорядження май

ном боржника чи в процедурі санації боржника; 
5) у п'яту чергу задовольняються вимоги щодо повернен:

ня внесків членів трудового колективу до статутного фонду 

підприємства; 

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги. 
Слід зазначити, що у вказаній статті Закону "України 

~Про відновлення платоспроможності боржника або визнан
ня його банкрутом» також встановлено, що вимоги кожної 

наступної черги задовольняються в міру надходження на 

рахунок коштів від продажу майна після повного задоволен

ня вимог попередньої черги. "У разі недостатності коштів, 
одержаних від продажу майна, для повного задоволення 

всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорцій

но сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї 
черги. "У разі відмови кредитора від задоволення визнаної 

в установленому порядку вимоги ліквідаційна комісія не 
враховує суму грошових вимог цього кредитора. Вимоги, 

заявлені після закінчення строку, встановленого для їх 
подання, не розглядаються і вважаються погашеними. Ви-
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моги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються 

погашеними. 

У коментованій статті Закону також міститься правило, 

відповідно до .якого майно, що залишилося після задоволення 
вимог кредиторів, розподіляється між членами фермерсько
го господарства відповідно до Статуту. Напевно, у Статуті 

фермерського господарства мають бути встановлені принци

пи такого розподілу майна, а розмір частки майна, що виді
ляється члену фермерського господарства, що ліквідується, 

має визначатися залежно від розміру внеску члена фермер

ського господарства до складеного капіталу фермерського 
господарства. Однак, цей припис Закону стосується лише 
випадку ліквідації фермерського господарства за ініціативою 

засновника (засновників) фермерського господарства. У разі 
проведення ліквідації фермерського господарства у випадку 

визнання його банкрутом та .якщо його майна вистачило, щоб 
задовольнити всі вимоги кредиторів, воно вважається таким, 

що не має боргів і може продовжувати свою господарську ді
.яльність,- саме таке правило встановлено у ст. 32 Закону 
України «Про відновлення платоспроможності боржника · 
або визнання його банкрутом». 

Заради справедливості слід відмітити, що ст. 36 Закону 
закріплює лише окремі положення щодо ліквідації фер
мерського господарства. Загальний же порядок ліквідації 
суб'єктів господарювання передбачено ст. 60 Г:К України!, 
.який зводиться до наступного: 

а) ліквідація суб'єкта господарювання здійснюється 

ліквідаційною комісією, .яка утворюється власником (влас
никами) майна суб'єкта господарювання чи його (їх) пред

ставниками (органами), або іншим органом, визначеним 

законом, .якЩо інший порядок їі утворення не передбачений 
цим :Кодексом. Ліквідацію суб'єкта господарювання може 
бути також покладено на орган управління суб'єкта, що 

ліквідується; 

б) орган (особа), .який прийняв рішення про ліквідацію 

суб'єкта господарювання, встановлює порядок та визна

чає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви 

1 Поняття та форми припинення юридичних осіб, питання 
державної реєстрації їх припинення врегульовано також норма

ми Закону України •Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб - підприємців•> (/І Відомості Верховної Ради 
України. - 2003. - N2 31-32. -Ст. 263). 
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претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два 

місяці з дня оголошення про ліквідацію; 
в) ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить 

ліквідацію суб' єкта господарювання, 'вміщує в друкованих 
органах, зазначених у частині десятій статті 58 ГК Укра
їни1, повідомлення про його ліквідацію та про порядок і 
строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) 

кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у 
встановлені ГК України або спеціальним законом строки; 

г) одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних за

ходів щодо стягнення дебіторської заборгованості суб'єкта 
господарювання, який ліквідується, та виявлення вимог 

кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про 
ліквідацію суб'єкта господарювання; 

д) ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта 
господарювання, який ліквідується, і розраховується з кре

диторами, складає ліквідаційний баланс та подає його влас
нику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. До
стовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути 

перевірені у встановленому законодавством порядку; 
е) суб'єкт господарювання вважається ліквідованим з 

дня внесення до державного реєстру запису про припинення 

його діяльності. Такий запис вноситься після затвердження 
ліквідаційного балансу відповідно до вимог ГК України. 

3. Частина 3 ст. 36 Закону містить норми щодо сплати 
фермерським господарством суми податку у встановленому 

розмірі, у разі припинення діяльності фермерського госпо

дарства до закінчення перших трьох років з моменту його 

створення (п'яти років- у трудонедостатніх населених 
пунктах). Такі пільги щодо сплати земельного податку та 
податку на прибуток встановлено відповідно Законом У кра
їни <•Про плату за землю» 2та Законом України «Про оподат
кування прибутку підприємств» 3 • Зрозуміло, що мова має 

1 Таким друкованим органом відповідно до названої статті ГК 
України є спеціальний додаток до газети ~Урядовий кур'єр» (на 
сьогодні ще не видається) та/або офіційне друковане видання 
органу державної влади чи органу місцевого самоврядування за 

місцезнаходженням суб'єкта господарювання. 
2 Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N2 45.

Ст. 238. 
3 Відомості Верховної Ради України. - 1997. - N2 27. -

Ст. 181. 
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йти лише про випадки припинення діяльності фермерського 
господарства за ініціативою його засновника (засновників). 

Підтвердженням цієї тези якраз і є зміст частини 3 комен
тованої статті Закону, якою встановлено виключення щодо 

неповернення наданих податкових пільг. До них належать 
випадки припинення діяльності господарства у разі: 

а) випадку, передбаченого частиною 4 статті 34 Закону 
(як це записано у тексті статті); 

б) викупу земельної ділянки для суспільних потреб; 
в) примусового відчуження земельної ділянки з мотивів 

суспільної необхідності. 
Частина 4 ст. 34 Закону містить такий припис: <• Чле

нам фермерського господарства та особам, які працюють 

у ньому за трудовим договором (контрактом), призначені 
пенсії виплачуються у повному розмірі без урахування одер
жуваного заробітку (доходу)>>. Вочевидь, що мова взагалі 

не йде про підстави припинення діяльності фермерського 
господарства. У являється, що тут допущено прикру по

милку і відсилання у ст. 36 Закону має бути доп. 4 частини 
1 ст. 35 Закону- припинення діяльності фермерського 
господарства у разі, якщо не залишилося жодного члена 

фермерського господарства або спадкоємця, який бажає 
продовжити діяльність господарства. Це якраз є такою під

ставою для припинення його діяльності, що не залежить від 
волі членів фермерського господарства. 

Процедура та підстави викупу земельних ділянок фер

мерського господарства для суспільних потреб врегульо
вані ст. 146 Земельного кодексу України. 1 Право викупу 

земельних ділянок, які перебувають у власності громадян 

та юридичних осіб, мають органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування для таких суспільних потреб: 

а) під будівлі і споруди органів державної влади та орга
нів місцевого самоврядування; 

б) під будівлі, споруди та інші виробничі об' єкти держав
ної та комунальної власності; 

в) під об'єкти природно-заповідного та іншого природо
охоронного призначення; 

г) оборони та національної безпеки; 
r') під будівництво та обслуговування лінійних об'єктів 

та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури 

1 Відомості Верховної Ради України.- 2002.- N2 3-4.
Ст. 27. 
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(доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, 

аеропортів, нафто- та газових терміналів, електростанцій 

тощо); 

д) під розміщення дипломатичних та прирівняних до 

них представництв іноземних держав та міжнародних ор

ганізацій; 

е) під міські парки, майданчики відпочинку та інші 

об' єкти загального користування, необхідні для обслугову

вання населення. 

Про викуп земельної ділянки фермерське господарство 

має бути попереджено письмово не пізніше ніж за один рік 
до майбутнього викупу. Викуп земельної ділянки здійсню

ється за згодою фермерського господарства, а її вартість 

встановлюється відповідно до грошової та експертної оцінки 
земель, яка проводиться за методикою, затвердженою Ка

бінетом Міністрів України. У разі, якщо фермерське госпо

дарство не погоджується з викупною вартістю, це питання 

вИрішується в судовому порядку. 

Що стосується примусового відчуження земельної ділян

ки, яка перебуває у власності фермерського господарства, 

то відповідно до положень ст. 14 7 Земельного кодексу У кра
їни воно може бути проведено у разі введення воєнного або 

надзвичайного стану з мотивів суспільної необхідності у 

порядку, встановленому законом. Припинення права влас
ності на земельну ділянку у таких випадках здійснюється 

за умови повного відшкодування її вартості. Фермерське 

господарство, у якого була примусово відчужена земельна 

ділянка, після припинення дії обставин, у зв' язку з якими 

було проведено примусове відчуження, має право вимагати 

повернення цієї земельної ділянки. У разі неможливості 
повернення примусово відчуженої земельної ділянки фер

мерському господарству за його бажанням йому надається 

інша земельна ділянка. 
Слід також зауважити, що частиною 3 статті 36 фак

тично встановлено ще дві додаткові підстави припинення 

діяльності фермерського господарства, - викуп земельної 

ділянки, що перебуває у власності фермерського господар

ства для суспільних потреб та прнмусове відчуження такої 
земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, які 

слід було б зазначити у тексті ст. 35 Закону узагальнено у 
вигляді такої підстави, як «припинення прав фермерського 

господарства на землю>>. 
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У являється, що частину 3 ст. 36 Закону слід бу ло б до
повнити також і положенням про те, що податкові пільги 
не сплачуються до бюджету у разі припинення фермерсько
го господарства через визнання його неплатоспроможним 
(банкрутом). Адже у цьому випадку ліквідація фермер
ського господарства проводиться примусово на підставі 

рішення суду. 

Розділ ХІ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЗАКОНУ 

Стаття 37. Відповідальність за порушення 
nоложень цього Закону 

За порушення положень цього Закону посадові особи 
та громадяни несуть відnовідальність у nорядку, встанов
леному законом. 

Як nравовий інститут, відповідальність є неодмінним 
елементом правового регулювання суспільних відносин. 

Вона направляє, корегує поведінку правозобо в' язаних осіб 
до належного, передбаченого законом, варіанту. Способи 
і міри спонукання до такої поведінки різноманітні і, за 

загальним правилом, конкретні. З тих або інших ознак, 
рис і підстав відповідальність, її види розглядаються як 

самостійні правові категорії. В законодавстві широко 
використовуються такі категорії, які застосовуються у 

випадках порушення Закону України <<Про фермерське 

господарство», як кримінальна, адміністративна, дис

циплінарна, цивільно-правова, господарсько-правова та 
інші види відповідальності. 

Суб'єктами відповідальності за порушення положень 
Закону України «Про фермерське господарство» є посадові 
особи відповідних рад, органів державної влади і управлін
ня, громадяни, що займаються фермерством, юридичні 
особи, інші суб'єкти. 

Отже, у випадках порушення норм закону, які регулю
ють господарську діяльність фермерського господарства, в 

залежності від виду правопорушення, його наслідків і т. ін., 

наступає той чи інший вид відповідальності. Відповідаль
ність за правопорушення у сфері господарювання, в тому 
числі і фермерського, передбачена главою 24 ГК України. 
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Відповідно до ст. 216 ГК України учасники господар
ських відносин несуть господарську відповідальність за 

.порушення у сфері господарювання шляхом застосування 

до правопорушників господарських санкцій на підставах і в 

порядку, передбачених ГК України, іншим законодавством, 
у тому числі і кримінальним. 

Протидія законній господарській діяльності (ст. 206 КК 
України) (як таку слід розцінювати і господарську діяль

ність фермерського господарства, що здійснюється у відпо

відності із Законом, що коментується), тобто протиправна 
вимога припинити займатися господарською діяльністю чи 

обмеження її, укласти угоду або не виконувати укладену 

угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти ма

теріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси 
того, хто займається господарською діяльністю (в тому 

числі і фермерською), поєднана з погрозою насильства над 

потерпілим або близькими йому особами, пошкодження 
чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимаган

ня, - караються виправними роботами на строк до двох 

років або обмеженням волі на строк до трьох років. 

Ті ж самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змо

вою групою осіб, або з погрозою вбивства або заподіяння 

тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, 

що не є небезпечним для життя і здоров' я, або з пошкоджен
ням чи знищенням майна, -караються позбавленням волі 

на строк від трьох до п'яти років. 

Відп' яти до десяти років позбавлення волі, -така відпо

відальність передбачена за діяння, встановлені ч. 3 ст. 206 
КК України. 

Стаття 386 ЦК України передбачає захист прав влас
ності, згідно якої держава забезпечує рівний захист прав 

усіх суб'єктів права власності. Власник, права якого по

рушені (в тому числі і фермерське господарство), має право 

на відшкодування завданої йому майнової та моральної 

шкоди. 

Главою 51 ЦК У країни передбачені правові наслідки по
руШення зобов'язань і відповідальність за їх порушення, 
без яких здійснення господарських і інших функцій фер
мерськими господарствами просто неможливе. 

Розділом IV Закону України «Про фермерське госпо
дарство>> регулюються земельні правовідносини за участю 

фермерських господарств. Тому у випадках порушення 
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правових приписів будь-якими суб'єктами суспільних 

відносин (громадянами і юридичними особами) у від
повідності з главою 37 ЗК України передбачена відпо
відальність. 

Невичерпний перелік земельних правопорушень, за 
які наступає цивільна, адміністративна і кримінальна 
відповідальність, закріплений і ст. 211 ЗК України. 
Зокрема, передбачена вище вказаною статтею відпо
відальність за самовільне відхилення від проектів зем

левпорядкування; за ухилення від державної реєстрації 
земельних ділянок і надання недостовірної інформації 

відносно них тощо. 
За порушення положень Закону України <<Про фермер

ське господарство» встановлені й інші види відповідально

сті, передбачені цивільним, господарським, адміністратив
ним, кримінальним та іншими галузями законодавства. 

РозділХІІ 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 38. Прикінцеві положення 
1. Цей ЗаІtон набирає чинності з дня його опублікував-

ня. 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 
1) Закон України <<Про селянське (фермерське) господар

СТВО>> (Відомості Верховної Ради УІtраїни, 1992 р., М 14, 
ст. 186, м 48, ст. 653; 1993 р., м 32, ст. 341; 2000 р., м 1, 
ст. 1, м 51-52, ст. 448; 2002 р., м 16, ст. 114, м 29, ст. 194; 
2003 р., М 10-11, ст. 87; із змінами, внесеними Законом 
України від 15 травня 2003 року М 762-IV; 

2) Постанова Верховної Ради України <•Про селянське 
(фермерське) господарство» (Відомості Верховної Ради 
України, 1992 р., М 14, ст. 187). 

3. Внести зміни до таких законів України: 
1) частину першу статті 12 Закону України <•Про плату 

за землю» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., 
м 45, ст. 238; 1997 р., м 347, ст. 294; 1999 р., м 15, ст. 83, 
М18, ст. 140, М 32, ст. 264, М 38, ст. 352, М 39, ст. 356; 
2000 р., м 2, ст. 16, м 3, ст. 20, м 22, ст. 172, м 32, ст. 260, 
м 43, ст. 363, м 45, ст. 375, м 48, ст. 406; 2001 р., м 7, 
ст. 36, м 11, ст. 46, м 15, ст. 74, м 20, ст. 96, м 50, ст. 261; 
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2002 р., м 9, ст. 68, м 30, ст. 205, м 36, ст. 266; 2003 р., 
М 10-11, ст. 86) доповнити пунктом 25 такого змісту: 

«25) новостворені фермерські господарства протягом 
трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах- п'яти 

років з часу передачі їм земельної ділянки у власність~; 

2) пункт 7.13 статті 7 Закону України <•Про оподатку
вання прибутку підприємств~ (Відомості Верховної Ради 

України, 1997 р., М 27, ст. 181; М 47, ст. 294; 1998 р., 
М 2, ст. 7, М 10, ст. 35, М 18, ст. 94, М 26, ст. 151) допов
нити підпунктом 7.13.8 такого змісту: 

<•7.13.8. Звільняється від оподаткування прибуток но
востворених фермерських господарств, отриманий від їх 

господарської діяльності, строком на три роки, а у трудоне
достатніх населених пунктах- п'ять років». 

4. До приведення законів України, інших нормативно
правових актів з питань діяльності фермерських госпо

дарств у відповідність із цим Законом вони застосовуються 

у частині, що не суперечить цьому Закону. 

5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців 
з дня набрання чинності цим Законом: 

затвердити мінімальні регіональні розміри земельних 
ділянок фермерських господарств, що не підлягають поділу 

при спадкуванні; 

щорічно при підготовці проекту закону про Державний 

бюджет України передбачати оІtремим рядком кошти на 

підтриМRу фермерських господарств; 

встановити порядок викоритання коштів Державного 
бюджету України для надання допомоги новоствореним 

фермерським господарствам; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність 

із цим Законом; 
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нор

мативно-правових актів, необхідних для реалізації цього 

Закону; 
забезпечити приведення міністерствами, іншими централь

ними органами ви~онавчої влади їх нормативно-правових 

актів у відповідність із цим Законом. 

1. Доволі важливим є питання щодо порядку та моменту 
набрання чинності (юридичної сили) коментованим Зако
ном. Набрання чинності Законом означає розповсюдження 

його дії на певний круг суспільних відносин. За загальним 
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правилом, норми будь-якого закону та іншого нормативно

правового акту застосовуються для врегулювання відносин, 

що виникли після набрання ним чинності або ж до тих від
носин, які хоча й виникли до набрання ним чинності, але 
продовжують існувати після моменту набрання чинності 

відповідним актом. 
Порядок набрання чинності законами України передба

чено ст. 94 Конституції України 1 , відповідно до положень 
якої Закон набирає чинності через десять днів з дня його 
офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено са
мим законом, але не раніше дня його опублікування. Дещо 

детальніше регламентовано цей порядок нормами Указу 
Президента України ~про порядок офіційного оприлюднен

ня нормативно-правових актів та набрання ними чинності» 

від 10.06.1997 р. N2 503/972 • Так, у пункті 4 зазначеного 
Указу Президента України встановлено, що нормативно
правові акти Верховної Ради У країни і Президента У країни 

набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного 
оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, 

але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкова

ному виданні. Офіційними друкованими виданнями є: ~Офі

ційний вісник України•>, «Відомості Верховної Ради Украї

ни»тагазета <<Урядовий кур'єр». Отже, для того, щобвста
новити конкретну дату набрання чинності Законом У країни 
«Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р., необхідно 
визначитися із датою його опублікування в офіційному 
друкованому виданні. Першим серед названих офіційних 

друкованих видань коментований Закон було опубліковано 
у газеті« Урядовий кур'єр» N2159 від 28 серпня 2003 р. Та
ким чином, оскільки у самому тексті Закону встановлено, 

що він набуває чинності з дня його опублікування, то він 
вважається чинним з 29 серпня 2003 р. з Визначена дата 
набрання чинності Законом має вирішальне значення для 
цілої низки питань, про які буде зазначено нижче. 

1 Відомості Верховної Ради України. - 1996. - М 30.
Ст. 141. 

2 Офіційний вісник України.- 1997.-М 24.- С. 11. 
з Якщо строки визначені днями, то їх обчислюють з дня, на

ступного після того дня, з якого починається строк. Якщо кінець 

строку припадає на день неробочий, то останнім днем вважається 

першийпісляньогоробочийдень. (Детальніше див. ст. 87Цивіль
ного процесуального кодексу України). 
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2. У частині 2 коментованої статті Закону йдеться про 
визнання такими, що втратили чинність, двох норматив

но-правових актів України: Закону України ~Про селян

ське (фермерське) господарство» та Постанови Верховної 
Ради України ~Про введення в дію Закону України «Про 
селянське фермерське господарство» від 20.12.1991 р. 
NQ 2010-ХІІ (хоча в тексті Закону постанова чомусь на
звана по-іншому). Втрата чинності цими актами означає 
припинення їх дії з 29 серпня 2003 р. щодо певного :кола 
суспільних відносин. 

Слід зазначити, що Законом України «Про селянське 
(фермерське) господарство» від 20.12.1991 р. 1 (в редакції 
від 22.06.1993 р.) відносини щодо створення та діяльності 
селянських (фермерських) господарств було врегульовано 

протягом більше ніж десяти років. Взагалі, це був один із 

перших законодавчих актів України, який регламентував 

статус нового на той час виду суб'єктів господарювання 
на землі - фермерського господарства; у ньому було 

вперше визначено поняття фермерського господарства, 

врегульовано відносини щодо його створення та держав

ної реєстрації, надання земельних ділянок для створення 

фермерського господарства. Поряд з цим деякі норми 

закону було сконструйовано не зовсім вдало (наприклад, 

щодо назви цього виду господарювання, врегулювання 

майнових відносин у селянських (фермерських) госпо

дарствах тощо), що й викликало необхідність прийняття 
нового Закону України ~Про фермерське господарство» 

від 19.06.2003 р. 
3. Непересічне значення для правозастосовчої практи

ки мають положення частини 3 :коментованої статті. У ній 
ідеться про внесення змін до ст. 12 Закону України «Про 
плату за землю» та до ст. 7 Закону України ~Про оподатку
вання прибутку підприємств>). 

Стаття 12 Закону України «Про плату за землю» вста
новлює пільги щодо сплати земельного податку та перелік 

:категорій платників, які звільняються від сплати земельно

го податку. Із прийняттям :коментованого Закону до платни

ків, що звільняю~ься від сплати земельного податку (такий 
податок сплачують власники земельних ділянок), віднесено 

1 Відомості Верховної Ради України. - 1992. - N2 14. -
Ст. 186. 
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новостворені фермерські господарства протягом трьох 

років, а в трудонедостатніх населених пунктах - п'яти 
років з часу передачі їм земельної ділянки у власність 

(п. 25 ст. 12 Закону України <<Про плату за землю>) 1). 

Аналогічна норма щодо надання податкової пільги міс
титься на сьогодні і в Законі України <<Про оподаткування 

прибутку підприємств>). Коментованою статтею Закону 

пункт 7.13 (містить особливості оподаткування окремих 
платників податку) статті 7 Закону України <<Про оподатку
вання прибутку підприємств>) 2 було доповнено підпунктом 

7.13.8 такого змісту: <<7.13.8. Звільняється від оподатку
вання прибуток новостворених фермерських господарств, 

отриманий від їх господарської діяльності, строком на три 
роки, а у трудонедостатніх населених пунктах -п'ять 

років>). 

Обидві норми, що встановлюють пільгове оподаткування 
фермерських господарств, набрали чинності одночасно із 

набранням чинності самим Законом, і, нарешті, мають по

класти край суперечкам, що мали місце у минулому через 

те, що такі пільги надавалися фермерським господарствам 
Законами України <<Про селянське (фермерське) господар

ство>) та <<Про пріоритетність соціального розвитку села та 
агропромислового комплексу в народному господарстві>)і 

не містилися у нормах спеціальних законодавчих актів 
України з питань оподаткування. 

Однак слід зауважити, що у 2004 році фермерські гос
подарства все ж таки не звільнено від сплати земельного 

податку, оскільки у ст. 75 Закону України «Про Держав
ний бюджет України на 2004 рік>) від 27.11.2003 р., серед 
переліку платників, що мають пільги по його сплаті у 2004 
році, фермерські господарства не зазначені. 3 

4. Частиною 4 коментованої статті Закону встановлено 
правило щодо застосування положень законів України, 

інших нормативно-правових актів до їх, приведення у відп о-

1 Відомості Верховної Ради України. - 1996. - М 45. -
Ст. 238. 

2 Відомості Верховної Ради України. - 1997. - М 27.
Ст. 181. 

3 Див.: Про Державний бюджет України на 2004 рік: Закон 
України від 27.11.2003 р. /І Відомості Верховної Ради Укра
їни.- 2004.- N~ 17-18.- Ст. 250. 
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відність із Законом. У тому разі, якщо закони України або 

нормативно-правові акти Президента України, Кабінету 
Міністрів України, міністерств, відомств, місцевих органів 

виконавчої влади або органів місцевого самоврядування 

містять у собі норми, що протирічать :коментованому За

кону, то вказані норми не застосовуються, а підлягають 

застосуванню саме норми Закону. Звичайно, це правило не 

стосується нормативно-правових актів, що мають вищу юри

дичну силу порівняно із Законом,- Конституції України 
та :кодексів України, -і у разі :колізії підлягають до засто

сування норми саме останніх. 

5. З метою усунення можливих невідповідностей поло
жень :коментованого Закону та норм інших чинних норма

тивно-правових актів, реалізації окремих положень Закону, 

у частині п'ятій статті 38 :коментованого Закону йдеться 
про відповідні доручення Кабінету Міністрів України, що 
він їх мав виконати протягом трьох місяців з дня набрання 

чинності Законом (тобто до 29.11.2003 р.). 
На виконання вказаного доручення, Кабінетом Міністрів 

України, у свою чергу, було направлено відповідне доручен; 

ня від 18.07.2003 р. N2 42771 Міністерству аграрної політи
ки України та Української академії аграрних наук, яRими 

на його виконання було прийнято спільний наказ <<Про 
організаційні заходи на виконання доручення Кабінету Мі

вістрів України від 18 липня 2003 року М 42771 до Закону 
України «Про фермерське господарство» від 29.08.2003 р. 
:м 302/84. Зазначеним наказом створено робочу групу з 
підготовки пропозицій щодо внесення змін до законодавчих 
та нормативно-правових актів, що випливають із Закону 

України «Про фермерське господарство»; затверджено за
ходи на виконання доручення Кабінету Міністрів України 

від 18 липня 2003 року М 42771 до Закону України «Про 
фермерське господарство» та доручено Міністерству агро

промислового комплексу Автономної Республіки Крим, 

головним управлінням сільського господарства і продо

вольства обласних державних адміністрацій, управлінню 
сільського господарства і продовольства Севастопольської 

місь:кої державної адміністрації за участю сільськогоспо

дарських дорадчих служб організувати проведення роз' яс

нювальної роботи серед сільського населення через засоби 

масової інформації, проведення семінарів, «:круглих столів» 

щодо реалізації норм цього Закону, всебічно підтримувати 
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ініціативу щодо створення та розширення фермерських 

господарств. 

Слід констатувати, що не дивлячись на встановлені у 
зазначеному вище спільному наказі терміни підготовки 

відповідних проектів постанов :Кабінету Міністрів України 
(19.09.2003 р.), на сьогодні прийнято лише деякі норматив
но-правові акти Уряду України, спрямовані на виконання 
положень коментованого Закону. 1 

1 Див., наприклад, Постанову Кабінету Міністрів України 
•Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які 

утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського 

господарства, що успадковується• від 10.12.2003 р. N2 1908 І І 
Офіційний вісник України.- 2003.-М 51.- Ст. 2682. 



ДОДАТКИ 

СТАТУТ 
фермерськогогосподарства 

« ___________________________________ ~ 

І. Загальніположення 
1.1 Фермерське господарство « ~ 

(надалі- «Господарство~) створене і діє у відповідності до 

Закону "України «Про фермерське господарство~, Земельно
го кодексу "У країни, Цивільного кодексу "У країни та інших 

законодавчих актів "України. 

1.2. Засновником Господарства є-------------------
---------------------' який є також Головою Господар-
ства. 

1.3.Члени Господарства: 

1. 3 .1. -----------------------------"--------------------
1.3.2. ____ =---------------------------------
1.4. Члени Господарства не можуть працювати у ньому 

за трудовим договором (контрактом). 

1.5. Члени сім'ї та родичі засновника Господарства са
мостійно приймають рішення про участь в діяльності Гос

подарства шляхом подання заяви до органу, який здійснює 

державну реєстрацію фермерських господарств. 
1. 6. Місцезнаходження: "У країна, __________________ _ 

___________________ область, ________________________ ___ 
район,с. __________________________________________ __ 

11. Мета і предмет діяльності 
2.1.Головною метою діяльності Господарства є отриман

ня прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської 
продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших 

видів діяльності. 
2.2.Предметом діяльності Господарства є: 
2. 2 .1. Сільськогосподарське виробництво та реалізація 

товарноїпродукції і сировини. 
2. 2. 2. Переробка сільськогоепода рської продукції як 

власного виробництва, так і придбаної. 
2.2.3. Оптова і роздрібна торгівля товарами власного ви

робництва і придбаними, комерційна (фірмова) та комісійна 
торгівля через власні і орендовані бази (склади), магазини, 
кафе, бари, ресторани. 

2.2.4 . Сільський та зелений туризм. 
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2. 2. 5. Придбання і будівництво споруд, будинків та буді
вель, в тому числі сільськогосподарського призначення. 

2.2.6. Створення підсобних промислів. 
2.2. 7. Виробництво і реалізація товарів широкого вжит

ку. 

2.2.8. ЕксплуатаціЯ готелів, автостоянок, автозаправних 
станцій в сільській місцевості. 

2.2.9. Надання послуг і :консультацій фізичним і юри
дичним особам в обробітку землі, вирощуванні сільськогос
подарських :культур, ремонті і технічному обслуговуванні 

автомобілів, сільськогосподарської техніки. 
2. 2.1 О. Виготовлення малогабаритної сільськогосподар

ської техніки, інструменту, дрібного інвентарю, предметів 

побуту. 

2.2.11. Надання :комунально-побутових послуг насе
ленню, перевезення вантажів, пасажирів в Україні і за їі 
межами. 

2.2.12. Вирощування, переробка та реалізація лікар
ських рослин, виготовлення та реалізація лікарських пре

паратів. 

2. 2.13. Виведення та селекція нових видів рослин, в тому 
числі лікарських. 

2.2.14. Виведення та селекція нових і цінних порід тва
рин та :комах сільськогосподарського призначення. 

2.2.15. Технічна та наукова розробка нових технологій 
сільськогосподарських робіт. 

2.2.16. Надання :консультацій і організація навчання з 
агротехніки, зооветеринарних і економічних питань, в тому 

числі платних :курсів менеджменту. 
2.2.17. Придбання та реалізація автомобільного та мо

тотранспорту, в тому числі сільськогосподарського при

значення. 

2.2.18. Проведення робіт по впорядкуванню земель. 
2.2.19. Надання ветеринарних послуг. 
2.2.20. Виготовлення пива, а також виготовлення та 

реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, :коньяч

ного і плодового. 
2.2.21. Інші види діяльності, які не заборонені чинним 

законодавством України. 

ІІІ. Юридичний статус Господарства 
3.1. Господарство є юридичною особою, має поточний 

рахунок в національній та іноземних валютах та інші ра-
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хунки в установах банку, круг лу печатку та штамп зі своїм 

найменуванням. 

3. 2. Господарство набуває статусу юридичної особи з дня 
його державної реєстрації. 

3. 3. Для забезпечення мети своєї діяльності Господарство 
має право від свого імені укладати правочини, набувати 

майнові та особисті немайнові права і нести обов' язки, бути 

позивачем і відповідачем в суді. 

3.4. Відносини Господарства з юридичними особами 
всіх форм власності та фізичними осо.бами Грунтуються на 
основі договорів, крім випадків, передбачених чинним за

конодавством України. Розрахункові операції проводяться 

як у безготівковій формі, так і готівкою. 
3.5. Господарство у встановленому порядку бере участь 

у зовнішньоекономічній діяльності та здійснює експортно

імпортні операції. 

3.6. Втручання в господарську або іншу діяльність Гос
подарства державних чи інших органів, а також посадових 

осіб не допускається, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством України. 

3. 7. Господарство не несе відповідальності за зобов'язан
нями своїх членів, а члени Господарства не відповідають 

за зобов'язаннями Господарства. Звернення стягнення на 

земельні ділянки, надані у власність для ведення фермер

ського господарства, допускається у випадках, коли у фер

мерського господарства відсутнє інше майно, на яке може 

бути звернено стягнення. 

3.8. Майно, активи Господарства, частки в майні ство
рених ним сільськогосподарських кооперативів та госпо

дарських товариств, а також майно, що передане йому у 

користування і знаходиться на території України, не під

лягає націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню, за 

винятком випадків, передбачених Конституцією України 

та прийнятим на її основі законодавством України. 
3. 9. Господарство разом з іншими сільськогосподарськи

ми товаровиробниками має право створювати обслуговуючі 

сільськогосподарські кооперативи, спілки, інші об'єднан

ня, а також бути засновниками (учасниками) господарських 

товариств. Створені за участю фермерських господарств 

обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи не є при

бутковими. 
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lV. Майно Господарства 
4.1. У власності Господарства можуть бути жилі бу

динки, квартири, предмети домашнього господарства, 

продуктивна і робоча худоба, птиця, бджолосім'ї, посіви 

та посадки сільськогосподарських культур і насадження, 

засоби виробництва, вироблена продукція та доходи від її 

реалізації, об' єкти інтелектуальної власності, транспортні 

засоби, переробні цехи та лінії, кошти, акції, інші цінні 

папери, а також інше майно, набуття якого у власність не 
заборонене законом. 

4.2. Майно Господарства, включаючи будівлі, споруди, 
облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продук

ція, вироблена Господарством в результаті господарської 

діяльності, одержані доходи, земельні ділянки та інше 
майно, набуте Господарством у власність на підставах, що 
не заборонені законом, право користування землею, водою 
та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, 

обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на 
інтелектуальну власність), грошові кошти, є складеним 

капіталом Господарства. 

4.3. Частка членів Господарства у його складеному ка-
піталі складає: 

1) Голови Господарства- складеного капіталу; 

2) % складеного капіталу; 
3) % складеного капіталу. 
Член Господарства має право на отримання належної 

йому частки складеного капіталу господарства при лік

відації Господарства або у разі припинення членства у 

Господарстві. 
4.4. Джерелами формування коштів і майна Господар

ства є: 

а) гроші, матеріальні внески і майнові паї членів Гос

подарства, отримані при виході із сільськогосподарських 

підприємств у встановленому законодавством порядку; 

б) прибуток, отриманий від реалізації продукції, а також 

від інших видів господарської діяльності Господарства; 
в) прибуток від цінних паперів; 

г) кредити банків та інших кредиторів; 

r') доброчинні внески і пожертвування українських та 
іноземних юридичних і фізичних осіб; 

д) придбане майно в інших юридичних та фізичних 

осіб; 
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е) інші джерела, не заборонені чинним законодав

ством. 

4.5. Володіння, користування і розпорядження майном 
Господарства здійснюються Головою Господарства відпові
дно до цього Статуту. 

4.6. Складений капітал, не розподілений прибуток, а 
також майнові та інші зобов'язання Господарства входять 
до його цілісного майнового комплексу. За рішенням членів 
Господарства Господарство, як цілісний майновий комп
лекс, може бути відчужене на підставі цивільно-правових 
угод громадянам У країни, які мають право на створення фер

мерського господарства, або юридичним особам У країни для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

4. 7. Господарство має право продавати і передавати 
підприємствам, установам, організаціям і громадянам, 
обмінювати, передавати в оренду належне йому майно. 

Господарство має право придбавати, брати в оренду майно 
у юридичних та фізичних осіб. 

4.8. Господарство може створювати резервний (у роз
мірі не менше 5% від суми чистого прибутку), страховий 
та інші фонди. 

4.9. Страхування майна Господарства·здійснюється від
повідно до чинного законодавства України. 

4.10. Майнові відносини Господарства з іншими суб'
єктами господарювання регулюються цивільним зако

нодавством, а також договорами та іншими правочинами. 
4 .11. Майнові спори між членами Господарства вирішу

ються шляхом переговорів, а в разі недосягнення між ними 
згоди - у судовому порядку. 

V. Земля Господарства 
5.1. Землі Господарства складаються із: 
а) земельної ділянки площею га, що належить на 

праві власності Господарству як юридичній особі; 
б) земельної ділянки площею га, що належить на 

праві власності члену Господарства ________ _ 
в) земельної ділянки площею га, що належить на 

праві власності члену Господарства ________ _ 
г) земельної ділянки площею га, що належить на 

праві власності члену Господарства ________ _ 
5.2. Права володіння та користування земельними ді

лянками, які знаходяться у власності членів Господарства, 
здійснює Господарство. 
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5.3. Господарство має право: 
а) продавати або іншим способом відчужувати належну 

йому на праві власності земельну ділянку, передавати її в 
оренду чи заставу; 

б) самостійно господарювати на землі; 
в) власності на посіви і насадження сільськогосподар

ських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську 

продукцію; 

г) на відшкодування збИтків; 

І') споруджувати житлові будинки, господарські будівлі 
та споруди; 

д) реалізовувати вироблену сільськогосподарську продук

цію на вітчизняних ринках і поставляти на експорт; 

е) використовувати для своїх потреб загальнопоширені 

:корисні копалини, лісові угіддя, водні об' єкти та прісні під

земні води, які є на земельній ділянці, а також інші корисні 

властивості землі відповідно до законодавства України. 

5.4. Член Господарства має право продавати або іншим 
способом відчужувати належну йому на праві власності 

земельну ділянку, право володіння та користування якою 

здійснює Господарство, передавати її в оренду, заставу лише 

за письмовою згодою Голови Господарства, передавати зе

мельну ділянку у спадщину. 

5.5. При використанні земельних ділянок, які належать 
Господарству та його членам на праві власності чи оренди, 

Господарство зобов'язане: 

а) забезпечувати використання земельних ділянок за їх 

цільовим призначенням; 

б) додержуватися вимог законодавства про охорону дов

кілля; 

в) сплачувати податки та збори; 

г) не порушувати прав власників суміжних земельних 

ділянок та землекористувачів; 

r) не допускати зниження родючості Грунтів та зберігати 
інші корисні властивості землі; 

д) надавати відповідним органам виконавчої влади та 

органам місцевого самоврядування дані про стан і викорис

тання земель та інших природних ресурсів; 
е) дотримуватися санітарних, екологічних та інших ви

мог щодо якості продукції; 

є) дотримуватися правил добросусідства та встановлених 

обмежень у використанні земель і земельних сервітутів; 
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ж) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, 

мережі зрошувальних і осушувальних систем. 

VI, Господарська і фінансова 
діяльність Господарства 

6.1 . Господарство самостійно визначає напрями своєї 
діяльності, спеціалізацію, організовує виробництво сіль

ськогосподарської продукції,' її переробку та реалізацію, 

за власним розсудом цідбирає партнерів з економічних 

зв' язків у всіх сферах діяльності, в тому числі зовніШньо
економічній. 

6.2. Господарство може придбавати необхідні йому ма
теріально-технічні ресурси. 

6.3. Господарство може укладати договори оренди, 
лізингу та інші договори, які не заборонені чинним законо

давством України. 

6.4. Ремонт і технічне обслуговування належної Госпо
дарству техніки та устаткування, агрохімічне, зоотехнічне 

і ветеринарне обслуговування може здійснюватись спеці

алістами Господарства, а також на основі угод з іншИми 
юридичними і фізичними особами. 

6. 5. Господарство самостійно розпоряджається виробле
ною ним продукцією, товарами. 

6.6. Господарство є платником податків та інших обов' яз
ко вих платежів згідно з чинним законодавством України. 

6. 7. Для створення. стабільних умов діяльності Госпо
дарство має право використовувати кошти Українського 

державного фонду підтримки фермерських господарств, а 

також інших державних та недержавних організацій. 

6.8. Господарство має право здійснювати всі види зов
нішньоекономічної діяльності з дотриманням законодав

ства України, міжнародних та міждерЖавних угод, інших 
документів, які регулюють цю сферу діяльності. 

VII. Праця та соціальні гарантії 
7 .1. Трудова діяльність членів Господарства регулюється 

цим Статутом і визначається членами Господарства. 

7.2. Господарство має право залучати до роботи інших 
громадян за трудовим договором (контрактом, угодою). 

Трудові відносини між цими громадянами та Господарст

вом здійснюються відповідно до трудового законодавства 

України. 
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7.3. Оплата праці та інші умови праці членів Господар
тва здійснюються відповідно до чинного законодавства та 
визначених ними умов. 

7 .4. Оплата праці та інші умови праці найманих праців
ників здійснюється відповідно до чинного законодавства та 
умов трудового договору (контракту). 

7.5. Голова і інші члени Господарства не можуть по
стійно працювати в інших підприємствах, установах, 
організаціях. 

7 .6. Господарство несе відповідальність за безпеку праці 
згідно з чинним законодавством України. 

7. 7. Господарство згідно з чинним законодавством Укра
їни несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну 
його членам і особам, які працюють у ньому за трудовим 

договором (контрактом, угодою), каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними 

своїх трудових обов' язків. 

7 .8. Члени Господарства і особи, які працюють у ньому за 
трудовим договором (контрактом), підлягають загальнообо

в'язковому державному соціальному страхуванню і пенсій

ному забезпеченню в порядку, встановленому законом. 

7.9. Господарство у встановленому законом порядку 
реєструється як платник внесків на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування в органах Пенсійного 
фонду України і Фонду соціального страхування з тимча
совоївтрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового 

державного соціального страхування України на випадок 

безробі тт я, Фонду загальнообов'язкового державного соціа
льного страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань України. 

7.10. Час роботи у Господарстві членів Господарства та 
осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контра
ктом), зараховується до загального і безперервного стажу 

роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що 

підтверджують сплату внесків на соціальне страхування. 
7 .11. Членам фермерського господарства та особам, які 

працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), 

призначені пенсії виплачуються у повному розмірі без ура
хування одержуваного заробітку (доходу). 

7.12. Фермерське господарство відповідно до чинного 
законодавства несе матеріальну відповідальність за шкоду, 

заподіяну його членам і особам, які працюють у ньому за 
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трудовим договором (контрактом), каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними 

своїх трудових обов'язків. 
7.13. Трудовіспори вирішуються в порядку, встановле

ному чинним законодавством Укра!ни. 

VIII. Управління Господарством 
8.1. Управління Господарством здійснює його Голова 

одноособово. 

8.2. Голова організовує роботу Господарства, розпоря
джається майном і коштами, підписує відповідні фінан
сові документи, приймає і звільняє з роботи працівників, 

встановлює правила трудової і виробничої дисципліни, 
накладає стягнення. 

8.3 Голова Господарства представляє фермерське госпо
дарство перед органами державної влади, підприємствами, 

установами, організаціями та окремими громадянами чи їх 
об'єднаннями відповідно до закону. 

8.4. Голова Господарства укладає від імені господарства 
угоди та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до 

законодавства України. 
8.5. Голова Господарства може письмово доручати ви

конання своїх обов' язків одному з членів Господарства або 

особі, яка працює в Господарстві за трудовим договором 

(контрактом). 

ІХ. Облік і звітність 

9 .1. Господарство веде бухгалтерський облік результатів 
своєї роботи відповідно з чинним законодавством. 

9.2. Для розрахунків з бюджетом Господарство як гос
подарюючий суб'єкт подає у відповідні державні органи 

документи за формою, порядком та у терміни, що визначені 
законодавчими актами та іншими нормативними докумен

тами з питань оподаткування. 

Х. Порядок внесения змін до 

Статуту Господарства 

10.1. Зміни і доповнення до Статуту Господарства прий
маються членами Господарства. 

10.2. Зміни і доповнення до Статуту підлягають дер
жавній реєстрації відповідно до чинного законодавства 

України. 
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ХІ. Підстави та Порядок припинення діяльності 
Господарства 

11.1. Діяльність Господарства припиняється у разі: 
1) реорганізації Господарства; 
2) ліквідації Господарства; 
3) визнання Господарства неплатоспроможним (банк

рутом); 

4) якщо не залишається жодного члена Господарства 
або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність Гос
подарства. 

11.2. Рішення про припинення діяльності Господарства 
приймається: 

а) членами Господарства у разі реорганізації або лік
відації Господарства - відповідно до закону та Статуту 
Господарства; 

б) у разі якщо не залишається жодного члена Господар
ства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність 
Господарства у порядку, встановленому законом; 

в) у разі банкрутства Господарства- відповідно до за
кону. 

11.3. Спори про припинення діяльності фермерського 
господарства вирішуються судом. 

11.4. Кошти, одержані від продажу майна Господарства, 
спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, 
встановленому Законом "України «Про відновлення плато
спроможності боржника або визнання його банкрутом». 

11.5. Майно, що залишилося після задоволення вимог 
кредиторів, розподіляється між членами Господарства від
повідно до Статуту. 

11.6. Спори щодо розподілу майна Господарства, яке 
припинило свою діяльність, вирішуються судом. 

11. 7. "У разі припинення діяльності Господарства до за
кінчення терміну надання Господарству податкових пільг 
(крім випадків викупу земельної ділянки для суспільних 

потреб чи примусового відчуження її з мотивів суспільної 
необхідності), Господарство сплачує до бюджету за весь 
період його діяльності суму податку, обчислену в розмірі, 

встановленому для Господарства. 
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УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР 
про створення фермерського господарства 

« __________________ ~ 

с. ______________ ~_ 
------------------~айону, 
____________________ обл. ~ ~ ------ 200_ р. 

Громадяни України, що нижче підписалися, а саме: 

1. 
паспорт cepiї ________ NQ ________ виданий __________ _ 

_______ ,проживає __________________________________ __ 

2. 
паспорт серії ________ NQ _______ виданий __________ _ 

______ ,проживає __________________________________ _ 

3. 
nаспорт cepiї _______ NQ ________ виданий _____ _ 

_______ ,nроживає ____________________________ ~----

~-~~=--~=--------~-----=----~іт.д. 
(далі --Члени Госnодарства), керуючись Законом України 

~про фермерське госnодарство», домовились про настуnне: 

1. Створити на засадах цієї угоди шляхом об'єднання 
майна, в тому числі землі, фермерське госnодарство ~--

---....,.,...-------»(далі- Госnодарство). 
2. Головою Господарства є-------------

3. Юридичною адресою та місцезнаходженням Господар
ства є:~----~--~------------~ 

4. Діяльність Господарства здійснюватиметься на зе-
мельній ділянці (земельних ділянках) площею~-----:
гектарів, яка (які) належить (належать) на праві власності 
(правіоренди)громадянину(громадянам) _____________ _ 

(зазначити П.І.Б. громадянина, розмір належної йому земельної 

ділянки, документ, що підтверджує його право на землю) 
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5. Для забезпечення діяльності Господарства Члени Гос
подарства передають до складеного капіталу Господарства 
таке майно: 

1) громадянин ________________________________ __ 

(зазначити вид майна та його вартість, погоджену з 

іншими членами Господарства, та частку вартості цього майна у 
складеному капіталі у %) 

2) громадянин ________________________________ __ 

(зазначити вид майна та його вартість, погоджену з 

іншими членами Господарства, та частку вартості цього майна у 

складеному капіталі у %) 

3) громадянин ______________________________ ___ 

(зазначити вид майна та його вартість, погоджену з інши

ми членами Господарства, та частку вартості цього майна у 

складеному капіталі у%) 

6. Права та обов'язки членів Господарства: 
6.1. Члени Господарства мають право на: 

- брати трудову участь в діяльності Господарства в 

порядку, передбаченому Статутом Господарства та від
повідно до розпоряджень його Голови; 

-частину прибутку Господарства відповідно до тру
дової участі у діяльності Господарства; 

-вихід з членів Господарства у порядку, визначе

ному Статутом; 
-інформацію про фінансово-економічний стан Госпо

дарства, ознайомлення з річними балансами та звітами 
Господарства; 

- на отримання при виході з Господарства частини 

його майна пропорційно до розміру внеску члена Госпо
дарства до складеного капіталу Господарства та трудо

вого внеску у діяльність Господарства. 

6.2. Члени Господарства зобов'язані: 
- дотримуватися цього Договору та Статуту Госпо

дарства; 

-приймати трудову участь у діяльності Господарства 
та виконувати покладені на нього функції відповідно до 
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Статуту та розпоряджень Голови Господарства; 

- не розголошувати комерційну таємницю, а також 

інші відомості про діяльність Господарства, які носять 
конфіденційний характер. 

7. Договір набуває чинності з моменту його підписання 
та нотаріального посвідчення. Зміни та доповнення до да
ного У становчого договору вносяться шляхом підписання 
додаткових угод у відповідності до чинного законодавства 

і становлять його невід'ємну частину. 

Підписи громадян: 
1. ________________________________________ _ 
2. __________________________________________ _ 
3. ________________________________________ _ 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЖНИ 
(Витяг) 

Верховна Рада України від імені Українського на
роду- громадян України всіх національностей, 

виражаючи суверенну волю народу, 

спираючись на багатовікову історію українського держа

вотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім 
Українським народом права на самовизначення, 

дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних 
умов її життя, 

піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на 

землі України, 

прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соці
альну, правову державу, 

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною 
совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколін
нями, 

керуючись Актом проголошення незалежності У країни 
від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року все-
народним голосуванням, . 

приймає цю Конституцію- Основний Закон України: 
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Розділ І 
ЗАГ АЛЬНІ ЗАСАДИ 

Стаття 1. У :країна є суверенна і незалежна, демо:кратич· 
на, соціальна, правова держава. 

Стаття 2. Суверенітет У:країни поширюється на всю її 
територію. 

У :країна є унітарною державою. 
Територія У:країни в межах існуючого :кордону є ціліс

ною і недотор:канною. 

СтаттЯ 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недотор:канність і безпе~а визнаються в У :країні найвищою 
соціальною цінністю. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає пе· 
ред людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечен
ня прав і свобод людини є головним обов'яз:ком держави. 

Стаття 8. В У :країні визнається і діє принцип верховен
ства права. 

Конституція У :країни має найвищу юридичну силу. За:ко

ни та інші нормативно-правові а:кти приймаються на основі 
Конституції У :країни і повинні відповідати їй. 

Норми Конституції У :країни є нормами прямої дії. Звер
нення до суду для захисту :конституційних прав і свобод 

людини і громадянина безпосередньо на підставі Консти
туції У :країни гарантується. 

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та 
інші природні ресурси, я:кі знаходяться в межах території 

У:країни, природні ресурси її :континентального шельфу, 
ви:ключної (морсь:кої) е:кономічної зони є об'є:ктами права 
власності Українського народу. Від імені Українсь:кого на
роду права власника здійснюють органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування в межах, визначених 

цією Конституцією. 
Кожний громадянин має право :користуватися природни

ми об'є:ктами права власності народу відповідно до закону. 
Власність зобов'язує. Власність не повинна ви:користову

ватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує 
захист прав усіх суб'єктів права власності і господарюван-
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ня, соціальну спрямованість економіки. У сі суб' єкти права 
власності рівні перед законом. 

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, 
що перебуває під особливою охороною держави. 

Право власності на землю гарантується. Це право набу
вається і реалізується громадянами, юридичними особами 

та державою виключно відповідно до закону. 

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтриман
ня екологічної рівноваги на території України, подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи- катастрофи пла

нетарного масштабу, збереження генофонду Українського 

народу є обов'язком держави. 

• 
Стаття 19. Правовий порядок в Україні грунтується на 

засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений 
робити те, що не передбачено законодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого самовряду

вання, їх посадові особи зобов' язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конститу
цією та законами України. 

Розділ 11 
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ 

І ГРОМАДЯНИНА 

Стаття 21. У сі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 
правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та не
порушними. 

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріп
лені цією Конституцією, не є вичерпними. 

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть 
бути скасовані. 

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чин

них законів не допускається звуження змісту та обсягу 

існуючих прав і свобод. 

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток 
своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права 
і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільст-
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вом, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток 

Гі особистості. 

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права 
і свободи та є рівними перед законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переко

нань, статі, етнічного та соціального походження, майно
вого стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням 
жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-по
літичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і профе

сійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними 

заходами щодо охорони праці і здоров' я жінок, встановлен
ням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам 
можливість поєднувати працю з материнством; правовим 

захистом, матеріальною і моральною підтримкою материн

ства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпус
ток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. 

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність жит
ла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого 

володіння особи, проведення в нихогляду чи обшуку інакше 
як за вмотивованим рішенням суду. 

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням 
життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням 
осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий 

інший, встановлений законом, порядок проникнення до 

житла чи до іншого володіння особи, проведення в них 

огляду і обшуку. 

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. 

Винятки можуть бути встановлені лише судом у випад

ках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові 
чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної 

справи, якщо іншими способами одержати інформацію 

неможливо. 

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його 
особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених 
Конституцією України. 
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Не допускається збирання, зберігання, використання 

та поширення конфіденційної інформації про особу без її 
згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інте

ресах національної безпеки, економічного добробуту та 
прав людини. 

Кожний громадянин має право знайомитися в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування, уста

новах і організаціях з відомостями про себе, які не є держав
ною або іншою захищеною законом таємницею. 

Кожному гарантується судовий захист права спростову
вати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї 
та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також 
право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, 

завданої збиранням, зберіганням, використанням та поши
ренням такої недостовірної інформації. 

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебу
ває на території України, гарантується свобода пересування, 

вільний вибір місця проживання, право вільно залишати 
територію України, за винятком обмежень, які встановлю
ються законом. Громадянин України не може бути позбав
лений права в будь-який час повернутися в Україну. 

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу 
об' єднання у полі тич ні партії та громадські організації для 
здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення по
літичних, економічних, соціальних, культурних та інших 
інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в 

інтересах національної безпеки та громадського порядку, 
охорони здоров' я населення або захисту прав і свобод інших 

людей. 

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вира
женню політичної волі громадян, беруть участь у вибора,х. 

Членами політичних партій можуть бути лише громадяни 

України. Обмеження щодо членства у політичних партіях 
встановлюються виключно цією Конституцією і законами 
України. 

Громадяни мають право на участь у професійних спілках 

з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав 
та інтересів. Професійні спілки є громадськими організація

ми, що об'єднують громадян, пов' язаних спільними інтере
сами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки 
утворюються без попереднього дозволу на основі вільного 
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вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. 

Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлю

ються виключно цією Конституцією і законами України. 
Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке 

об' єднання громадян чи обмежений у правах за належність 
чи неналежність до політичних партій або громадських 

організацій. 
Усі об'єднання громадян рівні перед законом. 

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без 
зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про 

проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої 

влади чи органи місцевого самоврядування. 

(положенню частини першої статті 39 да но офіційне 
тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду 
України від 19.04.2001 р. :М 4-рп/2001) 

Обмеження щодо реалізації цього права може встанов

люватися судом відповідно до закону і лише в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку - з метою 

·запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здо
ров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Стаття 40. У сі мають право направляти індивідуальні чи 
колективні письмові звернення або особисто звертатися до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядуван

ня та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'я

зані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у 

встановлений законом строк. 

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і 
розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інте

лектуальної, творчої діяльності. 

Право приватної власності набувається в порядку, ви

значеному законом. 

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користу
ватися об' єктами права державної та комунальної власності 

відповідно до закону. 
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права влас

ності. Право приватної власності є непорушним. 

Примусове відчуження об'єктів права приватної влас

ності може бути застосоване лише як виняток з мотивів су

спільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених 
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законом, та за умови попереднього і повного відшкодування 

їх вартості. Примусове відчуження таких об' єктів з наступ

ним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише 

в умовах воєнного чи надзвичайного стану. 

Конфіскація майна може бути застосована виключно 

за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встанов

лених законом. 

Використання власності не може завдавати шкоди пра

вам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, 

погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. 

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяль
ність, яка не заборонена законом. 

Підприємницька діяльність депутатів, посадових і служ

бових осіб органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування обмежується законом. 

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємни

цькій діяльності. Не допускаються зловживання моно

польним становищем на ринку, неправомірне обмеження 

конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі 

монополії визначаються законом. 
Держава захищає права споживачів, здійснює контроль 

за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і 

робіт, сприяє діяльності громадських організацій спожи

вачів. 

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає мож
ливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується. 

Держава створює умови для повного здійснення громадя

нами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі 

професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми 

професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготов

ки кадрів відповідно до суспільних потреб. 

Використання примусової праці забороняється. Не 
вважається примусовою працею військова або альтерна

тивна (невійськова) служба, а також робота чи служба, 

яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням 

суду або відповідно до законів про воєнний і про надзви

чайний стан. 

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови пра

ці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. 
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Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпеч

них дл.я їхнього здоров' .я роботах забороняється. 
Громадянам гарантується захист від незаконного звіль

нення. 

Право на своєчасне одержання винагороди за працю за
хищається законом. 

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, 
що включає право на забезпечення їх у разі повної, частко
вої або тимчасової втрати працездатності, втрати годуваль

ника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у 

старості та в інших випадках, передбачених законом. 
Це право гарантується загальнообов' .язковим державним 

соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків гро
мадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджет

них та інших джерел соціального забезпечення; створенням 
мережі державних, комунальних, приватних закладів дл.я 
догляду за непрацездатними. 

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є 
основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень 

життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановле
ного законом. 

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рі
вень дл.я себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, 
одяг, житло. 

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров' .я, медич
ну допомогу та медичне страхування. 

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансу
ванням відповідних соціально-економічних, медико-сані

тарних і оздоровча-профілактичних програм. 

Держава створює умови дл.я ефективного і доступного 
дл.я всіх громадян медичного обслуговування. У державних 
і комунальних закладах охорони здоров'я медична допо
мога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів 
не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові ліку
вальних закладів усіх форм власності. 

(положенню частини третьої статті 49 да но офіцій
не тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду 
України від 29.05.2002 р. :М 1 0-pnj 2002) 

Держава дбає про розвиток фізичної ку ль тури і спорту, 
забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя. 
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Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здо
ров' я довкілля та на відшкодування завданої порушенням 

цього права шкоди. 

Кожному гарантується право вільного доступу до інфор

мації про стан довкілля, про якість харчових продуктів 

і предметів побуту, а також право на її поширення. Така 

інформація ніким не може бути засекречена. 

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захи
щаються судом. 

Кожному гарантується право на оскарження в суді 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого С!lмоврядування, посадових і службо

вих осіб. 

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до 

"Уповноваженого Верховної Ради "України з прав людини. 
Кожен має право після використання всіх національних 

засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав 

і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є "Україна. 

Кожен має право будь-якими не забороненими законом 

засобами захищати свої права і свободи від порушень і про

типравних посягань. 

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок 
держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної 

та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб 

при здійсненні ними своїх повноважень. 

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права 
і обов'язки. 

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 

права і обов' язки громадян, мають бути доведені до відома 
населення у порядку, встановленому законом. 

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 

права і обов' язки громадян, не доведені до відома населення 

у порядку, встановленому законом, є нечинними. 
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Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не 
мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом' як
шують або скасовують відповідальність особи. 

(положенню частини першої статті 58 да но офіційне 
тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду 

України від 09.02.99 р. :М 1-рп/99) 
Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчи

нення не визнавалися законом як правопорушення. 

(положенню статті 58 да но офіційне тлумачення 
згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 

13.05.97 р. :М 1-зп) 
(положенню статті 58, з урахуванням вимог пункту 

22 частини першої статті 92 Конституції України, дано 
офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного 

Суду України від 19.04.2000 р. :М 6-рп/ 2000) 

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно зло

чинні розпорядження чи накази. 
За віддання і виконання явно злочинного розпоряджен

ня чи наказу настає юридична відповідальність. 

Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до 
юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме 
правопорушення. 

Юридична відповідальність особи має індивідуальний 
характер. 

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні 
злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, 
доки їі вину не буде доведено в законному порядку і встанов

лено обвинувальним вироком суду. 

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у 

вчиненні злочину. 

Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одер
жаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. 

Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на 
їікористь. 

У разі скасування вироку суду як неправосудного дер
жава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану 

безпідставним засудженням. 

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову дава
ти показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близь-
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ких родичів, коло яких визначається законом. Підозрюваний, 

обвинувачений чи підсудний має право на захист. 

Засуджений користується всіма правами людини і гро

мадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і 
встановлені вироком суду. 

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і гро
мадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, перед-
бачених Конституцією України. · 

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть вста

новлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням 
строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і 

свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 4 7, 51, 
52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. 

Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду 
природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані 

ним збитки. 

Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і 
збори в порядку і розмірах, встановлених законом. 

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспек

цій за місцем проживання декларації про свій майновий 
стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому 

законом. 

Стаття 68. Кожен зобов' язаний неухильно додержувати
ся Конституції України та законів України, не посягати на 

права і свободи, честь і гідність інших людей. 

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідаль

ності. 

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України 
І 

належить: 

6) затвердження загальнодержавних програм економіч
ного, науково-технічного, соціального, національно-куль

турного розвитку, охорони довкілля; 

14) затвердження рішень про надання Україною позик і 
економічної допомоги іноземним державам та міжнародним 

організаціям, а також про одержання Україною від інозем
них держав, банків і міжнародних фінансових організацій 
позик, не передбачених Державним бюджетом України, 
здійснення контролю за їх використанням; 
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Стаття 92. Виключно законами України визначаються: 
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих 

прав і свобод; основні обов'язки громадянина; 
5) засади використання природних ресурсів, виключної 

(морської) економічної зони, континентального шельфу, 
освоєння космічного простору, організації та експлуатації 
енергосистем, транспорту і зв'язку; 

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного 
забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлю
бу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; ви
ховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної 
безпеки; 

7) правовий режим власності; 
8) правові засади і гарантії підприємництва; правила 

конкуренції та норми антимонопольного регулювання; 
22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, 

які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними 
правопорушеннями, та відповідальність за них. 

(положенню пункту 22 частини першої статті 92 
дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конститу
ційного Суду України від 30.05.2001 р. М 7-рп/2001) 

Виключно законами України встановлюються: 
1) Державний бюджет У країни і бюджетна система У краї

ни; система оподаткування, податки і збори; засади створен
ня і функціонування фінансового, грошового, кредитного 
та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а 
також статус іноземних валют на території України; по
рядок утворення і погашення державного внутрішнього і 
зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних 
цінних паперів, їх види і типи. 

РозділVІІІ 
ПРАВОСУДДЯ 

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключ
но судами. Делегування функцій судів, а також привласнен
ня цих функцій іншими органами чи посадовими особами 
не допускаються. 

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, 
що виникають у державі. 

(положенню частини другої статті 124 даноофіційне 
тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду 
України від 07.05.2002 р. М 8-рп/2002) 
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(положенню частини другої статті 124 да но офіційне 
тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду 
України від 09.07.2002 р. М 15-рп/2002) 

Судочинство здійснюється Конституційним Судом Укра
їни та судами загальної юрисдикції. 

(положенню частини третьої статті 124 да но офіцій
не тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду 

України від 07.05.2002 р. М 8-рп/2002) 
Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя 

через народних засідателів і присяжних. 
Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є 

обов'язковими до виконання на всій території України. 

Ста"М'я 125. Система судів загальної юрисдикції в У країні 
будується за принципами територіальності і спеціалізації. 

Найвищим судовим органом у системі судів загальної 
юрисдикції є Верховний Суд України. 

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є 
відповідні вищі суди. 

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. 
Створення надзвичайних та особливих судів не допус

кається. 

Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні 
і підкоряються лише закону. 

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією 

суддів чи судом присяжних. 

Розділ ХІ 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом тери
торіальної громади - жителів села чи добровільного 
об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, сели
ща та міста - самостійно вирішувати питання місцевого 
значення в межах Конституції і законів України. 

(положенням частини першої статті 140 да но офіцій
не тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду 
України від 18.06.2002 р. М 12-рп/2002) 

(положенню частини першої статті 140 да но офіцій
не тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду 
України від 25.12.2003р. М 21-рп/2003) 
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Особливості здійснення місцевого самоврядування в 

містах Києві та Севастополі визначаються окремими за

конами України. 

(положенню частини другої статті 140 да но офіційне 
тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду 

України від 25.12.2003 р. М 21-рп/ 2003) 
Місцеве самоврядування здійснюється територіальною 

громадою в порядку, встановленому законом, як безпосеред

ньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, 

селищні, міські ради та їх виконавчі органи. 

(положенню частини третьої статті 140 да но офіцій
не тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду 

України від 25.12.2003 р. М 21-рп/ 2003) 
Органами місцевого самоврядування, що представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, 

є районні та обласні ради. 

Питання організації управління районами в містах на

лежить до компетенції міських рад. 

(положенню частини п'ятої статті 140, в системному 
зв'язку з статтями 142, 143, дана офіційне тлумачення 
згідно з рішенням Конституційного Суду України від 

13.07.2001 р. N 11-рп/2001) 
Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за 

ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квар

тальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти 

їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. 

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської ради 
входять депутати, які обираються жителями села, селища, 

міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування строком на чотири роки. 

Територіальні громади на основі загального, рівного, 

прямого виборчого права шляхом таємного голосування 

обирають строком на чотири роки відповідно сільського, 

селищного та міського голову, який очолює виконавчий 

орган ради та головує на її засіданнях. 

(положенню частини другої статті 141 да но офіційне 
тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду 

України від 25.12.2003 р. М 21-рп/2003) 
Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та 

їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, лік

відації визначаються законом. 
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Голова районної та голова обласної ради обираються від
повідною радою і очолюють виконавчий апарат ради. 

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місце
вого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи 

місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, 

що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, 
районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, 
що перебувають в управлінні районних і обласних рад. 

(положен.н.ю частипи першої статті 142 дан.о офіцій
н.е тлумачен.н.я згідн.о з рішен.н.ям Кон.ституційн.ого Суду 
Україн.и від 13.07.2001 р. М 11-pn/2001) 

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єдну
вати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, 
а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів 
або для спільного фінансування (утримання) комунальних 
підприємств, організацій і установ, створювати для цього 
відповідні органи і служби. 

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів 

місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве са

моврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, 
що виникли внаслідок рішень органів державної влади, 
компенсуються державою. 

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста 
безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 

самоврядування уnравляють майном, що є в комунальній 
власності; затверджують програми соціально-економічного 
та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затвер
джують бюджети відповідних адміністративно-територіаль
них одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють 
місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують 
проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результа

тів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні 
підприємства, організації і установи, а також здійснюють 
контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місце

вого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. 
Обласні та районні ради затверджують програми соці

ально-економічного та культурного розвитку відповідних 
областей і районів та контролюють їх виконання; затверджу
ють районні і обласні бюджети, які формуються з коштів 
державного бюджету для їх відповідного розподілу між 
територіальними громадами або для виконання спільних 
проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з 
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місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-еконо
мічних і культурних програм, та контролюють їх виконан
ня; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої 
компетенції. 

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися 
законом окремі повноваження органів виконавчої влади. 
Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному 
обсязі за рахунок коштів Державного бюджету У країни або 
шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому 
законом порядку окремих загальнодержавних податків, пе
редає органам місцевого самоврядування відповідні об' єкти 
державної власності. 

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення 
ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні 
відповідним органам виконавчої влади. 

Стапя 144. Органи місцевого самоврядування в межах 
повноважень, визначених законом, приймають рішення, які 
є обов'язковими до виконання на відповідній території. 

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів 
їх невідповідності Конституції чи законам України зупи
няються у встановленому законом порядку з одночасним 

зверненням до суду. 

Стаття 145. Права місцевого самоврядування захища
ються в судовому порядку. 

Стапя 146. Інші питання організації місцевого самовря
дування, формування, діяльності та відповідальності орга
нів місцевого самоврядування визначаються законом. 

Стапя 147. Конституційний Суд України є єдиним орга
ном конституційної юрисдикції в Україні. 

Конституційний Суд України вирішує питання про від
повідність законів та інших правових актів Конституції 
України і дає офіційне тлумачення Конституції України 
та законів України. 

Стапя 150. До повноважень Конституційного Суду Укра
їни належить: 

1) вирішення питань про відповідність Конституції У кра
їни (конституційність): 

законів та інших правових актів Верховної Ради Укра
їни; 
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актів Президента України; 

( положепня.м абзаці!3 другого, третього пупкту 1 части
ни першої статті 150 Конституції України у системному 
зв'язку зі статтями 147,152 Копституції України дапо 
офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного 
Суду України від 27.03.2002 р. :М 7-рп/2002) 

актів Кабінету Міністрів України; 

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим. 

Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента 
України; не менш як сорокап'яти народних депутатів Укра
їни; Верховного Суду України; Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим; 

2) офіційне тлумачення Конституції України та законів 
України. 

З питань, передбачених цією статтею, Конституційний 

Суд України ухвалює рішення, які є обов'язковими до ви
конання на території України, остаточними і не можуть 
бути оскаржені. 

Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням 
Конституційного Суду України визнаються неконститу
ційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не від
повідають Конституції України або якщо була порушена 

встановлена Конституцією У країни процедура їх розгляду, 
ухвалення або набрання ними чинності. 

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що 
визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ух
валення Конституційним Судом України рішення про їх 
неконституційність. 

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або 

юридичним особам актами і діями, що визнані неконсти
туційними, відшкодовується державою у встановленому 
законом порядку. 

Стаття 153. Порядок організації і діяльності Консти
туційного Суду України, процедура розгляду ним справ 
визначаються законом. 

*** 
Конституція України прийнята 

пап' ятій сесії Верховпаї Ради України 
28 червня 1996 року 
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ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
(Витяг) 

Із з:міпа:ми і доповпеппя:ми, впесепи:ми Закопа:ми Укра
їпи від 20 грудпя 2001 року М 2905-ІІІ, ОБУ, 2002 р., М 2, 
ст_ 50, від 3 квітпя 2003 року М 675-IV, ОБУ, 2003 Р-· 
М 17, ст. 751, від 15 травпя 2003 року М 762-IV, ОБУ, 
2003 р., М 23, ст. 1021, від 5 червпя 2003 року М 898-IV, 
ОБУ, 2003 р., М 28, ст. 1362, від 1 О липпя 2003 року 
М 11 03-IV, ОБУ, 2003 р., М 31, ст.1600, від 11 липпя2003 року 
М 1119-IV, ОБУ, 2003р., М 32, ст.1687, від 11 вереспя 
2003 року )\/]!1158-IV, ОБУ, 2003 р., М 41, ст. 2156, від 18 
березпя 2004 року MN 1626-IV, ОБУ, 2004 р., М 15, 
ст. 1027, від 12 травпя 2004 року М 1709-IV 

Розділ І 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Глава 1. Основні положення 

Стаття l. Земля - основне національне багатство 
1. Земля є основним національним багатством, що пере

буває під особливою охороною держави. 
2. Право власності на землю гарантується. 
3. Використання власності на землю не може завдавати 

шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, 

погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. 

Стаття 2. Земельні відносини 
1. Земельні відносини - це суспільні відносини щодо 

володіння, :користування і розпорядження землею. 

2. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юри
дичні особи, органи місцевого самоврядування та органи 
державної влади. 

3. Об'єктами земельних відносин є землі в межах тери
торії України, земельні ділянки та права на них, у тому 
числі на земельні частки (паї). 

Стаття 3. Регулювання земельних відносин 
1. Земельні відносини регулюються Конституцією У кра

їни, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами. 
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2. Земельні відносини, що виникають при використанні 
надр, лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу, 
атмосферного повітря, регулюються цим Кодексом, норма
·rивно-правовими актами про надра, ліси, води, рослинний 

і тваринний світ, атмосферне повітря, якщо вони не супере

чать цьому Кодексу. 

Стаття 4. Земельне законодавство та його 
завдання 

1. Земельне законодавство включає цей Кодекс, інші 
нормативно-правові акти у галузі земельних відносин. 

2. Завданням земельного законодавства є регулювання 
земельних відносин з метою забезпечення права на землю 
громадян, юридичних осіб, територіальних громад та дер

жави, раціонального використання та охорони земель. 

Стаття 5 . Принципи земельного законодавства 
Земельне законодавство базується на таких принци

пах: 

а) поєднання особливостей використання землі як тери
торіального базису, природного ресурсу і основіюго засобу 

виробництва; 

б) забезпечення рівності права власності на землю грома
дян, юридичних осіб, територіальних громад та держави; 

в) невтручання держави в здійснення громадянами, юри

дичними особами та територіальними громадами своїх прав 

щодо володіння, користування і розпорядження землею, 

крім випадків, передбачених законом; 
г) забезпечення раціонального використання та охорони 

земель; 

r) забезпечення гарантій прав на землю; 
д) пріоритету вимог екологічної безпеки. 

РозділІІ 
ЗЕМЛІ УКРА1НИ 

Глава 4. Склад та цільове призначення земель 
України 

Стаття 18. Склад земель 
1. До земель України належать усі землі в межах її те

риторії, в тому числі острови та землі, зайняті водними 
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об'єктами, які за основним цільовим призначенням поді

ляються на категорії. 
2. Категорії земель "України мають особливий правовий 

режим. 

3. "У країна за межами їі території може мати на праві дер
жавної власності земельні ділянки, правовий режим яких 

визначається законодавством відповідної країни. 

Стаття 19. Категорії земель 
1. Землі "України за основним цільовим призначенням 

поділяються на такі категорії: 
а) землі сільськогосподарського призначення; 

б) землі житлової та громадської забудови; 

в) землі природно-заповідного та іншого природоохорон-
ного призначення; 

г) землі оздоровчого призначення; 
r') землі рекреаційного призначення; 
д) землі історико-культурного призначення; 
е) землі лісового фонду; 

є) землі водного фонду; 
ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергети

ки, оборони та іншого призначення. 
2. Земельні ділянки кожної категорії земель, які не на

дані у власність або користування громадян чи юридичних 
осіб, можуть перебувати у запасі. 

Стаття 20. Встановлення та зміна цільового 
nризначення земель 

1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійсню
ється на підставі рішень органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. 
2. Зміна цільового призначення земель провадиться орг а

нами виконавчої влади або органами місцевого самовряду

вання, які приймають рішення про передачу цих земель у 

власність або надання у користування, вилучення (викуп) 
земель і затверджують проекти землеустрою або приймають 
рішення про створення об' єктів природоохоронного та істо

рико-культурного призначення. 

3. Зміна цільового призначення земель, які перебувають 
у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за 
ініціативою власників земельних ділянок у порядку, що 

встановлюється Кабінетом Міністрів "України. 
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Стаття 21. Наслідки порушення порядку 
встановлення та зміни цільового 
призначенняземель 

Порушення порядку встановлення та зміни цільового 
призначення земель є підставою для: 

а) визнання недійсними рішень органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування про надання (переда
чу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам; 

б) виздання недійсними угод щодо земельних ділянок; 
в) відмови в державній реєстрації земельних ділянок або 

визнання реєстрації недійсною; 
г) притягнення до відповідальності відповідно до закону 

громадян та юридичних осіб, винних у порушенні порядку 
встановлення та зміни цільового призначення земель. 

Глава 5. Землі сільськогосподарського 
призначення 

Стаття 22. Визначення земель 
сільськогоепода рського призначення 
та порядок їх використання 

1. Землями сільськогосподарського призначення визна
ються землі, надані для виробництва сільськогосподарської 
продукції, здійснення сільськогосподарської науково-до
слідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної ви
робничої інфраструктури або призначені для цих цілей. 

2. До земель сільськогосподарського призначення нале
жать: 

а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насад
ження, сіножаті, пасовища та перелоги); 

б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і 
про гони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насаджен
ня, крім тих, що віднесені до земель лісового фонду, землі 
під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової 
консервації тощо). 

3. Землі сільськогосподарського призначення передають
ся у власність та надаються у користування: 

а) громадянам - для ведення особистого селянського 
господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та ви
пасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва; 

б) сільськогосподарським підприємствам- для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва; 
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в) сільськогосподарським науково-дослідним установам 

та навчальним закладам, сільським професійно-технічним -
училищам та загальноосвітнім школам - для дослідних і 
навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення 

сільського господарства; 
г) несільськогосподарським підприємствам, установам 

та організаціям, релігійним організаціям і об' єднанням гро
мадян - для ведення підсобного сільського господарства. 

4. Землі сільськогосподарського призначення не можуть 
передаватись у власність іноземним громадянам, особам без 
громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним 
державам. 

Стаття 23. Пріоритетність земель 
сільськогосподарського 

призначення 

1. Землі, nридатні для потреб сільського господарства, 
повинні надаватися насамперед для сільськогосподарсько

го використання. 

2. Визначення земель, придатних для потреб сільського 
господарства, провадиться на підставі даних державного 
земельного кадастру. 

3. Для будівництва промислових підnриємств, об'єктів 
житлово-комунального господарства, залізниць і автомо

більних шляхів, ліній електропередачі та зв' язку, магіст
ральних трубопроводів, а також для інших потреб, не по

в' язаних з веденням сільськогосподарського виробництва, 
надаються переважно несільськогосподарські угіддя або 

сільськогосподарські угіддя гіршої якості. 
4. Лінії електропередачі і зв'язку та інші комунікації 

проводяться головним чином вздовж шляхів, трас тощо. 

Стаття 24. Земельні ділянки державних 
і комунальних сільськогосподарських 
підприємств, установ та організацій 

1. Державним і комунальним сільськогосподарським 
підприємствам, установам та організаціям надаються зе

мельні ділянки із земель державної і комунальної власності 
у постійне користування для науково-дослідних, навчаль

них цілей та ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 

2. Державні і комунальні сільськогосподарські підпри
ємства, установи і організації можуть орендувати земельні 
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ділянки, що перебувають у власності громадян та юридич
них осіб. 

3. У разі ліквідації державного чи :комунального під
приємства, установи, організації землі, які перебувають 
у їх постійному :користуванні, за рішенням відповідного 
органу виконавчої влади або органу місцевого самовряду
вання переводяться до земель запасу або надаються іншим 

громадянам та юридичним особам для використання за їх 

цільовим призначенням, а договори оренди земельних ді

лянок припиняються. 

Стаття 25. Приватизація земель державних 
і :комунальних сільськогосnодарських 

nідnриємств, установ та організацій 
1. При приватизації земель державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій 
земельні ділянки передаються працівникам цих підпри

ємств, установ та організацій, а також пенсіонерам з їх чи
сла з визначенням кожному з них земельної частки (паю). 

2. Рішення про приватизацію земель державних і :кому
нальних сільськогосподарських підприєr.Jств, установ та 
організацій приймають органи виконавчої влади або органи 

місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень 
за клопотанням працівників цих підприємств, установ та 
організацій. 

3. Землі у приватну власність працівникам державних і 
комунальних сільськогосподарських підприємств, установ 
та організацій, а також пенсіонерам з їх числа передаються 

безоплатно. 
4. Площа земель, що передаються у приватну власність, 

становить різницю між загаЛьною площею земель, що пере
бували у постійному користуванні сільськогосподарських 

підприємств, установ та організацій, і площею земель, як.і 
залишаються у державній чи :комунальній власності (лісо
вий фонд, водний фонд, резервний фонд). 

5. Кожен працівник цього підприємства, установи та ор
ганізації, а також пенсіонери з їх числа мають гарантоване 
право одержати свою земельну частку (пай), виділену в 
натурі (на місцевості). 

6. При обчисленні розміру земельної частки (паю) вра
ховуються сільськогосподарські угіддя, які перебували у 
постійному користуванні державних та комунальних сіль

ськогосподарських підприємств, установ та організацій, за 
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винятком земель, що залишаються у державній та комуналь
ній власності. Загальний розмір обчисленої для приватизації 

площі сільськогосподарських угідь поділяється на кількість 
працівників цих підприємств та пенсіонерів з їх числа. 

7. Вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах 
земельних часток (паїв) працівників відповідн.их підпри
ємств, установ і організацій та пенсіонерів з їх числа є 

рівними. 

8. Внутрігосподарські шляхи, господарські двори, по
лезахисні лісосмуги та інші захисні насадження, гідротех

нічні споруди, водойми тощо можуть бути відповідно до 
цього Кодексу передані у власність громадян, сільськогоспо

дарських підприємств, установ та організацій, що створені 
колишніми працівниками державних і комунальних сіль

ськогосподарських підприємств, установ та організацій. 
9. Органи виконавчої влади або органи місцевого само

врядування у процесі приватизації створюють резервний 

фонд земель за погодженням його місця -розташування з 
працівниками цих підприємств, установ та організацій, 

а також пенсіонерами з їх числа у розмірі до 15 відсотків 
площі усіх сільськогосподарських угідь, які були у пос

тійному користуванні відповідних підприємств, установ 

та організацій. 
10. Резервний фонд земель перебуває у державній або 

комунальній власності і призначається для подальшого пе

рерозподілу та використання за цільовим призначенням. 

Стаття 26. Використання земельних ділянок 
з меліоративними системами 

Земельні ділянки, одержані громадянами внаслідок 
приватизації земель державних та комунальних сільсько

господарських підприємств, на яких розташовані та функ
ціонують меліоративні системи, використовуються спільно 
на підставі угоди. У разі відсутності згоди щодо спільного 
використання зазначених земельних ділянок питання ви
рішується в судовому порядку. 

Стаття 27. Збереження права на землю 
сільськогос:Подарськи;'( підприємств, 
установ та організацій, особистих 

селянських і фермерських господарств 
Сільськогосподарські підприємства, установи та орга

нізації, особисті селянські і фермерські господарства, які 
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об'єднуються в асоціації та інші організаційно-правові 

форми, зберігають право на свої земельні ділянки, якщо 

інше не передбачено договором. 

Стаття 28. Земельні ділянки 
сільськогоепода рських підприємств 

1. Сільськогосподарським підприємствам, установам 
та організаціям, крім державних і комунальних, землі сіль

ськогосподарського призначення можуть належати на праві 

власності. 
2. Право власності на землю цих підприємств може на

буватися шляхом внесення до статутного фонду земельних 

ділянок їх засновників та придбання земельних ділянок 
за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими 

цивільно-правовими угодами. · 

3. Реалізація права власності на землю зазначеними 
сільськогосподарськими підприємствами здійснюється 

відповідно до закону. 

Стаття 29. Визначення місця розташування 
земельних ділянок громадян при 
ліквідації сільськогосподарських 

підприємств, установ та організацій 

1. При ліквідації сільськогосподарських підприємств, 
установ та організацій переважне право на отримання 
земельних ділянок поруч з населеними пунктами мають 
власники земельних часток (паїв), які проживають у цих 

населених пунктах. 

2. Місце розташування земельних ділянок визначається 
з урахуванням вимог раціональної організації території і 
компактності землекористування відповідно до землевпо
рядних проектів, які затверджуються зборами власників 

земельних часток (паїв). 

Стаття 30. Розподіл несільськогосподарських 
угідь при ліквідації 
сільськогосподарських підприємств 

1. При ліквідації сільськогосподарських підприємств не
сільськогосподарські угіддя, що перебували у їх власності, 
розподіляються відповідно до установчих документів цих 

підприємств або за згодою власників земельних часток 
(паїв). "У разі недосягнення згоди це питання вирішується 

в судовому порядку. 
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2. Земельні ділянки державної і комунальної власності, 
які перебували у користуванні сільськогосподарських під

приємств, установ та організацій, що ліквідуються, вклю

чаються до земель запасу або передаються у власність чи 

користування відповідно до цього Кодексу. 

Стаття 31. Землі фермерського господарства 
1. Землі фермерського господарства можуть склада

тися із: 

а) земельної ділянки, що належить на праві власності 
фермерському господарству як юридичній особі; 

б) земельних ділянок, що належать громадянам - чле

нам фермерського господарства на праві приватної влас

ності; 

в) земельної ділЯнки, що використовується фермерським 
господарством на умовах оренди. 

2. Громадяни- члени фермерського господарства мають 
право на одержання безоплатно у власність із земель держав

ної і комунальної власності земельних ділянок у розмірі 

земельної частки (паю). 

Стаття 32. Приватизація земельних ділянок 
членами фермерських госnодарств 

1. Громадянам Україпи- членам фермерських госпо

дарств передаються безоплатно у приватну власність надані 

їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної 

частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, 

розташованого на території відповідної ради. 

2. Дія частини першої цієї статті не поширюється на гро
мадян, які раніше набули права на земельну частку (пай). 

Стаття 33. Земельні ділянки особистих 
селянських госnодарств 

1. Громадяни України можуть мати на праві власності 
та орендувати земельні ділянки для ведення особистого се
лянського господарства. 

2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть 
мати земельні ділянки для ведення особистого селянського 
господарства на умовах оренди. 

3. Використання земель особистого селянського госпо
дарства здійснюється відповідно до закону. 

264 



Стаття 34. Землі для сінокосіння і випасання 
худоби 

1. Громадяни можуть орендувати земельні ділянки для 
с~інокосіння і випасання худоби. 

2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самовря
дування можуть створювати на землях, що перебувають у 

власності держави чи територіальної громади, громадські 

сіножаті і пасовища. 

Стаття 35. Земельні ділянки для садівництва 
1. Громадяни У країни із земель державної і комунальної 

власності мають право набувати безоплатно у власність або 

нп умовах оренди земельні ділянки для ведення індивіду

ального або колективного садівництва. 

2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть 
мн·ги земельні ділянки для ведення індивідуального або ко
JІt'І<тивного садівництва на умовах оренди. 

3. Земельні ділянки, призначені для садівництва, мо
жуть використовуватись для закладання багаторічних 

ІІJІодових насаджень, вирощування сільськогосподарських 

І< у ль тур, а також для зведення необхідних будинків, госпо

дарських споруд тощо. 

4. Землі загального користування садівницького товари
ства є його власністю. До земель загального користування 

с·ндівницького товариства належать земельні ділянки, 

.щйняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будів

ТІЯМИ і спорудами та іншими об'єктами загального корис

тування. 

5. Приватизація земельної ділянки громадянином - чле

ном садівницького товариства здійснюється без згоди на те 
і 11 ших членів цього товариства. 

6. Використання земельних ділянок садівницьких то
вариств ЗДіЙСНЮЄТЬСЯ ВіДПОВіДНО ДО закону та статутів ЦИХ 
товариств. 

Стаття 36. Земельні ділявки для городництва 
1. Громадянам або їх об'єднанням із земель державної 

вбо комунальної власності можуть надаватися в оренду зе

мельні ділянки для городництва. ' 

2. На земельних ділянках, наданих для городництва, 
аnкладапня багаторічних плодових насаджень, а також спо

рудження капітальних будівель і споруд не допускається. 
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3. На земельних ділянках, наданих для городництва, мо
жуть бути зведені тимчасові сnоруди для зберігання інвешарю 
та захисту від неnогоди. Після закінчення строку оренди 
зазначеної земельної ділянки nобудовані тимчасові спо

руди nідлягають знесенню власниками цих сnоруд за їх 
рахунок. 

Стаття 37. Право несільськогосподарських 
підприємств, установ та 
організацій на землю 

1. Приватні несільськогосподарські підприємства, уста
нови та організації можуть набувати у власність або оренду 
землі сільськогосподарського та іншого призначення для 
ведення підсобного господарства. 

2. Державні та комунальні несільськогосподарські nід
приємства, установи та організації можуть набувати в орен
ду землі сільськогосподарського та іншого призначення для 
ведення nідсобного господарства. 

Глава 6. Землі житлової та 
громадськоїзабудови 

Стаття 38. Визначення земель житлової та 
громадськоїзабудови 

До земель житлової та громадської забудови належать 
земельні ділянки в межах населених nунктів, які використо
вуються для розміщення житлової забудови, громадських бу
дівель і споруд, інших об'єктів загального користування. 

Стаття 39. Використання земель житлової 
та громадської забудови 

Використання земельжитло вої та громадської забудови 
здійснюється відповідно до генерального плану населеного 
пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно
господарського устрою з дотриманням державних стандар

тів і норм, регіональних та місцевих правил забудови. 

Стаття 40. Земельні ділянки для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і гаражного 
будівництва 

Громадянам У країни за рішенням органів виконавчої 
влади або органів місцевого самоврядування можуть пере-
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ДІІ ІІІІтися безоплатно у власність або надаватися в оренду зе
М І'JІІ>Ні ділянки для будівництва та обслуговування жилого 
r • У д ин ку, господарських будівель і гаражного будівництва в 
МІ •жах норм, визначених цим Кодексом. Понад норму без

о ІІ JІ атної передачі громадяни можуть набувати у власність 
ti'M льні ділянки для зазначених потреб за цивільно-пра
Ішвими угодами. 

Глава 7. Землі природно-заповідного фонду та 
іншого природоохоронного призначення 

Стаття 43. Землі природно-заповідного фонду 
Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і 

водного простору з природними комплексами та об' єктами, 
11 ~о мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, 

< • < :'І'Стичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно 
1\О закону надано статус територій та об'єктів природно-за
Іюnідного фонду. 

Стаття 44. Склад земель природно-заповідного 
фонду 

До земель прИродно-заповідного фонду включаються 
11 риродні території та об'єкти (природні заповідники, націо
ІІнльні природні парки, біосферні заповідники, регіональні 

тшдшафтні парки, заказники, пам' ятки природи, заповідні 
урочища), а також штучно створені об'єкти (ботанічні сади, 

дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки 
<'nдово-паркового мистецтва). 

Стаття 45. Використання земель 
природно-заповідного фонду 

1. Землі природно-запо:в,ідного фонду можуть перебувати 
у державній, комунальній та приватній власності. 

2. Порядок використання земель природно-заповідного 
фонду визначається законом. 

Стаття 46. Землі іншого природоохоронного 
призначення та їх вихористання 

1. До земель іншого природоохоронного призначення 
належать: 

а) земельні ділянки водно-болотних угідь, що не відне

сені до земель лісового і водного фонду; 
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б) земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, 
що мають особливу наукову цінність. 

2. Межі земель іншого природоохоронного призначення 
закріплюються на місцевості межовими або інформаційни
мизнаками. 

3. Порядок використання земель іншого природоохорон
ного призначення визначається законом. 

Глава 8. Землі оздоровчого призначення 

Стаття 47. Визначення земель оздоровчого 
призначення 

До земель оздоровчого призначення належать землі, що 

мають природні лікувальні властивості, які використову
ються або можуть використовуватися для профілактики 
захворювань і лікування людей. 

Стаття 48. Обмеження діяльності на землях 
оздоровчого призначення 

1. На землях оздоровчого призначення забороняється 
діяльність, яка суперечить їх цільовому призначенню або 
може негативно вплинути на природні лікувальні власти
вості цих земель. 

2. На територіях лікувально-оздоровчих міСцевостей і 
курортів встановлюються округи і зони санітарної (гірничо

санітарної) охорони. 
3. У межах округу санітарної (гірничо-санітарної) охоро

ни забороняються передача земельних ділянок у власність 

і надання у користування підприємствам, установам, орга

нізаціям і громадянам для діяльності, несумісної з охоро
ною природних лікувальних властивостей і відпочинком 
населення. 

Стаття 49. Використання земель оздоровчого 
призначення 

1. Землі оздоровчого призначення можуть перебувати у 
державній, комунальній та приватній власності. 

2. Порядок використання земель оздоровчого призначен
ня визначається законом. 
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Глава 9. Землі рекреаційного призначення 

Стаття 50. Визначення земель рекреаційного 
призначення 

/ ~о земель рекреаційного призначення належать землі, 
11Іt t •ткористовуютьс.я для організації відпочинку населен

І ІІІ , ' І'уризму та проведення спортивних заходів. 

Стаття 51. Склад земель рекреаЦійного 
призначення 

/~о земель рекреаційного призначення належать земельні 
JІІ.ІІ JІІІКИ зелених зон і зелених насаджень міст та інших на
••·щчІих пунктів, навчально-туристських та екологічних 

' І 'І'ЖОК, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті терито
рtнми. будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної 
• ущ,тури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, .яхт-клубів, 
І"І'ІЩіонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, 
1 •У ;~1 ІНків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, 
І\ ІІТsrчих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, 

' ' ' І 'ІІ ІЮЖ земельні ділянки, надані для дачного будівництва і 
• · •юрудженн.я інших об'єктів стаціонарної рекреації. 

Стаття 52. Використання земель рекреаційного 
призначення 

t . Землі рекреаційного призначення можуть перебувати 
у д.-ржавній, комунальній та приватній власності. 

2. На землях рекреаційного nризначення забороняється 
;tІнJrьність, що перешкоджає або може перешкоджати вико
ІІІН~танню їх за призначенням , а також негативно впливає 

11110 може вплинути на природний стан цих земель. 

3. Порядок використання земель рекреаційного призна
•ІІ'ІІІІЯ визначається законом. 

Глава 10. Землі історико-культурного 
призначення 

Стаття 53. Склад земель історико-культурного 
· призначення 

1. До земель історико-культурного призначення нале
• ІШТЬ землі, на яких розташовані: 

а) історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, 
мt•моріальні парки, меморіальні (цивільні та військові) 
І tJІІЩовища, могили, історичні або меморіальні садиби, бу-
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динки, споруди і пам'ятні місця, пов'язані з історичними 

подіями; 
б) городища, кургани, давні поховання, пам'ятні скульп

тури та мегаліти, наскальні зображення, поля давніх битв, 
залишки фортець, військових таборів, поселень і стоянок, 
ділянки історичного культурного шару-укріплень, вироб

ництв, каналів, шляхів; 

в) архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, 
квартали, площі, залишки стародавнього планування і забу

дови міст та інших населених пунктів, споруди цивільної, 

промислової, військової, ку ль то вої ар хі тектури, народного 
зодчества, садово-паркові комплекси, фонова забудова. 

Стаття 54. Використання земель історико
культурного призначення 

1. Землі історико-культурного призначення можуть пере
бувати у державній, комунальній та приватній власності. 

2. Навколо історико-культурних заповідників, меморі- . 
альних парків, давніх поховань, архітектурних ансамблів 

і комплексів встановлюються охоронні зони з забороною 

діяльності, яка шкідливо впливає або може вплинути на 
додержання режиму використання цих земель. 

3. Порядок використання земель історико-культурного 
призначення визначається законом. 

Глава 11. Землі лісового фонду 

Стаття 55. Визначення земель лісового фонду 
1. До земель лісового фонду належать землі, вкриті лісо

вою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, 

нелісові землі, які надані та використовуються для потреб 

лісового господарства. 

2. До земель лісового фонду не належать землі, зайняті: 
а) зеленими насадженнями у межах населених пунктів, 

які не віднесені до категорії лісів; 
б) полезахисними лісовими смугами, захисними на

садженнями на смугах відводу залізниць, захисними 
насадженнями на смугах відводу автомобільних доріг, 

захисними насадженнями на смугах відводу каналів, гід-
, ротехнічних споруд та водних об'єктів; 

в) окремими деревами і групами дерев, чагарниками 
на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і 

садових ділянках. 

270 



Стаття 56. Власність на землі лісового фонду 
1. Землі лісового фонду можуть перебувати у державній, 

комунальній та приватній власності. 
2. Громадянам та юридичним особам за рішенням орга

нів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади 
можуть безоплатно або за плату передаватись у власність 
:замкнені земельні ділянки: лісового фонду загальною пло

щею до 5 гектарів у складі угідь селянських, фермерських 
та інших господарств. 

3. Громадяни і юридичні особи в установленому порядку 
можуть набувати у власність земельні ділянки деградова
них і малопродуктивних угідь для залісення. 

Стаття 57. Використання земель лісового фонду 
1. Земельні ділянки лісового фонду за рішенням органів 

виконавчої влади або органів місцевого самоврядування на

даються у постійне користування спеціалізованим держав
ним або комунальним лісогосподарським підприємствам, 
а на умовах оренди - іншим підприємствам, установам 
та організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогос

nодарські підрозділи, для ведення лісового господарства, 
спеціального використання лісових ресурсів і для потреб 
мисливського госпоДарства, культурно-оздоровчих, ре

креаційних, спортивних, туристичних цілей, проведення 

науково-дослідних робіт тощо. 
2. Порядок використання земель лісового фонду визна

чається законом. 

Глава 12. Землі водного фонду 

Стаття 58. Склад земель водного фонду 
1. До земель водного фонду належать землі, зайняті: 
а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими 

водними об'єктами, болотами, а також островами; 
б) прибережними захисними смугами вздовж морів, рі

чок та навколо водойм; 

в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спо

рудами та каналами, а також землі, виділені під смуги 

відведення для них; 

г) береговими смугами водних шляхів. 
2. Для створення сприятливого режиму водних об'єктів 

уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм 
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встановлюються водоохоронні зони, розміри яких визнача

ються за проектами землеустрою. 

Стаття 59. Право на землі водного фонду 
1. Землі водного фонду можуть перебувати у державній, 

комунальній та приватній власності. 

2. Громадянам та юридичним особам за рішенням орга
нів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування 
можуть безоплатно передаватись у власність замкнені при

родні водойми (загальною площею до 3 гектарів). Власни
ки на своїх земельних ділянках можуть у встановленому 

порядку створювати рибогосподарські, протиерозійні та 
інші штучні водойми. 

3. Державним водогосподарським організаціЯм за рішен
ням органів виконавчої влади або органів місцевого самовря
дування надаються у постійне користування землі водного 
фонду для догляду за водними об'єктами, прибережними 
захисними смугами, смугами відведення, береговими сму

гами водних шляхів, гідротехнічними спорудами тощо. 
4. Громадянам та юридичним особам органами вико

навчої влади або органами місцевого самоврядування із 

земель водного фонду можуть передаватися на умовах 

оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг 

відведення і берегових смуг водних шляхів, а також озера, 
водосховища, інші водойми, болота та острови для сіноко
сіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, 

рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення 
науково-дослідних робіт тощо. 

5. Використання земельних ділянок водного фонду для 
рибальства здійснюється за згодою їх власників або за по
годженням із землекористувачами. 

Стаття 60. Прибережні захисні смуги 
1. Вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та 

інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єк
тів від забруднення і засмічення та збереження їх водності 
у межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки 
під прибережні захисні смуги. 

2. Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах 
річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний 
період) шириною: 

а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків 
площею менш як 3 гектари - 25 метрів; 
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б) для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а та
І(ОЖ ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів; 

в) для великих річок, водосховищ на них та озер- 100 
метрів. 

При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна 

ширина прибережної захисної смуги подвоюється. 

3. Розмір та межі прибережної захисної смуги уздовж 
морів та навколо морських заток і лиманів встановлюються 

:ш проектами землеустрою, а в межах населених пунктів- з 

урахуванням містобудівної документації. 

Стаття 61. Обмеження у використанні земельних 
ділянок прибережних захисних смуг 

уздовж річок, навколо водойм та на 

островах 

1. Прибережні захисні смуги є природоохоронною тери
торією з режимом обмеженої господарської діяльності. 

2. 'У прибережних захисних смугах уздовж річок, навко
ло водойм та на островах забороняється: 

а) розорювання земель (крім підготовки Грунту для залу-

ження і залісення), а також садівництво та городництво; 
б) зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

в) влаштування літніх таборів для худоби; 

г) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, 

гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, 

да<J:, гаражів та стоянок автомобілів; 

r') влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичу
вачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, 

скотомогильників, полів фільтрації тощо; 

д) миття та обслуговування транспортних засобів і тех

ніки. 

3. Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній 
смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не пору

шується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, 

а також ті, що не відповідають встановленим режимам 
господарювання, підлягають винесенню з прибережних 

захисних смуг. 

4. Режим господарської діяльності на земельних ділянках 
прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм 
та на островах встановлюється законом. 
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Стаття 62. Обмеження у використанні земельних 
ділянок прибережних захисних смуг 
уздовж морів, морських заток і лиманів 
та на островах у внутрішніх морських 
водах 

1. У прибережних захисних смугах уздовж морів, мор
ських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських 

водах забороняється: 
а) влаштування полігонів побутових та промислових 

відходів і накопичувачів стічних вод; 
б) влаштування вигребів для накопичення господарсько

побутових стічних вод об'ємом понад 1 кубічний метр на 
добу; 

в) влаштування полів фільтрації та створення інших спо
руд для приймання і знезаражування рідких відходів; 

г) застосування сильнодіючих пестицидів. 
2. Режим господарської діяльності на земельних ділян

ках прибережних захисних смуг уздовж морів, морських 
заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах 
встановлюється законом. 

Стаття 63. Смуги відведення 
1. Для забезпечення експлуатації та захисту від забруд

нення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних 

і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних 
споруд, водойм і гребель на берегах річок виділяються 

земельні ділянки смуг відведення з особливим режимом 
використання. 

2. Розміри та режим використання земельних ділянок 
смуг відведення визначаються за проектами землеустрою, 

які розробляються і затверджуються в установленому по
рядку. 

3. Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються 
для створення водоохоронних насаджень, берегоукріплю
вальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будів
ництва переправ тощо. 

Стаття 64. Берегові смуги водних шляхів 
1. На судноплавних водних шляхах за межами населе

них пунктів для проведення робіт, пов' язаних з судноплав
ством, встановлюються берегові смуги. 

2. Розміри берегових смуг водних шляхів визначаються 
за проектами землеустрою, які розробляються і затверджу
ються в установленому порядку. 
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3. Порядок встановлення та використання берегових 
смуг водних шляхів визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

Розділ ІІІ 
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ 

Глава 14. Право власності на землю 

Стаття 78. Зміст права власності на землю 
1. Право власності на землю- це право володіти, корис

туватися і розпоряджатися земельними ділянками. 
2. Право власності на землю набувається та реалізується 

на підставі Конституції України, цього Кодексу, а також 

інших законів, що видаються відповідно до них. 
3. Земля в Україні може перебувати у приватній, кому

нальній та державній власності. 
4. Особам (їх спадкоємцям), які мали у власності зе

мельні ділянки до 15 травня 1992 року (з дня набрання 
чинності Земельним кодексом України), земельні ділянки 
не повертаються. 

Стаття 79. Земельна ділянка як об'єкт права 
власності 

1. Земельна ділянка - це частина земної поверхflі з 

установленими межами, певним місцем розташування, з 

визначеними щодо неї правами. 

2. Право власності на земельну ділянку поширюється 
в її межах на поверхневий (r'рунтовий) шар, а також на 

водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній 
знаходяться. 

3. Право власності на земельну ділянку розповсюджуєть
ся на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки 

на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, 
виробничих та інших будівель і споруд. 

Стаття 80. Суб'єкти права власності 
на землю 

Суб'єктами права власності на землю є: 
а) громадяни та юридичні особи - на землі приватної 

власності; 
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б) територіальні громади, які реалізують це право безпо

середньо або через органи місцевого самоврядування, - на 
землі комунальної власності; 

в) держава, яка реалізує це право через відповідні органи 

державної влади, - на землі державної власності. 

Стаття 81. Право власності на землю громадян 
1. Громадяни У країни набувають права власності на зе

мельні ділянки на підставі: 
а) придбання за договором купівлі -nродажу, дарування, 

міни, іншими цивільно-правовими угодами; 

б) безоплатної передачі із земель державної і комуналь

ної власності; 
в) приватизації Земельних ділянок, що були раніше на

дані їм у :користування; 
г) прийняття спадщини; 

:r') виділення в натурі (на місцевості) належної їм земель
ної частки (паю). 

2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть 
набувати права власності на земельні ділянки несільсько

господарського призначення в межах населених пунктів, 
а також на земельні ділянки несільсЬкогосподарського 
призначення за межами населених пунктів, на яких розта

шовані об' є :кти нерухомого майна, що належать їм на праві 
приватної власності. 

3. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть 
набувати права власності на земельні ділянки відповідно до 
частини другої цієї статті у разі: 

а) придбання за договором купівлі -продажу, дарування, 

міни, іншими цивільно-правовими угодами; 
б) викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єк

ти нерухомого майна, що належать їм на праві власності; 

в) прийняття спадщини. 
4. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті 

у спадщину іноземними громадянами, а та:кож особами без 
громадянства, протягом року підлягають відчуженню. 

Стаття 82. Право власності на землю юридичних 
осіб 

1. Юридичні особи (засновані громадянами У :країни або 
юридичними особами України) можуть набувати у влас

ність земельні ділянки для здійснення підприємницької 
діяльності у разі: 
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а) придбання за договором купівлі -продажу, дарування, 

міни, іншими цивільно-правовими угодами; 

б) внесення земельних ділянок її засновниками до ста-

тутного фонду; 

в) прийняття спадщини; 

г) виникнення інших підстав, передбачених законом. 

2. Іноземні юридичні особи можуть набувати право 
власності на земельні ділянки несільськогосподарського 
Іrризначення: 

а) у межах населених пунктів у разі придбання -об'єктів 

нерухомого майна та для спорудження об' єктів, пов' язаних 

із здійсненням підприємницької діяльності в Україні; 

б) за межами населених пунктів у разі придбання об'єк

тів нерухомого майна. 

3. Спільні підприємства, засновані за участю іноземних 
юридичних і фізичних осіб, можуть набувати право влас

ності на земельні ділянки несільськогосподарського призна

чення у випадках, визначених частинами першою та другою 

цієї статті, та в порядку, встановленому цим Кодексом для 

іноземних юридичних осіб. 

4. Землі сільськогосподарського призначення, отримані 
в спадщину іноземними юридичними особами, підлягають 

відчуженню протягом одного року. 

(І з доповненнями, внесеними згідно із За ІСоном У1ераїни 
оlд 10.07.2003р. М 1103-IV) 

Стаття 83. Право власності на землю 
територіальних громад 

1. Землі, які належать на праві власності територіальним 
громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю. 

2. У комунальній власності перебувають усі землі в ме
жах населених пунктів, крім земель приватної та державної 

власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких 
розташовані об'єкти комунальної власності. 

3. До земель комунальної власності, які не можуть пере
даватись у приватну власність, належать: 

а) землі загального користування населених пунктів 

(майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, пар

ки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та 
утилізації відходів тощо); 

б) землі під залізницями, автомобільними дорогамИ, об'

єктами повітряного і трубопровідного транспорту; 
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в) землі під об'єктами природно-заповідного фонду, істо
рико-культурного та оздоровчого призначення, що мають 

особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та 
історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено 
законом; 

г) землі лісового фонду, крім випадків, визначених цим 
Кодексом; 

r') землі водного фонду, крім випадків, визначених цим 
Кодексом; 

д) земельні ділянки, які використовуються для забезпе

чення діяльності органів місцевого самоврядування. 
4. Територіальні громади набувають землю у комуналь

ну власність у разі: 
а) передачі їм земель державної власності; 
б) примусового відчуження земельних ділянок у влас

ників з мотивів су~пільної необхідності та для суспільних 
потреб; 

в) прийняття спадщини; 
г) придбання задоговором купівлі-продажу, дарування, 

міни, іншими цивільно-правовими угодами; 
r') виникнення інших підстав, передбачених законом. 
5. Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть об'єд

нувати на договірних засадах належні їм земельні ділянки 
комунальної власності. Управління зазначеними земельни
ми ділянками здійснюють районні або обла,сні ради.-

Стаття 84. Право власності на землю 
держави 

1. У державній власності перебувають усі землі України, 
крім земель комунальної та приватної власності. 

2. Право державної власності на землю набувається ·і 
реалізується державою в особі Кабінету Міністрів України, 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських, районних держав
них адміністрацій відповідно до закону. 

3. До земель державної власності, які не можуть переда
ватись у комунальну власність, належать: 

а) землі атомної енергетики та космічної системи; 
б) землі оборони, крім земельних ділянок під об'єктами 

соціально-культурного, виробничого та житлового призна
чення; 

в) землі під об'єктами природно-заповідного фонду та 
історико-культурними об'єктами, що мають національне 

та загальнодержавне значення; 
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г) землі під водними об'єктами загальнодержавного 
значення; 

r) земельні ділянки, які використовуються для забезпе
ченнядіяльностіВерховноїРадиУкраїни,ПрезидентаУкра
їни, Кабінету Міністрів України, інших органів державної 

влади, Національної академії наук України, державних 
галузевих академій наук; 

д) земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обо

в' язково го) відселення, що зазнали радіоактивного забруд
нення внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

е) земельні ділянки, які закріплені за державними про
фесійно-технічними навчальними закладами. 

4. До земель державної власності, які не можуть переда
ватись у приватну власність, належать: 

а) землі атомної енергетики та космічної системи; 
б) землі під державними зІЩізницями, об' єктами держав

ної власності повітряного і трубопровідного транспорту; 
в) землі оборони; 
г) землі під об' єктами природно-заповідного фонду, істо

рико-культурного та оздоровчого призначення, що мають 

особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та 
історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено 

законом; 

r) землі лісового фонду, крім випадків, визначених цим 
Кодексом; 

д) землі водного фонду, крім випадків, визначених цим 

Кодексом; 
е) земельні ділянки, які використовуються для забезпе

чення діяльності Верховної Ради України, Президента Укра
їни, Кабінету Міністрів України, інших органів державної 

влади, Національної академії наук України, державних 

галузевих академій наук; 

є) земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обо
в' язково го) відселення, що зазнали радіоактивного забруд

нення внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
ж) земельні ділянки, які закріплені за державними про

фесійно-технічними навчальними закладами. 

5. Держава набуває права власності на землю у разі: 
а) відчуження земельних ділянок у власників з мотивів 

суспільної необхідності та для суспільних потреб; 
б) придбання за договорами купівлі -продажу, дарування, 

міни, іншими цивільно-правовими угодами; 
в) прийняття спадщини; 
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г) передачі у власність державі земельних ділянок кому
нальної власності територіальними громадами; 

r') конфіскації земельної ділянки. 
(І з доповненнями, внесеними згідно із Законом України 

від 11.09.2003 р. М 1158-IV) 

Стаття 86. Спільна власність на землю 
1. Земельна ділянка може знаходитись у спільній влас

ності з визначенням частки кожного з учасників спільної 

власності (спільна часткова власність) або без визначення 
часток учасників спільної власності (спільна сумісна влас
ність). 

2. Суб'єктами права спільної власності на землю можуть 
бути громадяни та юридичні особи. 

3. Суб'єктами права спільної власності на земельні 
ділянки територіальних громад можуть бути районні та 
обласні ради. 

4. Право спільної власності на землю посвідчується дер
жавним актом на право власності на землю. 

Стаття 87. Виникнення права спільної часткової 
власності на земельну ділянку 

1. Право спільної часткової власності на земельну ділян
кувиникає: 

а) при добровільному об'єднанні власниками належних 
їм земельних ділянок; 

б) при придбанні у власність земельної ділянки двома чи 
більше особами за цивільно-правовими угодами; 

в) при прийнятті спадщини на земельну ділянку двома 
або більше особами; 

г) за рішенням суду. 

Стаття 88. Володіння, користування та 
розпорядження земельною 

ділянкою, що перебуває у спільній 
частковій власності 

1. Володіння, користування та розпорядження земель
ною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, 
здійснюються за згодою всіх співвласників згідно з догово
ром, а у разі недосягнення згоди- у судовому порядку. 

2. Договір про спільну часткову власність на земельну 
ділянку укладається в письмовій формі і посвідчується 
нотаріально. 
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:J. Учасник спільної часткової власності має право вима
І'ІІ'ГИ виділення належної йому частки із складу земельної 

ділянки як окремо, так і разом з іншими учасниками, які 

1111 магають виділення, а у разі неможливості виділення част
І 11 - вимагати відповідної компенсації. 

4. Учасник спільної часткової власності на земельну 
/\ЇJІSІНку має право на отримання в його володіння, користу

ІІІІІІНЯ частини спільної земельної ділянки, що відповідає 
розміру належної йому частки. 

5. Учасник спільної часткової власності відповідно до 
розміру своєї частки має право на доходи від використання 

І'ІІільної земельної ділянки, відповідає перед третіми особа

ми за зобов'язаннями, пов'язаними із спільною земельною 
ділянкою, і повинен брати участь у сплаті податків, зборів 

і платежів, а також у витратах по утриманню і зберіганню 

епільної земельної ділянки. 

6. При продажу учасником належної йому частки у спіль
ній частковій власності на земельну ділянку інші учасни

І<И мають переважне право купівлі частки відповідно до 

:щкону. 

Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну 
ділянку 

1. Земельна ділянка може належати на праві спільної 
сумісної власності лише громадянам. 

2. У спільній сумісній власності перебувають земельні 
ділянки: 

а) подружжя; 

б) членів фермерського господарства, якщо інше не пе

редбачено угодою між ними; 

в) співвласників жилого будинку. 

3. Володіння, користуванн~ та розпорядження земель
ною ділянкою спільної сумісної власності здійснюються за 

договором або законом. 

4. Співвласники земельної ділянки, що перебуває у спіль
ній сумісній власності, мають право на її поділ або на виді

лення з неї окремої частки. 

5. Поділ земельної ділянки, яка є у спільній сумісній 
власності, з виділенням частки співвласника, може бути 

здійснено за умови попереднього визначення розміру зе

мельних часток, які є рівними, якщо інше не передбачено 

законом або не встановлено судом. 
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Стаття 90. Права власників земельних 
ділянок 

1. Власники земельних ділянок мають право: 
а) продавати або іншим шляхом відчужувати земельну 

ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину; 
б) самостійно господарювати на землі; 

в). власності на посіви і насадження сільськогосподар
ських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську 
продукцію; 

г) використовувати у встановленому порядку для влас

них потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені 
корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об' єкти, 
а також інші корисні властивості землі; 

І') на відшкодування збитків у випадках, передбачених 
законом; 

д) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші бу
дівлі і споруди. 

2. Порушені права власників земельних ділянок підляга
ють відновленню в порядку, встановленому законом. 

Стаття 91. Обов'язки власників земельних 
ділянок 

1. Власники земельних ділянок зобов'язані: 
а) забезпечувати використання їх за цільовим призна

ченням; 

б) додержуватися вимог законодавства про охорону 
довкілля; 

в) своєчасно сплачувати земельний податок; 
г) не порушувати прав власників суміжних земельних 

ділянок та землекористувачів; 

І') підвищувати родючість Грунтів та зберігати інші ко
рисні властивості землі; 

д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої 

влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і 

використання земель та інших природних ресурсів у поряд
ку,встановленомузаконом; 

е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, 

пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охо
ронних зон; 

є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, 

мережі зрошувальних і осушувальних систем. 
2. Законом можуть бути встановлені інші обов' язки влас

ників земельних ділянок. 
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Глава 15. Право користування землею 

Стаття 92. Право постійного користування 
земельною ділянкою 

1. Право постійного користування земельною ділян
кою - це право володіння і користування земельною ділян

кою, яка перебуває у державній або :комунальній власності, 

без встановлення строку. 

2. Права постійного користування земельною ділянкою 
із земель державної та комунальної власності набувають: 

а) підприємства, установи та організації, що належать 

до державної та комунальної власності; 

б) громадські організації інвалідів України, їх підприєм

ства (об'єднання), установи та організації. 

(І з змінами, внесеними згідно із Законом України від 

12.05.2004 р. М 1709-IV) 

Стаття 93. Право оренди земельної ділянки 
1. Право оренди земельної ділянки- це засноване на 

договорі строкове платне володіння і користування земель

ною ділянкою, необхідною орендареві для провадження 

підприємницької та іншої діяльності. 

2. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду гро
мадянам та юридичним особам України, іноземним грома
дянам і. особам без громадянства, іноземним юридичним 

особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також 
іноземним державам. 

3. Оренда земельної ділянки може бути короткостроко
вою - не більше 5 років та довгостроковою - не більше 
50 років. · 

4. Орендована земельна ділянка або її частина може за 
згодою орендодавця передаватись орендарем у володіння 
та користування іншій особі (суборенда). 

5. Орендодавцями земельних ділянок є їх власники або 
уповноважені ними особи. 

6. Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються 
законом. 

Стаття 95. Права землекористувачів 
1. Землекористувачі, якщо інше не передбачено законом 

або договором, мають право: 

а) самостійно господарювати на землі; 
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б) власності на посіви і насадження сільськогосподар
ських таінших культур, на вироблену сільськогосподарську 

продукцію; 
в) використовувати у встановленому порядку для влас

них потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені 
корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об'єкти, а та

кож інші корисні властивості землі; 
г) на відшкодування збитків у випадках, передбачених 

законом; 

r') споруджувати жилі будинки, виробничі та інші бу
дівлі і споруди. 

2. Порушені права землекористувачів підлягають віднов
ленню в порядку, встановленому законом. 

Стаття 96. Обов'язки землекористувачів 
1. Землекористувачі зобов'язані: 
а) забезпечувати використання землі за цільовим при

значенням; 

б) додержуватися вимог законодавства про охорону 

довкілля; 

в) своєчасно сплачувати земельний податок або орендну 

плату; 

г) не порушувати прав власників суміжних земельних 
ділянок та землекористувачів; 

r') підвищувати родючість Грунтів та зберігати інші ко
рисні властивості землі; 

д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої 
влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і 

використання земель та інших природних ресурсів у поряд
ку,встановленомузаконом; 

е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, 

пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охо
ронних зон; 

є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, 
мережі зрошувальних і осушувальних систем. 

2. Законом можуть бути встановлені інші обов'язки зе
млекористувачів. 

Стаття 97. Обов'язки підприємств, установ 
та організацій, що проводять 

розвідувальніроботи 
1. Підприємства, установи та організації, які здійсню

ють геологознімальні, пошукові, геодезичні та інші розві-
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дувальні роботи, можуть проводити такі роботи на підставі 

уr•оди з власником землі або за погодженням із землекорис
тувачем. 

2. Строки і місце проведення розвідувальних робіт визна
чаються угодою сторін. 

3. Проведення розвідувальних робіт на землях запо
нідників, національних дендрологічних, ботанічних, ме
моріальних парків, поховань і археологічних пам' яток 

дозволяється у виняткових випадках за рішенням Кабінету 
Міністрів України. 

4. Підприємства, установи та організації, які проводять 
розвідувальні роботи, зобов' язані відшкодовувати власни
кам землі та землекористувачам усі збитки, в тому числі 

неодержані доходи, а також за свій рахунок приводити 

займані земельні ділянки у попередній стан. 
5. Спори, що виникають при проведенні розвідувальних 

робіт, вирішуються у судовому порядку. 

Глава 16. Право земельного сервітуту 

Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту 
1. Право земельного сервітуту-це право власника або 

землекористувача земельної ділянки на обмежене платне 

або безоплатне користування чужою земельною ділянкою 
(ділянками). 

2. Земельні сервітутн можуть бути постійними і строко
вими. 

3. Встановлення земельного сервітутуне веде до позбав
лення власника земельної ділянки, щодо якої встановле
ний земельний сервітут, прав володіння, користування та 

розпорядження нею. 

4. Земельний сер ві тут здійснюється способом, найменш 
обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої 

він встановлений. 

Стаття 99. Види права земельного 
сервітуту 

Власники або землекористувачі земельних ділянок мо
жуть вимагати встановленнЯ таких земельних сервітутів: 

а) право проходу та проїзду на велосипеді; 
б) право проїзду на транспортному засобі по наявному 

шляху; 
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в) право прокладання та експлуатації ліній електропе
редачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комуні
кацій; 

г) право прокладати на свою земельну діллику водопро

від із чужої природної водойми або через чужу земельну 
діллик у; 

І') право відводу води зі своєї земельної діллики на сусід
ню або через сусідню земельну ділянку; 

д) право забору води з природної водойми, розташованої 
на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природ

ної водойми; 

е) право поїти свою худобу із природної водойми, розта

шованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону 
худоби до природної водойми; 

є) право прогону худоби по наявному шллху; 
ж) право встановлення будівельних риштувань та скла

дування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель 
та споруд; 

з) інші земельні сервітути. 

Стаття 1 ОО. Порядок встановлення земельних 
· сервітутів 

1. Власник або землекористувач земельної діллики має 
право вимагати встановлення земельного сервітуту длл об

слуговування своєї земельної ділянки. 

2. Земельний сервітут встановлюється за домовленістю 
між власниками сусідніх земельних ділянок на підставі 
договору або за рішенням суду. 

3. Право земельного сервітуту виникає післл його дер-
жавної реєстрації в порядку, встановленому длл державної 
реєстрації прав на земельну діллику. 

Стаття 101. Діл земельного сервітуту 
1. Діл земельного сервітуту зберігається у разі переходу 

прав на земельну діллику, щодо лкої встановлений земель
ний сервітут, до іншої особи. 

2. Земельнийсервітутне може бути предметом купівлі
продажу, застави та не може передаватися будь-лким спо
собом особою, в інтересах лкої цей сервітут встановлено, 

іншим фізичним та юридичним особам. 
3. Власник, землекористувач земельної ділянки, щодо 

лкої встановлений земельний сервітут, має право вимагати 
від осіб, в інтересах лких встановлено земельний сервітут, 
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плату за його встановлення, якщо інше не передбачено за

коном. 

4. Власник земельної ділянки, щодо якої встановлений 
земельний сервітут, має право на відшкодування збитків, 
завданих встановленням земельного сер ві туту. 

Стаття 102. Припинення дії земельного 
сервітуту 

1. Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у ви
падках: 

а) поєднання в одній особі суб'єкта права земельного 

сервітуту, в інтересах якого він встановлений, та власника 
земельної ділянки; 

б) відмови особи, в інтересах якої встановлено земель

ний сервітут; 
в) рішення суду про скасування земельного сервітуту; 

г) закінчення терміну, на який було встановлено земель
ний сервітут; 

r') невикористання земельного сервітуту протягом трьох 
років; 

д) порушення власником сер ві туту умов користування 

сервітутом. 
2. На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої 

встановлено земельний сервітут, дія цього сервітуту може 
бути припинена в судовому порядку у випадках: 

а) припинення підстав його встановлення; 

б) коли встановлення земельного сервітуту унеможлив

лює використання земельної ділянки, щодо якої встановле
но земельний сервітут, за її цільовим призначенням. 

Глава 17. Добросусідство 

Стаття 103. Зміст добросусідства 
1. Власники та землекористувачі земельних ділянок 

повинні обирати такі способи використання земельних 
ділянок відповідно до їх цільового nризначення, при яких 

власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок 

завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, 
неприємні запахи, шумове забруднення тощо). 

2. Власники та землекористувачі земельних ділянок зо
бов' язані не використовувати земельні ділянки способами, 
які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх 
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земельних ділянок використовувати їх За цільовим призна

ченням (неприпустимий вплив). 

3. Власники та землекористувачі земельних ділянок зо
бов'язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на 

забезпечення прав на землю кожного з них та використання 

цих ділянок із запровадженням і додержанням прогре

сивних технологій вирощування сільськогосподарських 

культур та охорони земель (обмін земельних ділянок, ра

ціональна організація територій, дотримання сівозмін, 

встановлення, зберігання межових знаків тощо). 

Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на 
. сусідню земельну ділянку 

Власники та землекористувачі земельних ділянок мо

жуть вимагати припинення діяльності на сусідній земель

ній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого 

впливу на здоров;я люДей, тварин, на повітря, земельні 
ділянки та інше. 

Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну 
ділянкугілок і коренів дерев 

У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї 

земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі 

земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і ку

щів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо 

таке проникнення є перепоною у використанні земельної 

ділянки за цільовим призначенням. 

Стаття 106. Обов'язки щодо визначення спільних 
меж 

1. Власник земельної ділянки має право вимагати від 
власника сусідньої земельної ділянки сприяння встанов

ленню твердих меж, а також відновленню межових знаків 

у випадках, .коли вони зникли, перемістились або стали 

невиразними. 

2. Види межових знаків і порядок відновлення меж визна
чаються центральним органом виконавчої влади з питань 

земельних ресурсів. 

3. Витрати на встановлення суміжних меж несуть влас
ники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не 

встановлено угодою між ними. 
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Стаття 107. Відновлення меж 
1. Основою для відновлення меж є дані земельно-кадаст

рової документації. 

2. Уразі неможливості виявлення дійсних меж їх вста
новлення здійснюється за фактичним використанням зе

мельної ділянки. Якщо фактичне використання ділянки 

неможливо встановити, то кожному виділяється однакова 

за розміром частина спірної ділянки. 

3. У випадках, коли в такий спосіб визначення меж не 
узгоджується з виявленими обставинами, зокрема з встанов
леними розмірами земельних ділянок, то межі визначають

ся з урахуванням цих обставин. 

Стаття 108. Спільне використання межових 
споруд 

1. У випадках, коли сусідні земельні ділянки відокрем
лені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, 

стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих 
ділянок мають право на їх спільне використання, якщо 

зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда належить 
лише одному з сусідів. 

2. Власники сусідніх земельних ділянок можуть користу
ватися межовими спорудами спільно за домовленістю між 

ними. Витрати на утримання споруди в належному стані 

сусіди несуть у рівних частинах. До того часу, поки один із 
сусідів зацікавлений у подальшому існуванні спільної ме
жової споруди, вона не може бути ліквідована або змінена 

без його згоди. 

Стаття_ 109. Використання дерев, які стоять 
на межі земельних ділянок 

1. Дерева, які стоять на межі суміжних земельних ді
лянок, а також плоди цих дерев належать власникам цих 

ділянок у рівних частинах. 

2. Кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати дере
ва, які стоять на спільній межі. Витрати на ліквідацію цих 
дерев покладаються на сусідів у рівних частинах. 

3. Сусід, який. вимагає ліквідації дерев, які стоять на спіль
ній межі, повинен один нести витрати на ліквідацію дерев, 

якщо іншиU: сусід відмовляється від своїх прав на дерева. 
4. Вимога на ліквідацію дерев (кущів) виключається, 

якщо вони служать межовими знаками і залежно від обста
вин не можуть бути замінені іншими межовими знаками. 
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Глава 18. Обмеження прав на землю 

Стаття 112. Охоронні зони 
1. Охоронні зони створюються: 
а) навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів 

культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо 
з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропоген

них впливів; 
б) уздовж ліній зв' язку, електропередачі, земель транс

порту, навколо промислових об'єктів для забезпечення 
нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкоджен

ня, а також зменшення їх негативного впливу на людей та 

довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти. 
2. Правовий режим земель охоронних зон визначається 

законодавством України. 

Стаття 113. Зони санітарної охорони 
1. Зони санітарної охорони створюються навколо об'

єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, 

водозабірні та водаочисні споруди, водоводи, об'єкти оздо
ровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміоло
гічної захищеності. 

2. У межах зон сані тарної охорони забороняється діяль
ність, яка може призвести до завдання шкоди підземним 
та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і 
водаочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого 
призначення, навколо яких вони створені. 

3. Правовий режим земель зон санітарної охорони визна
чається законодавством України. 

Стаття 114. Санітарно-захисні зони 
1. Санітарно-захисні зони створюються навколо об' єктів, 

які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, 
підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і елект

ромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випро

мінювань тощо, з метоюяідокремлення таких об'єктів від 
територій житлової забудови. 

2. У межах санітарно-захисних зон забороняється будів
ництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструк
тури та інших об' єктів, пов' язаних з постійним перебуван

нямлюдей. 
3. Правовий режим земель санітарно-захисних зон ви

значається законодавством України. 

290 



Стаття 115. Зони особливого режиму 
використання земель 

1. Зони особливого режиму використання земель створю
ються навколо військових об'єктів Збройних Сил України 
та інших військових формувань, утворених відповідно до 

законодавства України, для забезпечення функціонування 
цих об'єктів, збереження озброєння, військової техніки та 

іншого військового майна, охорони державного кордону 
України, а також захисту населення, господарських об'єк

тів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих 
і пожеж, що можуть виникнути на цих об'єктах. 

2. Уздовж державного кордону У країни встановлюється 
прикордонна смуга, у межах якої діє особливий режим ви

користання земель. 

3. Розмір та правовий режим прикордонної смуги вста
новлюються відповідно до закону. 

РозділІV 
НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ 

Глава 19. Набуття права на землю громадянами 
та юридичними особами 

Стаття 116. Підстави набуття права на землю 
1. Громадяни та юридичні особи набувають права влас

ності та права користування земельними ділянками із зе
мель державної або комунальної власності за рішенням орга
нів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування 

в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом. 
2. Набуття права на землю громадянами та юридичними 

особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок 
у власність або надання їх у користування. 

3. Безоплатна передача земельних ділянок у власність 
громадян провадиться у разі: 

а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у 

користуванні громадян; 

б) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації 
державних і комунальних сільськогосподарських підпри
ємств, установ та організацій; 
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в) одержання земельних ділянок із земель державної і 
комунальної власності в межах норм безоплатної привати

зації, визначених цим Кодексом. 
4. Передача земельних ділянок безоплатно у власність 

громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, прова
диться один раз по кожному виду використання. 

5. Надання у користування земельної ділянки, що !Jе
ребуває у власності або у користуванні, провадиться лише 

після вилучення (викупу) її в порядку, передбаченому цим 

Кодексом. 

Стаття 118. Порядок безоплатноїприватизації 
земельних ділянок громадянами 

1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної 
ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до 

відповідної районної, Київської чи СевастоПольської місь
кої державної адміністрації або сільської, селищної, міської 
ради за місцезнаходженням земельної ділянки. 

2. Рішення органів виконавчої влади та органів місцево
го самоврядування щодо приватизації земельних ділянок 
приймається у місячний строк на підставі технічних мате

ріалів та документів, що підтверджують розмір земельної 
ділянки. 

3. Громадяни- працівники державних та комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організа

цій, а також пенсіонери з їх числа, зацікавлені в одержанні 
безоплатно у власність земельних ділянок, які перебувають 
у постійному користуванні цих підприємств, установ та орга

нізацій, звертаються з клопотанням про приватизацію цих 

земель відповідно до сільської, селищної, міської ради або 
районної, Київської чи Севастопольської міської державної 
адміністрації. 

4. Відповідний орган місцевого самоврядування або ор
ган виконавчої влади в місячний термін розглядає клопотан
ня і надає дозвіл підприємствам, установам та організаціям 
на розробку проекту приватизації земель. 

5. Передача земельних ділянок у власність громадянам -пра
цівникам державних та комунальних сільськогосподар
ських підприємств, установ та організацій, а також пенсіоне

рам з їх числа провадиться після затвердження проекту 
приватизації земель у порядку, встановленому цим Ко

дексом. 

6. Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у 
власність земельної ділянки із земель державної або кому-
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ІІІІЛЬНОЇ власності для ведення фермерського господарства, 

Ін'дення особистого селянського господарства, ведення са
дівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, 

•·осподарсь:ких будівель і споруд (присадибна ділянка), 
і 11дивідуального дачного будівництва, будівництва індиві

/\УІlльних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, 
нодають заяву до відповідної районної, Київської чи Сева

І"І'опольсь:кої міської державної адміністрації або сільської, 

С't'лищної, міської ради за місцезнаходженням земельної 

ділянки. У заяві зазначаються бажані розміри та мета її 

в и:користання. 

7. Відповідна місцева державна адміністрація або сіль
І' І, :ка, селищна, міська рада розглядає заяву, а при передачі 
асмельної ділянки фермерському господарству - також 
висновки :конкурсної :комісії, і в разі згодц на передачу земель

ІІОЇ ділянки у власність надає дозвіл на розробку проекту 
ії відведення. 

8. Проект відведення земельної ділянки розробляється за 
анмовленням громадян організаціями, які мають відповідні 

/(Озволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт, у строки, 
що обумовлюються угоДою сторін. 

9. Проект відведення земельної ділянки погоджується з 
органом по земельних ресурсах, природоохоронним і сані

·rарно-епідеміологічним органами, органами архітектури 
і охорони :культурної спадщини та подається на розгляд 

відповідних місцевої державної адміністрації або органу 

місцевого самоврядування. 

10. Районна, Київська чи Севастопольська міська дер
жавна адміністрація або сільська, селищна, міська рада у 

місячний строк розглядає проект відведення та приймає 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 
11. У разі відмови органу виконавчої влади чи органу 

місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у 
власність або залишення заяви без розгляду питання вирі
шується в судовому порядку. 

(І з зміпами, впесепими згідпо із 3акопо.м Україпи від 
18.03.2004р. :М 1626-IV) 

Cmtimmя 119. Набуття права на земельну ділянку за 
давністю :користування (набувальна 
давність) · 

1. ГрЬмадяни,. які добросовісно, відкрито і безперервно 

користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але 
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не мають документів, які б свідчили про наявність у них 

прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу 
державної влади або органу місцевого самоврядування з 

клопотанням про передачу її у власність або надання у ко
ристування. Розмір цієї земельної ділянки встановлюється 

у межах норм, визначених цим Кодексом. 
2. Передача земельної ділянки у власність або у :користу

вання громадян на підставі набувальної давності здійсню
ється в порядку, встановленому цим Кодексом. 

Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку 
при переході права на будівлю 
і споруду 

1. При переході права власності на будівлю і споруду 
право власності на земельну ділянку або її частину може 

переходити на підставі цивільно-правових угод, а право 
:користування - на підставі договору оренди. 

2. При відчуженні будівель та споруд, які розташовані 
на орендованій земельній ділянці, право на земельну ді
лянку визначається згідно з договором оренди земельної 

ділянки. 
3. У разі переходу права власності на будинок або його 

частину від однієї особи до іншої за договором довічного 
утримання право на земельну ділянку переходить на умо
вах, на яких вона належала попередньому власнику. 

4. При переході права власності на будівлю та споруду 
до кількох осіб право на земельну ділянку визначається 
пропорційно часткам осіб у вартості будівлі та споруди, 

якщо інше не передбачено у договорі відчуження будівлі 

і споруди. 
5. При переході права власності на будівлю або споруду 

до громадян або юридичних осіб, які не можуть мати у влас

ності земельні ділянки, до них переходить право користу

вання земельною ділянкою, на якій розташована будівля 
чи споруда. 

Стаття 121. Норми безоплатної передачі 
земельних ділянок громадянам 

1. Громадяни України мають право на безоплатну переда
чу їм земельних ділянок із земель державної або комуналь
ної власності в таких розмірах: 

а) для ведення фермерського господарства - в розмірі 

земельної частки (паю), визначеної для членів сільсь:когоспо-
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)\арських підприємств, розташованих на території сільської, 
селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господар

с·гво. Якщо на території сільської, селищної, міської ради 
розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, 

розмір земельної частки (паю) визначається як середній по 
цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських 
nідприємств на території відповідної ради розмір земельної 

частки (паю) визначається як середній по району; 

б) для ведення особистого селянського господарства- не 
більше 2,0 гектара; 

в) для ведення садівництва- не більше 0,12 гектара; 
г) для будівництва і обслуговування жило11о будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) усе

лах- не більше 0,25 гектара, в селищах- не більше 0,15 
гектара, в містах- не більше 0,10 гектара; 

r) для індивідуального дачного будівництва- не більше 

0,10 гектара; 
д) для будівництва індивідуальних гаражів- не більше 

0,01 гектара. 
2. Розмір земельних ділянок, що передаються безоплат

но громадянину для ведення особистого селянського госпо
дарства, може бути збільшено у разі отримання в натурі (на 

місцевості) земельної частки (паю). 

Стаття 122. Повноваження органів виконавчої 
влади та органів місцевого 
самоврядування по наданню 

земельних ділянок юридичним 
особам у постійне користування 

1. Сільські, селищні, міські ради надають земельні ділян
ки у постійне користування юридичним особам із земель 

комунальної власності відповідних територіальних громад 
для всіх потреб. 

2. Районні, обласні ради надають земельні ділянки у 
постійне користування юридичним особам із відповідних 

земель спільної власності територіальних громад для всіх 

потреб. 
3. Районні державні адміністрації на їх території на

дають земельні ділянки із земель державної власності у 
постійне користування юридичним особам у межах сіл, се

лищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами 
населених пунктів для: 

а) сільськогосподарського використання; 
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б) ведення лісового і водного господарства, крім випад

ків, передбачених частиною сьомою цієї статті; 
· в) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням 
жителів територіальної громади району (шкіл, закладів 
культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо). 

4. Обласні державні адміністрації надають земельні ділян
ки на їх території із земель державної власності у постійне 

користування юридичним особам у межах міст обласного 
значення та за межами населених пунктів для всіх потреб, 

крім випадків, визначених частинами третьою, сьомою 

цієї статті. 
5. Київська та Севастопольська міські державні адмініс

трації надають земельні ділянки із земель державної влас

ності у постійне користування юридичним особам у межах 

їх територій для всіх потреб, крім випадків, визначених 
частиною сьомою цієї статті. 

6. Рада міністрів Автономної Республіки :Крим надає 
земельні ділянки із земель державної власності у постійне 

користування юридичним особам у межах міст республі
канського (Автономної Республіки Крим) значення та за 
їх межами для всіх потреб, крім випадків, визначених 

частинами третьою, сьомою цієї статті. 
7. Кабінет Міністрів України надає земельні ділянки із 

земель державної власності у постійне користування юри

дичним особам у випадках, визначених статтями 149, 150 
цього Кодексу. 

Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок 
в оренду 

1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебува
ють у державній або комунальній власності, здійснюється 

на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади 
або органу місцевого самоврядування шляхом укладення 
договору оренди земельної ділянки. 

2. Передача в оренду земельних ділянок, що перебува
ють у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється 

за договором оренди між власником земельної ділянки і 
орендарем. 

3. Передача в оренду земельних ділянок громадянам і 
юридичним особам із зміною їх цільового призначення та 
із земель запасу під забудову здійснюється за проектами 
відведення в порядку, встановленому статтями 118, 123 
цього Кодексу. 
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Стаття 125. Виникнення права власності 
та права користування земельною 

ділянкою 
1. Право власності та право постійного користування на 

земельну ділянку виникає після одержання й власником 

або користувачем документа, що посвідчує право власності 

чи право постійного користування земельною ділянкою, та 

його державної реєстрації. 

2. Право на оренду земельної ділянки виникає після укла
дення договору оренди і його державної реєстрації. 

3. Приступати до використання земельної ділянки до 
встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання до

кумента, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації 

забороняється. 

Стаття 126. Документи, що посвідчують право на 
земельну ділянку 

1. Право власності на земельну ділянку і право постій
ного користування земельною ділянкою посвідчується дер

жавними актами. Форми державних актів затверджуються 

Кабінетом Міністрів України. 

2. Право оренди землі оформляється договором, який 
реєструється відповідно до закону. 

Глава 20. Придбання земельних ділянок на підставі 
цивільно-правових угод 

Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної 
чи комунальної власності 

1. Органи державної влади та органи місцевого самовря
дування відповідно до їх повноважень здійснюють продаж 

земельних ділянок державної чи комунальної власності 

громадянам та юридичним особ,ам, які мають право на на

буття земельних ділянок у власність, а також іноземним 

державам відповідно до цього Кодексу. 
2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної 

власності громадянам та юридичним особам здійснюється 
на конкурентних засадах (аукціон, конкурс), крім вику:цу 

земельних ділянок, на яких розташовані об' єкти нерухомо
го майна, що є власністю покупців цих ділянок. 
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Стаття 128. Порядок nродажу земельних ділянок 
державної та комунальної власності 

громадянам та юридичним особам 

1. Продаж громадянам і юридичним особам земельних 
ділянок державної та комунальної власності для потреб, 

визначених цим Кодексом, провадиться місцевими дер
жавними адміністраціями, Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим або органами місцевого самоврядування 

в межах їх повноважень. 

2. Громадяни та' юридичні особи, зацікавлені у nридбанні 

земельних ділянок у власність, подають заяву (клоnотан
ня) до відповідного органу виконавчої влади або сільської, 

селищної, міської ради. У заяві зазначаються бажане місце 

розташування земельної ділянки, цільове призначення та 

її розмір. 

До заяви додається: 

а) державний акт на nраво nостійного користування зем-

лею або договір оренди землі; · 
б) план земельної ділянки та документ про її надання у 

разі відсутності державного акта; 

в) свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької 

діяльності. 

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева 
державна адміністрація або сільс.ь:ка, селищна, міська рада 

у місячний термін розглядає заяву і приймає рішення про 

продаж земельної ділянки або про відмову в продажу із за

значенням причин відмови. 

4.0собам,я:кіподализаяви(клопотання)пропридбання 

(купівлю) земельної ділянки, що не перебуває у їх :користу

ванні, продаж цієї ділянки здійснюється не пізніше 30 днів 
після розроблення землевпорядною організацією проекту 

відведення земельної ділянки , 

5. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є: 
а) неподання документів, необхідних для прийняття рі

шення щодо продажу такої земельної ділянки; 

б) виявлення недостовірних відомостей у поданих доку

ментах; 

в) якщо щодо суб'єкта підприємницької діяльності 

порушена справа про банкрутство або припинення його 

діяльності. 
6. Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевої державної адміністрації, сільської, селищної, мі-
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ської ради про продаж земельної ділянки є підставою для 
укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

7. Договір купівлі -продажу земельної ділянки підлягає 
нотаріальному посвідченню. Документ про оплату є під- · 
ставою для видачі державного акта на право власності на 

земельну ділянку та її державної реєстрації. 
8. Вартість земельної ділянки визначається на підставі 

її грошової та експертної оцінки, яка проводиться за мето

дикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. 
9. Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть 

здійснюватися з розстроченням. 

10. Рішення про відмову продажу земельної ділянки 
може бути оскаржено в суді. 

Стаття 130. Покупці земель 
сільськогосподарського призначення 

1. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарсько
го призначення для ведення товарного сільськогосподар

ського виробництва можуть бути: 

а) громадяни України, які мають сільськогосподарську 

освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи зай

маються веденням товарного сільськогосподарського ви

робництва; 

б) юридичні особи України, установчими документами 

яких передбачено ведення сільськогосподарського вироб

ництва. 

2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільсь
когосподарського призначення мають громадяни України, 
які постійно проживають на території відповідної місцевої 

ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також 

відповідні органи місцевого самоврядування. 

Стаття 131. Набуття права власності на земельні 
ділянки на підставі інших цивільно

правових угод 

1. Громадяни та юридичні особи України, а також те
риторіальні громади та держава мають право набувати у 

власність земельні ділянки на підставі міни, дарування, 

успадкування та інших цивільно-правових угод. 

2. Укладення таких угод здійснюється відповідно до 
Цивільного кодексу України з урахуванням вимог цього 

Кодексу. 
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Стаття 132. Зміст угод про перехід права 
власності на земельні ділянки 

1. У годи про перехід права власності на земельні ділянки 
укладаються в письмовій формі та нотаріально посвідчу

ються. 

2. Угоди повинні містити: 
а) назву сторін (прізвище, ім' я та по батькові громадяни

на, назва юридичної особи); 

б) вид угоди; 
в) предмет угоди (земельна ділянка з визначенням місця 

розташування, площі, цільового призначення, складу угідь, 
правового режиму тощо); 

г) документ, що підтверджує право власності на земель

ну ділянку; 
Г) відомості про відсутність заборон на відчуження зе

мельної ділянки; 

д) відомості про відсутність або наявність обмежень щодо 

використання земельної ділянки за цільовим призначенням 
(застава, оренда, сервітутн тощо); 

е) договірну ціну; 
є) зобов'язання сторін. 

3. Угоди про перехід права власності на земельні ді
лянки вважаються укладеними з дня їх нотаріального 

посвідчення. 

Стаття 133. Застава земельних ділянок 
1. У заставу можуть передаватися земельні ділянки, 

які належать громадянам та юридичним особам на праві 
власності. 

2. Земельна ділянка, яка перебуває у спільній власності, 
може бути передана у заставу за згодою всіх співвласників. 

3. Передача в заставу частини земельної ділянки здійсню
ється після виділення її в натурі (на місцевості). 

4. Заставодержателем земельної ділянки сільськогоспо
дарського призначення можуть бути лише банки. 

5. Порядок застави земельних ділянок визначається 
законом. 

(І з зміпами, впесепими згідпо із 3акопом Україпи від 

05.06.2003 р. М 898-IV) 
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Глава 22. Припинення прав на землю 

Стаття 140. Підстави припинення права 
власності на земельну ділянку 

Підставами припинення права власності на земельну 

ділянку є: 

а) добровільна відмова власника від права на земельну 

ділянку; 

б) смерть власника земельної ділянки за відсутності 

спадкоємця; 

в) відчуження земельної ділянки за рішенням влас

ника; 

г) звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу 

кредитора; 

r') відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної 
необхідності та для суспільних потреб; 

д) конфіскація за рішенням суду; 

е) невідчужепня земельної ділянки іноземними особами 
та особами без громадянства у встановлений строк у випад

ках, визначених цим Кодексом. 

Стаття 141. Підстави припинення права 
користування земельною ділянкою 

Підставами припинення права користування земельною 

ділянкою є: 
а) добровільна відмова від права користування земель

ною ділянкою; 

б) вилучення земельної ділянки у випадках, передбаче

них цим Кодексом; 
в) припинення діяльності державних чи комунальних 

підприємств, установ та організацій; 
, г) використання земельноїділянки способами, які супе

речать екологічним вимогам; 

r') використання земельної ділянки не за цільовим при
значенням; 

д) систематична несплата земельного податку або оренд
ної плати. 

Стаття 142. Добровільна відмова від права 
власності або права постійного 
користування земельною ділянкою 

1. Припинення права власності на земельну ділянку у 
разі добровільної відмови власника землі на користь держа-

301 



ви або територіальної громади здійснюється за його заявою 
до відповідного органу. 

2. Органи виконавчої влади або органи місцевого само
врядування у разі згоди на одержання права власності на 

земельну ділянку укладають угоду про передачу права 
власності на земельну ділянку. Угода про передачу права 

власності на земельну ділянку підлягає нотаріальному по

свідченню та державній реєстрації. 
З. Припинення права постійного користування земель

ною ділянкою у разі добровільної відмови землекористу
вача здійснюється за його заявою до власника земельної 

ділянки. 
4. Власник земельної ділянки на підставі заяви землеко

ристувача приймає рішення про припинення права корис
тування земельною ділянкою, про що повідомлЯє органи 

державної реєстрації. 

Стаття 144. Порядок припинення права 
користування земельними ділянками, 

які використовуються з порушенням 
земельного законодавства 

1. У разі виявлення порушення земельного законодавст
ва державний інспектор по використанню та охороні земель 
складає протокол про порушення та видає особі, яка допус

тила порушення, вказівку про його усунення у ЗО-денний 
строк. Якщо особа, яка допустила порушення земельного 

законодавства, не виконала протягом зазначеного строку 

вказівки державного інспектора щодо припинення пору

шення земельного законодавства, державний інспектор 

по використанню та охороні земель відповідно до закону 
накладає на таку особу адміністративне стягнення та пов

торно видає вказівку про припинення правопорушення чи 

усунення його наслідків у ЗО-денний строк. 
2. Уразі неусунення порушення земельного законодавст

ва у ЗО-денний строк державний інспектор по використан

ню та охороні земель звертається до відповідного органу 

виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з 
клопотанням про припинення права користування земель

ною ділянкою. 
З. Рішення органу виконавчої влади або органу місцево

го самоврядування про припинення права користування 

земельною ділянкою може бути оскаржене землекористу
вачем у судовому порядку. 
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Стаття 145. Припинення права власності на 
земельну ділянку особи, якій земельна 

ділянка не може належати на праві 

власності 
1. Якщо до особи переходить право власності на земель

ну ділянку, яка за цим Кодексом не може перебувати в її 

власності, ця ділянка підлягає відчуженню її власником 
протягом року з моменту переходу такого права. 

2. У випадках, коли земельна ділянка цією особою про
тягом встановленого строку не відчужена, така ділянка 
підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду. 

3. Особа, до якої переходить право власності на земельну 
ділянку і яка не може набути право власності на землю, має 

право отримати її в оренду. 

Стаття 146. Викуп земельних ділянок для 
суспільних потреб 

1. Органи державної влади та органи місцевого самовря
дування відповідно до їх повноважень, визначених цим 

Кодексом, мають право викупу земельних ділянок, які 
перебувають у. власності громадян та юридичних осіб, для 

таких суспільних потреб: 

а) під будівлі і споруди органів державної влади та орга
нів місцевого самоврядування; 

б) під будівлі, споруди та інші виробничі об'єкти держав
ної та комунальної власності; 

в) під об'єкти природно~заповідного та іншого природо

охоронного призначення; 

г) оборони та національної безпеки; 
r') під будівництво та обслуговування лінійних об'єктів 

та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури 

(доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, 
аеропортів, нафто- та газових терміналів, електростанцій 
тощо); 

д) під розміщення дипломатичних та прирівняних до 

них представництв іноземних держав та міжнародних ор

ганізацій; 

е) під міські парки, майданчики відпочинку та інші 
об' єкти загального користування, необхідні для обслугову

вання населення. 

2. Власник земельної ділянки не пізніше, ніж за один рік 
до майбутнього викупу має бути письмово попереджений 

органом, який приймає рішення про її викуп. 
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3. Викуп земельної ділянки здійснюється за згодою 
її власника. Вартість земельної ділянки встановлюється 
відповідно до грошової та експертної оцінки земель, яка 
проводиться за методикою, затвердженою :Кабінетом Мі
пістрів України. 

4. Якщо власник земельної ділянки не згоден з викупною 
вартістю, питання вирішується в судовому порядку. 

Стаття 147. Примусове відчуження земельної 
діляю~и з мотивів суспільної 

необхідності 

1. У разі введення воєнного або надзвичайного стану 
земельні ділянки, які перебувають у власності громадян 
або юридичних осіб, можуть бути відчужені (вилучені) з 
мотивів суспільної необхідності у порядку, встановленому 
законом. 

2. Припинення права власності на земельну ділянку у 
таких випадках здійснюється за умови повного відшкоду
вання її вартості. 

3. Особа, у якої була примусово відчужена земельна ді
лянка, після припинення дії обставин, у зв'язку з якими 
було проведено примусове відчуження, має право вимагати 

повернення цієї земельної ділянки. 
4. У разі неможливості повернення примусово відчуже

ної земельної ділянки власнику за його бажанням надається 
інша земельна ділянка. 

Стаття 148. :Конфіскація Земельної ділянки 
Земельна ділянка може бути конфіскована виключно 

за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встанов
лених законом. 

Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок 
їх вилучення 

1. До особливо цінних земель відносяться: чорноземи 
нееродовані несолонцюваті на лесових породах; лучно
чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові Грунти; 

темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені на лесах і 
глеюваті; бурі гірсько-лісові та дерновобуроземні глибокі 

і середньоглибокі; дерново-підзолисті суглинкові Грунти; 
торфовища з глибиною залягання торфу більше ·одного 
метра і осушені незалежно від глибини; коричневі Грунти 
Південного узбережжя :Криму; дернові глибокі Грунти За-
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карпа тт я; землі дослідних полів науково-дослідних установ 
і навчальних закладів; землі Природно-заповідного фонду; 
землі історико-культурного призначення. Вилучення особ

ливо цінних земель для несільськогосподарських потреб не 
допускається, за винятком випадків, визначених частиною 

другою цієї статті. 
2. Земельні ділянки особливо цінних земель, що пере

бувають у державній або комунальній власності, можуть 
вилучатися (викуплятися) для будівництва об'єктів за

гальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі 
та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних 

каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально

культурного призначення, нафтових і газових свердловин 
та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, за 
постановою Кабінету Міністрів України або за рішенням 
відповідної місцевої ради, якщо питання про вилучення 

(викуп) земельної ділянки погоджується Верховною Радою 
України. 

3. Погодження матеріалів вилучення (викупу) земель
них ділянок особливо цінних земель, що перебувають у влас
ності громадян і юридичних осіб, провадиться Верховною 
Радою України за поданням Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської 
міських рад. 

Розділ V 
Г АРАНТІ1 ПРАВ НА ЗЕМЛЮ 

Глава 23. Захист прав на землю 

Стаття 152. Сnособи захисту nрав на земельні 
ділянки 

1. Держава забезпечує громадянам та юридичним особам 
рівні умови захисту прав власності на землю. 

2. Власник земельної ділянки або землекористувач може 
вимагати усунення будь-яких порушень його nрав на зем

лю, навіть якщо ці порушення не пов' язані з позбавленням 

права володіння земельною ділянкою, і відшкодування 

завданих збитків. 
3. Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні 

ділянки здійснюється шляхом: 
а) визнання прав; 
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б) відновлення стану земельної ділянки, який існував до 
порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушу

ють права або створюють небезпеку порушення прав; 

в) визнання угоди недійсною; 

г) визнання недійсними рішень органів виконавчої влади 
або органів місцевого самоврядування; 

r) відшкодування заподіяних збитків; 
д) застосування інших, передбачених законом, спо

собів. 

Стаття 153. Гарантії права власності на земельну 
ділянку 

1. Власник не може бути позбавлений права власності 
на земельну ділянку, крім випадків, передбачених цим Ко

дексом та іншими законами України. 

2. У випадках, передбачених цим Кодексом та іншими 
законами України, допускається викуп земельної ділянки. 

При цьому власникові земельної ділянки відшкодовується 
її вартість. 

3. Колишній власник земельної ділянки, яка викуплена 
для суспільних потреб, має право звернутися до суду з позо

вом про визнання недійсним чи розірвання договору викупу 

земельної ділянки та відшкодування збитків, пов' язаних з 

викупом, якщо після викупу земельної ділянки буде вста

новлено, що земельна ділянка використовується не для 

суспільних потреб. 

Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої 
влади та органів місцевого 

самоврядування за порушення права 

власності на землю 

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого само
врядування без рішення суду не мають права втручатись 

у здійснення власником повноважень щодо володіння, ко

ристування і розпорядження належною йому земельною 

ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими 
актами додаткові обов'язки чи обмеження. 

2. Органи виконавчої влади та органи місцевого само
врядування несуть відповідальність за шкоду, заподіяну 

їх непр_авомірним втручанням у здійснення власником пов

новажень щодо володіння, користування і розпорядження 

земельною ділянкою. 
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Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої 
влади та органів місцевого 
самоврядування за видання актів, 

які порушують права власників 
земельних ділянок 

1. У разі видання органом виконавчої влади або органом 
місцевого самоврядування акта, яким порушуються права 
особи щодо володіння, користування чи розпорядження 
належною їй земельною ділянкою, такий акт визнається 
недійсним. 

2. Збитки, завдані власникам земельних ділянок внаслі
док видання зазначених актів, підлягають відшкодуванню 
в повному обсязі органом, який видав акт. 

Глава 24. Відшкодування збитків власникам землі 
та землекористувачам 

Стаття 156. Підстави відшкодування збитків 
власникам землі та 
землекористувачам 

Власникам землі та землекористувачам відшкодовують
сл збитки, заподіяні внаслідок: 

а) вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь, лісо
вих земель та чагарників для потреб, не пов' язаних із сіль
ськогосподарським і лісогосподарським виробництвом; 

б) тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лі
сових земель та чагарників для інших видів використання; 

в) встановлення обмежень щодо використання земель
них ділянок; 

г) погіршення якості Грунтового покриву та інших ко
рисних властивостей сільськогосподарських угідь, лісових 
земель та чагарників; 

r') приведення сільськогосподарських угідь, лісових 
земель та чагарників у непридатний для використання 
стан; 

д) неодержання доходів за час тимчасового невикорис
тання земельної ділянки. 

Стаття 157. Порядок відшкодування збитків 
власникам землі та 
землекорнетуна чам 

1. Відшкодування збитків власникам землі та землеко
ристувачам 'здійснюють органи виконавчої влади, органи 
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місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, 
які використовують земельні ділянки, а також органи вико
навчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни 
та юридичні особи, діяльність яких обмежує права власників 
і землекористувачів або· погіршує якість земель, розташова
них у зоні їх впливу, в тому числі внаслідок хімічного і радіо
активного забруднення території, засмічення промисловими, 
побутовими та іншими відходами і стічними водами. 

2. Порядок визначення та відшкодування збитків власни
кам землі і землекористувачам встановлюється Кабінетом 
Міністрів України. 

Глава 25. Вирішення земельних спорів 

Стаття 158. Органи, що вирішують земельні спори 
1. Земельні спори вирішуються: судами, органами місце

вогосамоврядуваннятаорганамивиконавчоївладизпитань 

земельних ресурсів. 
2. Виключно судом вирішуються: земельні спори з приво

ду володіння, користування і розпорядження земельними 
ділянками, що перебувають у власності громадян і юридич
них осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, 
селищ, міст, районів та областей. 

3. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні 
спори у межах населених пунктів щодо меж земельних діля
нок, що перебувають у власності і користуванні громадян, 

та додержання громадянами правил добросусідства, а також 
спори щодо розмежування меж районів у містах. 

4. Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів 
вирішують земельні спори щодо меж земельних ділянок 
за межами населених пунктів, розташування обмежень у 
використанні земель та земельних сервітутів. 

5. У разі незгоди власників землі або землекористувачів 
з рішенням органів місцевого самоврядУвання, органу вико
навчої влади з питань земельних ресурсів спір вирішується 
судом. 

Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів 
органами місцевого самоврядування 
та органами виконавчої влади з питань 
земельних ресурсів 

1. Земельні спори розглядаються: органами виконавчої 
влади з питань земельних ресурсів та органами місцевого 
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самоврядування на підставі заяви однієї із сторін у місячний 
термін з дня подання заяви. 

2. Земельні спори розглядаються за участю зацікавле
них сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час 
і місце розгляду спору. У разі відсутності однієї із сторін 
при першому вирішенні питання і відсутності офіційної 

згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Пов
торне відкладання розгляду спору може мати місце лише з 
поважних причин. 

3. Відсутність однієї із сторін без поважних nричин при 
повторномурозгляді земельного спору не зупиняє його роз
гляд і nрийняття рішення. 

4. У рішенні органу місцевого самоврядування або органу 
виконавчої влади з питань земельних ресурсів визначається 
порядок його виконання. 

5. Рішення nередається сторонам у 5-денний термін з 
часу його прийняття. 

Стаття 160. Права і обов'язки сторів при розгляді 
земельних спорів 

Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають 
право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити 
з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, 
подавати документи та інші докази, порушувати клопотан
ня, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти 
клопотань та доказів іншої сторони, одержувати копію 
рішення щодо земельного спору, і, у разі незгоди з цим рі
шенням, оскаржувати його. 

Стаття 161. Виконавил рішення органів 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів та органів місцевого 
самоврядування щодо земельних 

спорів 

1. Рішення відповідних органів виконавчої влади з nи
тань земельних ресурсів, органів місцевого самоврядування 
вступає в силу з моменту його прийняття. Оскарження за
значених рішень у суді призупиняє їх виконання. 

2. Виконання рішення щодо земельних спорів здійсню
ється органом, який nрийняв це рішення. 

3. Виконання рішення не звільняє порушника від від
шкодування збитків або втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва внаслідок порушення зе

мельного законодавства. 
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4. Виконання рішення щодо земельних спорів може бути 
призупинено або його термін може бути продовжений вище
стоящим органом або судом. 

РозділVІ 
ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ 

Стаття 166. Рекультивація порушених земель 
1. Рекультивація порушених земель- це комплекс ор

ганізаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спря

мованих на відновлення Грунтового покриву, поліпшення 
стану та продуктивності порушених земель. 

2. Землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологіч
ному стані Грунтів і материнських порід та у гідрологічному 

режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геолого
розвідувальних, будівельних та інших робіт, підлягають 
рекультивації. 

3. Для рекультивації порушених земель, відновлення 
деградованих земельних угідь використовується Грунт, зня
тий при проведенні гірничодобувних, геологорозвідуваль
них, будівельних та інших робіт, шляхом його нанесення 
на малопродуктивні ділянки або на ділянки без Грунтового 

покриву. 

Стаття 167. Охорона земель від забруднення 
небезпечними речовинами 

1. Господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруд
нення земель і Грунтів понад встановлені гранично допус
тимі :концентрації небезпечних речовин, забороняється. 

2. Нормативи гранично допустимих :концентрацій небез
печних речовин. у Грунтах, а також перелік цих речовин 
затверджуються спеціально уповноваженими органами 

виконавчої влади у галузі охорони здоров' я та сані тарного 

нагляду, екології та природних ресурсів. 

3. Забруднені небезпечними речовинами земельніділян
ки використовуються з дотриманням встановлених обме
жень, вимог щодо запобігання їх небезпечному впливу на 

здоров'я людини та довкілля. 
4. Рівеньзабруднення Грунтів враховується при наданні 

земельних ділянок у користування, вилученні з господарсь

кого обігу та зміні характеру і режиму використання. 
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Стаття 168. Охорона І'рунтів 
1. r рунти земельних ділянок є об'єктом особливої охо

рони. 

2. Власники земельних ділянок та землекористувачі не 
мають права здійснювати зняття та перенесення Грунтового 

покриву земельних ділянок без спеціального дозволу орга
нів, що здійснюють державний контроль за використанням 

та охороною земель. 

3. При здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням 
поверхневого шару Грунту, власники земельних ділянок та 

землекористувачі повинні здійснювати зняття, складуван
ня, зберігання поверхневого шару Грунту та нанесення його 

на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на 
іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності 

та інших якостей. 

Глава 27. Використання техногенно 
забруднених земель 

Стаття 170. Особливості використання 
техногенно забруднених земель 

сільськогосподарського 
призначення 

1. Техногенно забруднені землі сільськогосподарського 
призначення, на яких не забезпечується одержання про
дукції, що відповідає встановленим вимогам (нормам, 

правилам, нормативам), підлягають вилученню із сільсько
господарського обігу та консервації. 

2. Порядок використання техногенно забруднених земель
них ділянок встановлюється законодавством України. 

Глава 28. Консервація земель 

Стаття 171. Деградовані і малопродуктивні землі 
1. До деградованих земель відносяться: 
а) земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок 

землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування 

корисних копалин тощо; 

б) земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, 
з підвищеною кислотністю або засоленістю, забрудненими 

хімічними речовинамиГрунтамита інші. 
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2. До малопродуктивних земель відносяться сільськогос
подарські угіддя, Грунти яких характеризуються негатив

ними природними властивостями, низькою родючістю, а їх 
господарське використання за призначенням є економічно 
неефективним. 

Стаття 172. Консервація деградованих, 
малопродуктивних і техногенно 
забрудненихземель 

1. Консервації підлягають деградовані і малопродук
тивні землі, господарське використання яких є екологічно 

небезпечним та економічно неефективним. Консервації 
підлягають також техногенно забруднені земельні ділянки, 

на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, 
а перебування людей на цих земельних ділянках є небез

печним для їх здоров'я. 
2. Консервація земель здійснюється шляхом припинен

ня їх господарського використання на визначений термін 

та залуження або заліснення. 
3. Консервація земель здійснюється за рішеннями орга

нів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
на підставі договорів з власниками земельних ділянок. 

4. Порядок консервації земель встановлюється законо
давством України. 

Розділ VII 
УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ 

І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

Стаття 179. Природно-сільськогосподарське 
районуванняземель 

1. Природно-сільськогосподарське районування зе
мель - це поділ території з урахуванням природних умов 
та агробіологічних вимог сільськогосподарських культур. 

2. Природно-сільськогосподарське районування земель 
є основою для оцінки земель і розроблення землевпорядної 
документації щодо використання та охорони земель. 

3. Використання та охорона сільськогосподарських угідь 
здійснюються відповідно до природно-сільськогосподарсько
го районування. 

4. Порядок здійснення природно-сільськогосподарського 
районування визначається Кабінетом Міністрів України. 
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Глава 31. Землеустрій 

Стаття 181. Поняття землеустрою 
Землеустрій- це сукупність соціально-економічних та 

t'l<ологічних заходів, спрямованих на регулювання земель
І! их відносин та раціональної організації території адмініст
ративно-територіальних утворень, суб'єктів господарюван
ня, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих 
оідносин і розвитку продуктивних сил. 

Стаття 182. Мета землеустрою 
Мета землеустрою полягає в забезпеченні раціонального 

використання та охорони земель, створенні сприятливого 
екологічного середовища та поліпшенні природних ланд
шафтів. 

Стаття 183. Завдання землеустрою 
Основними завданнями землеустрою є: 
а) реалізація політики держави щодо науково обr'рун

тованого перерозподілу земель, формування раціональної 
истеми землеволодінь і землекористувань з усуненням 
недоліків у розташуванні земель, створення екологічно 
сталих ландшафтів і агросистем; 

б) інформаційне забезпечення правового, економічно
го, екологічного і містобудівного механізму регулювання 
земельних відносин на національному, регіональному, 

локальному, господарському рівнях шляхом розробки 

пропозицій по встановленню особливого режиму і умов 
використання земель; 

в) встановлення на місцевості меж адміністративно-тери
торіальних утворень, територій з особливим природоохорон
ним, рекреаційним і заповідним режимами, меж земельних 
ділянок власників і землекористувачів; 

г) здійснення заходів щодо прогнозування, планування, 
організації раціонального використання та охорони земель 
на національному, регіональному, локальному і господар
ському рівнях; 

r') організація територій сільськогосподарських підпри
ємств із створ,енням просторових умов, що забезпечують 
еколого-економічну оптимізацію використання та охорони 
земель сільськогосподарського призначення, впровадження 
прогресивних форм організації управління землекористу
ванням, удосконалення співвідношення і розміщення земель

них угідь, системи сівозмін, сінокосо-і пасовищезмін; 
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д) розробка системи заходів по збереженню і поліпшенню 

природних ландшафтів, відновленню і підвищенню родю

чості Грунтів, рекультивації порушених земель і землю

ванню малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, 

підтоплення, висушення, зсувів, вторинного засолення і 
заболочення, ущільнення, забруднення промис.човими від

ходами і хімічними речовинами та інших видів деградації, 
по консервації деградованих і малопродуктивних земель, 

попередженню інших негативних явищ; 

е) організація територій несільськогосподарських під
приємств, організацій і установ з метою створення умов 

ефективного землекористування та обмежень і обтяжень у 

використанні земель. 

Стаття 184. Зміст землеустрою 
Землеустрій передбачає: 

а) встановлення (відновлення) на місцевості меж адмі

ністративно-територіальних утворень, землеволодінь і 

землекористувань; 

б) розробку загальнодержавної і регіональних програм 

використання та охорони земель; 

в) складання схем землеустрою, розроблення техніко

економічнихобГрунтуваньвикористаннятаохорониземель 

відповідних адміністративно-територіальних утворень; 

г) обГрунтування встановлення меж територій з особли

вими природоохоронними, рекреаційними і заповідними 
режимами; 

Г) складання проектів впорядкування існуючих землево

лодінь і землекористувань та створення нових; 

д) складання проектів відведення земельних ділянок; 
е) встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 

ділянок; 

є) підготовку документів, що посвідчують право влас

ності або право користування землею; 

ж) складання проектів землеустрою, що забезпечують 

еколого-економічне обГрунтування сівозмін, упорядку
вання угідь, а також розроблення заходів щодо охорони 

земель; 

з) розроблення іншої землевпорядної документації, по

в'язаної з використанням та охороною земель; 

и) здійснення авторського нагляду за виконанням про

ектів з використання та охорони земель; 
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і) проведення топографо-геодезичних, картографічних, 
Грунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань 

земель. 

Стаття 185. Організація та порядок здійснення 
землеустрою 

1. Землеустрій здійснюється державними та іншими зе
млевпорядними організаціями за рахунок коштів Держав

ного бюджету України, бюджету Автономної Республіки 
Крим і місцевих бюджетів, а також коштів громадян та 
юридичних осіб. 

2. Землеустрій здійснюється відповідно до закону. 

Стаття 186. Розгляд і затвердження 
землевпорядної документації 

1. Розгляд і затвердження землевпорядної документації 
проводиться в такому порядку: 

а) прогнозні матеріали, техніко-економічні обГрунтуван
ня використання та охорони земель і схеми землеустрою пі

еля погодження їх у встановленому порядкурозглядаються 

і затверджуються відповідними органами виконавчої влади 

або органами місцевого самоврядування; 
б) проекти створення нових землеволодінь і землеко

ристувань після погодження їх у встановленому порядку 
розглядаються і затверджуються відповідними органами ви

конавчої влади або органами місцевого самоврядування; 

в) проекти відведення земельних ділянок із земель дер
жавної чи комунальної власності затверджуються органами 

виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, 

які надають і вилучають земельні ділянки; 
г) проекти землеустрою сільськогосподарських підпри

Є1'!1СТВ, установ і організацій, особистих селянських, фер

мерських господарств після погодження їх із сільськими, 

селищними, міськими радами або районними державними 
адміністраціями розглядаються і затверджуються власни
ками землі або землекористувачами; 

Г)робочіземлевпорядніhроекти,пов'язанізупорядку
ванням, докорінним nоліпшенням та охороною земель, 
раціональним їх використанням, розглядаються і затвер

джуються замовниками цих проектів. 

2. Зміни до землевпорядних проектів та інших матеріа
лів з питань землеустрою вносяться за рішенням органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або 
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власників землі та землекористувачів, які затвердили ці 
проекти. 

3. Прогнозні матеріали використання і охорони земель, 
проекти землеустрою, матеріали державного земельного 

кадастру, проекти з питань використання і охорони земель, 
реформування земельних відносин, а також техніко-еко
номічні матеріали обrрунтувань використання і охорони 
земель підлягають державній експертизі, яка здійснюється 
органом по земельних ресурсах відповідно до закону. 

Глава 32. Контроль за використанням та охороною 
земель 

Стаття 187. Завдання контролю за використанням · 
та охороною земель 

Контроль за використанням та охороною земель поля
гає в забезпеченні додержання органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями і громадянами земельного за
конодавства України. 

Стаття 188. Державний контроль за 
використанням та охороною земель 

1. Державний контроль за використанням та охороною 
земель здійснюється уповноваженими органами виконавчої 
влади по земельних ресурс_ах, а за додержанням вимог зако

нодавства про охорону земель- спеціально уповноважени
ми органами з питань екології та природних ресурсів. 

2. Порядок здійснення державного контролю за викорис
танням та охороною земель встановлюється законом. 

Стаття 189. Самоврядний контроль за 
використанням та охороною земель 

Самоврядний контроль за використанням та охороною 
земель здійснюється сільськими, селищними, міськими, 
районними та обласними радами. 

Стаття 190. Громадський контроль за 
використанням та охороною земель 

Громадський контроль за використанням та охороною зе
мель здійснюється громадськими інспекторами, які призна
чаються відповідними органами місцевого самоврядування 
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і діють на підставі положення, затвердженого центральним 
органом виконавчої влади по земельних ресурсах. 

Глава 35. Економічне стимулювання раціонального 
використання та охорони земель 

Стаття 205. Зміст економічного стимулювання 
раціонального використання та 

охорони земель 

1. Економічне стимулювання раціонального використан
ня та охорони земель включає: 

а) надання податкових і кредитних пільг громадянам 

та юридичним особам, .які здійснюють за власні кошти за

ходи, передбачені загальнодержавними та регіональними 
програмами використання і охорони земель; 

б) виділення коштів державного або місцевого бюджету 

громадянам та юридичним особам для відновлення поперед
нього стану земель, порушених не з їх вини; 

в) звільнення від плати за земельні ділянки, що пере
бувають у стадії сільськогосподарського освоєння або по

ліпшення їх стану згідно з державними та регіональними 
програмами; 

г) компенсацію з бюджетних коштів зниження доходу 
власників землі та землекористувачів внаслідок тимчасової 
консервації деградованих та малопродуктивних земель, що 

стали такими не з їх вини. 

Стаття 206. Плата за землю 
1. Використання землі в Україні є платним. Об'єктом 

плати за землю є земельна ділянка. 

2. Плата за землю справляється відповідно до закону. 

Глава 36. Відшко.цування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва 

Стаття 207. Умови відшкодування втрат 
сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва 
1. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва включають втрати сільськогосподарських 
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угідь, лісових земель та чагарників, а також втрати, зав
дані обмеженням у землекористуванні та погіршенням 
якості земель. 

2. Відшкодуванню підлягають втрати сільськогоспо
дарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, 
сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як 
основного засобу виробництва в сільському і лісовому гос

подарстві вцаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, не 
пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським 
виробництвом. 

3. Відшкодуванню підлягають також втрати, завдані об
меженням прав власників землі і землекористувачів, у тому 
числі орендарів, або погіршенням якості угідь внаслідок 

негативного впливу, спричиненого діяльністю громадян, 
юридичних осіб, органів місцевого самоврядування або дер

жави, а також у зв'язку з виключенням сільськогосподар
ських угідь, лісових земель і чагарників із господарського 
обігу внаслідок встановлення охоронних, санітарних та 
інших захисних зон. 

4. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва компенсуються незалежно від відшкодування 
збитків власникам землі та землекористувачам. 

5. Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва визначаються у порядку, визначеному Кабіне
том Міністрів України. 

Стаття 208. Звільнення від відшкодування 
втрат сільськогосподарського та 

лісогоепода рського виробнпцтва 

1. Від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва звільняються громадяни 
та юридичні особи у разі використання земельних ділянок 
для будівництва шкіл, дошкільних закладів, державних об'

єктів охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, 

соціального забезпечення, державних об' єктів дорожнього 

будівництва, культових споруд релігійних організацій, 
кладовищ, меліоративних систем, протиерозійних, про

тизсувних і протиселевих споруд, під будівництво і обслу

говування жилих будинків і господарських будівель, для 
розміщення внутрігосподарських об'єктів сільськогоспо
дарських, рибогосподарських і лісогосподарських підпри
ємств, організацій та установ, видобування торфу за умови 
повернення земельних ділянок у стані, придатному для 
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попереднього використання, під об'єкти і території при

родно-заповідного фонду. 

2. Здійснення внутрігосподарського будівництва сіль
ськогосподарськими або лісогосподарськими підприємства

ми, організаціями, установами, а також громадянами про

вадиться без відшкодування втрат сільськогосподарського 

та лісогосподарського виробництва. 

Розділ VIII 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГОЗАКОНОДАВСТВА 

Глава 37. Відповідальність за порушення земельного 
законодавства 

Стаття 210. Недійсність угод щодо земельних 
ділянок 

Угоди, укладені із порушенням встановленого законом 
порядку купівлі-продажу, дарування, застави, обміну земель

них ділянок, визнаються недійсними за рішенням суду. 

Стаття 211. Відповідальність за порушення 
земельного законодавства 

1. Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адмі
ністратявну або кримінальну відповідальність відповідно 

до законодавства за такі порушення: 

а) укладення угод з порушенням земельного законодав
ства; 

б) самовільне зайняття земельних ділянок; 

в) псування сільськогосподарських угідь та інших 

земель, їх забруднення хімічними та радіоактивними ре
човинами і стічними водами, засмічення промисловими, 

побутовими та іншими відходами; 
г) розміщення, проектування, будівництво, введення в 

дію об'єктів, що негативно впливають на стан земель; 
r) невиконання вимог щодо використання земель за ці

льовим призначенням; 

д) порушення строків повернення тимчасово займаних 
земель або невиконан}::lя обов' язків щодо приведення їх у 
стан, придатний для використання за призначенням; 

е) знищення межових знаків; 
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є) приховування від обліку і реєстрації та перекручення 

даних про стан земель, розміри та кількість земельних ді

лянок; 

ж) непроведення рекультивації порушених земель; 

з) знищення або пошкодження протиерозійних і гідро
технічних споруд, захисних насаджень; 

и) невиконання умов знімання, збереження і нанесення 
родючого шару Грунту; 

і) самовільне відхилення від проектів землеустрою; 

ї) ухилення від державної реєстрації земельних ділянок 

та подання недостовірної інформації щодо них; 
й) порушення строків розгляду заяв щодо відведення 

земельних ділянок. 
2. Законом може бути встановлено відповідальність і за 

інші порушення земельного законодавства. 

Стаття 212. Повернення самовільно зайнятих 
земельних ділянок 

1. Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають 
поверненню власникам землі або землекористувачам без 
відшкодування затрат, понесених за час незаконного кори

стування ними. 

2. Приведення земельних ділянок у придатний для ви
користання стан, включаючи знесення будинків, будівель 
і споруд, здійснюється за рахунок громадян або юридичних 

осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки. 
3. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок 

провадиться за рішенням суду. 

Розділ ІХ 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Кодекс набирає чинності з1 січня 2002 року. 

РозділХ 

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Рішення про надання в користування земельних діля
нок, а також про вилучення (викуп) земель, прийняті від

повідними органами, але не виконані на момент введення 
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у дію цього Кодексу, підлягають виконанню відповідно до 
вимог цього Кодексу. 

2. Клопотання і заяви щодо відведення земельних діля
нок, не вирішені на момент введення в дію цього Кодексу, 
реалізуються органами виконавчої влади та органами місце
вого самоврядування відповідно до їх компетенції у порядку 
та з додержанням вимог цього Кодексу. 

3. У випадках, коли земельніділянки надані в оренду до 
введення в дію цього Кодексу органами, повноваження яких 
з надання земельних ділянок з прийняттям цього Кодексу 
змінені, продовження строку оренди зазначених земельних 

ділянок здійснюється органами, що мають право надання 
вказаних земель за цим Кодексом. 

4. Матеріали погодження питань, пов' язаних з вилучен
ням (викупом) земель, щодо яких на момент введення в дію 
цього Кодексу не прийнято відповідних рішень, підлягають 

розгляду відповідно до цього Кодексу. 
5. Право на проведення розвідувальних робіт на земель

них ділянках за дозволами, одержаними до введення в дію 

цього Кодексу, зберігається до закінчення строку, обумов
леного дозволами. 

6. Громадяни та юридичні особи, які мають у постійному 
користуванні земельні ділянки, але за цим Кодексом не мо
жуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня 2005 року 
переоформити у встановленому порядку п'раво власності або 
право оренди на них. 

При переоформленні права постійного користуванЙя зе
мельними ділянками, наданими для ведення селянських 
(фермерських) господарств, у довгострокову оренду строк 

оренди визначається селянським (фермерським) господарст

вом відповідно до закону. При цьому розмір орендної пЛати 
за земельні ділянки не повинен перевищувати розміру зе

мельного податку. 

7. Громадяни та юридичні особи, що одержали у влас
ність, у тимчасове користування, в тому числі на умовах 
оренди, земельні ділянки у розмірах, що були передбачені 
раніше діючим законодавством, зберігають права на ці ді
лянки. 

8. Сільськогосподарські підприємства, які до введення у 
дію цього Кодексу уклали з власниками земельних часток 

(паїв) договори оренди, можуть, за бажанням власників 
цих часток (паїв), замовити землевпорядній організації ви

конання землевпорядних робіт, необхідних для виділення 
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земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості), видачі їх 

власникам державних актів на право власності на землю 

та оплатити виконання таких робіт. Сільськогосподарське 

підприємство має переважне право на оренду земельних 
ділянок у таких громадян на строк, що був обумовлений у 

договорі оренди земельної частки (паю), або, за погоджен

ням сторін, на інший строк. 

Члени колективних сільськогосподарських підпри

ємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогоспо

дарських акціонерних товариств, а також пенсіонери з їх 

числа, які на час набрання чинності цим Кодексом не при

ватизували земельні ділянки шляхом оформлення nрава на 

земельну частку (nай), мають право на їх приватизацію в 

порядку, встановленомустаттями 25 та 118 цього Кодексу. 
В сільськогосподарських акціонерних товариствах право на 

земельну частку (пай) мають лише їх члени, які працюють 

у товаристві, а також пенсіонери з їх числа. 
При обчисленні розміру земельної частки (паю) врахо

вуються сільськогосподарські угіддя, які були передані в 
оренду із земель державної чи комунальної власності або 

які на час набрання чинності Земельним кодексом України 
належали цим підприємствам на праві колективної власнос

ті чи перебували у постійному користуванні, за винятком 

земель, що не підлягають приватизації або залишаються у 
державній чи комунальній власності відповідно до цього 

Кодексу. 
(І з доповненнями, внесеними згідно із Законом України 

від 03.04.2003 р. М 675-IV) 
9. Громадяни- власники земельних часток (паїв) мо

жуть виділяти земельні ділянки в натурі (на місцевості) 

єдиним масивом. 

12. До розмежування земель державної і комунальної 
власності повноваження щодо розпорядження землями в 

межах населених пунктів, крім земель, переданих у при

ватну власність, здійснюють відповідні сільські, селищні, 

міські ради, а за межами населених пунктів- відповідні 
органи виконавчої влади. 

13. На період до 1 січня 2010 року громадяни і юридичні 
особи можуть набувати nраво власності на землі сільсько

господарського призначення загальною площею до 1 ОО гек
тарів. Ця площа може бути збільшена у разі успадкування 

земельних ділянок за законом. 
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14. До 1 січня 2005 року забороняється внесення права 
на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських 
товариств. 

15. Встановити, що громадяни та юридичні особи, які 
мають у власності земельні ділянки для ведення селян

ського (фермерського) господарства та іншого товарного 
сільськогосподарського виробництва, а також громадяни 
України- власники земельних часток (паїв) не вправі 
до 1 січня 2005 року продавати або іншим способом від
чужувати належні їм земельні ділянки та земельні частки 
(паї), крім міни, передачі їх у спадщину та при вилученні 
земель для суспільних потреб. 

16. Громадянам- власникам земельних часток (паїв) за 
їх бажанням виділяються в натурі (на місцевості) земельні 
ділянки з видачею державних актів на право власності на 
землю. 

17. Сертифікати на право на земельну частку (пай), отри
мані громадянами, вважаються правовстановлюючими до
кументами при реалізації ними права вимоги на відведення 
земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) відповідно 
до законодавства. 

Сертифікати на право на земельну частку (пай) є дійсни
ми до виділення власникам земельних часток (паїв) у натурі 
(на місцевості) земельних ділянок та видачі їм державних 
актів на право власності на землю. 

Президент України Л. КУЧМА 

м. Київ 25 жовтня 2001 року NQ 2768-ІІІ 

323 



Закон України 
ПРО ФІКСОВАНИЙ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК 

І з з;лtінами і доповненнями, внесеними Законами України 

від 3 лютого 1999 року М 414-XIV, від 3 березня 1999 року 
М 466-XIV, від 1 червня 2000 року М 1777-ІІІ, від 3 квітня 
2003 року М 659-IV, від 19 червня 2003 року М 974-IV 

Цей Закон визначає механізм справляння фіксованого 
сільськогосподарського податRу, що сплачується сільсьRо

господарськими товаровиробниками у грошовій формі. 

(преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом 

України від 03.04.2003 р. М 659-IV) 

Стаття 1. Визначення термінів 
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у 

таRому значенні: 
товарна сільсьRогосподарська продуRція - це продук

ція сільськогосподарсьRого виробництва, призначена для 
реалізації; 

фіRсований сільсьRогосподарський податоR- це пода
ТОR, яRий не змінюється протягом визначеного цим Законом 

терміну і справляється з одиниці земельної площі. 
ФіRсований сільсьRогосподарський податок сплачуєть

ся в рахунок таких податRів і зборів (обов'язRових плате

жів): 

податRу на прибутоR підприємств; 

плати (податRу) за землю; 

податку з власників транспортних засобів та інших са

мохідних машин і механізмів; 

Rомунального податRу; 

збору за геологорозвідувальні роботи, виRонані за раху-

ноR державного бюджету; 

абзац сьомий частини другої статті 1 виRлючено; 
(згідно із Законом України від 19.06.2003 р. М 974-IV) 
збору на обов' язRове соціальне страхування; 

збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання 

автомобільних доріг загального користування України; 
збору на обов'язRове державне пенсійне страхування; 

абзац одинадцятий частини другої статті 1 виRлючено 
(згідно із Законом України від 19.06.2003 р. М 97 4-IV) 
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плати за придбання торгового патенту на здійснення 

торговельної діяльності; 
збору за спеціальне використання природних ресурсів 

(щодо користування водою для потреб сільського господар
ства). 

Інші податки та збори (обов'язкові платежі), визначені 

Законом "України <<Про систему оподаткуванНЯ>>, сплачують

ся сільськогосподарськими товаровиробниками в порядку і 
розмірах, визначених законодавчими актами "України. 

Стаття 2. Платники фіксованого 
сільськогосподарського податку 

Платниками фіксованого сільськогосподарського по
датку є сільськогосподарські підприємства різних органі
заційно-правових форм, передбачених законами "України, 
селянські та інші господарства, які займаються виробниц

твом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогос
подарської продукції, в яких сума, одержана від реалізації 
сільськогосподарської продукції власного вир()бництва та 

продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) 
рік, перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу 
підприємства. Платниками цього податку також є суб' єкти 
господарювання, утворені в результаті реорганізації сільсь

когосподарського підприємства - платника фіксованого 
сільськогосподарського податку (незалежно від терміну 
реорганізації), які також займаються виробництвом (виро
щуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської 

продукції. Новостворені суб'єкти господарювання, основ

ним видом діяльності яких є виробництво (вирощування), 
переробка та збут сільськогосподарської продукції, у рік 

створення є платниками фіксованого сільськогосподарсько
го податку. Підприємства, які займаються іншими видами 

діяльності, крім сільськогосподарської, зазначеної у цій 

статті, з метою оподаткування ведуть окремий облік фінан

сових результатів від інших видів господарської діяльності 
відповідно до пункту 7.20 статті 7 Закону "України «Про 
оподаткування прибутку підприємств», які підлягають 
оподаткуванню на загальних підставах. 

(Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно 
із Законом України від 19.06.2003 р. :М 974-IV) 

"У разі, коли у звітному періоді валовий доход від опера
цій з реалізації сільськогосподарської продукції власного 

виробництва та продуктів її переробки становить менш як 
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7 5 відсотків загального обсягу реалізації, підприємство 
сплачує податки у наступному звітному періоді на загаль
них підставах. 

(Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно 
із Законом України від 19.06.2003 р. М 974-IV) 

До платників фіксованого сільськогосподарського подат
ку належать також власники земельних ділянок та землеко
ристувачі, в тому числі орендарі, які виробляють товарну 
сільсь:когосподарсь:ку проду:кцію, :крім власників та земле
:користувачів земельних ділянок, переданих для ведення 
особистого підсобного господарства, будівництва та обслугову
вання жилого будинку, господарських будівель (присадибна 
ділянка), садівництва, дачного будівництва, а також наданих 
для городництва, сіно:косіння та випасання худоби. 

Частину четверту сттаті 2 виключено 
(згідно із Законом України від 19.06.2003 р. М 974-IV) 
Частину п'яту статті 2 виключено 
(згідно із Законом України від 03.04.2003 р. М 659-IV) 
Частину шосту статті 2 виключено 
(чacтur-ta шоста статті 2 у редакції Закону України 

від 01.06.2000 р. N 1777-ІІІ, виключена згідно із Законом 
України від 03.04.2003 р. М 659-IV) 

Частину сьому статті 2 ви:ключено 
(згідно із Законом України від О 1.06.2000 р. М 1777-ІІ І) 
Частину восьму статті 2 ви:ключено 
(згідно із Законом України від 01.06.2000 р. М 1777-ІІІ) 
Зміна порядку сплати подат:ків і зборів (обов'язкових 

платежів) протягом звітного (податкового) року не допус
кається. 

Стаття 3. Об'єкт оподаткування та став:ки 
фіксованого сільськогосподарського 
податку 

Об'єктом оподаткування для платників фіксованого сіль
ськогосподарського подат:ку (далі - платни:ки податку) є 

площа сільсь:когосподарсь:ких угідь, переданих сільськогос
подарсь:кому товаровиробни:ку у власність або наданих йому 
у користування, в тому числі на умовах оренди, а та:кож 
земель водного фонду, які використовуються рибниць:ки
ми, рибальсь:кими та риболовецькими господарствами для 
розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх во
доймах (озерах, ставках та водосховищах). 

(Частина перша статті 3 у редакції Закону України 
від 03.04.2003 р. М 659-IV) 
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У випадку, коли у звітному періоді відбувається зміна 

площ сільськогосподарських угідь, у зв'язку з набуттям 

права землевласника або землекористувача відповідно 

землевласник чи землекористувач зобов' язаний здійснити 

уточнення сум податкових платежів на період до закінчення 

податкового року і протягом місяця надати розрахунки до 

органів державної податкової служби за місцем розташу

вання земельної ділянки та до органу державної податкової 
служби за місцем знаходження платника податку. 

(Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно 
із Законом України від 01.06.2000 р. М 1777-ІІІ) 

Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з 

одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється 

у відсотках до їх грошової оцінки, проведеної за станом на 
1 липня 1995 року, відповідиодо Методики, затвердженої 
Кабінетом Міністрів України, в таких розмірах: 

для ріллі, сіножатей та пасовищ- 0,5; 
для багаторічних насаджень- 0,3; 
(частина третя статті 3 у редакції Закону Україпи 

від 03.03.99 р. М 466-XIV) 
для земель водного фонду, які використовуються рибни

цькими, рибальськими та риболовецькими господарствами 

для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх 

водоймах,- 1,5 відсотка грошової оцінки одиниці площі 
ріллі по областях та Автономній Республіці Крим. 

(Час тину третю статті 3 доповнено абзацом четвер
тим згідно із Законом України від 03.04.2003 р. М 659-IV) 

Грошова оцінка сільськогосподарських угідь у разі необ

хідності може уточнюватися згідно із законодавством. 

Стаття 4. Ставки фіксованого 
сільськогосподарського податку 

для платників податку, які здійснюють 

діяльність у гірських зонах та на 

поліських територіях 

Для платників податку, які здійснюють діяльність у гір
ських зонах та на поліських територіях, ставка фіксованого 

сільськогосподарського податку з одного гектара сільсько

господарських угідь встановлюється у відсотках до їх гро

шової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995 року, 
відповідно до Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів 
України, в таких розмірах: 
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для ріллі, сіножатей та пасовищ- 0,3; 
для багаторічних насаджень- 0,1. 
(Частина перша статті 4 у редакції Закону України 

від 03.03.99 р. N 466-XIV) 
Перелік платників податку, на яких поширюється дія 

цієї статті, затверджується до 15 січня 1999 року на пле
l!арних засіданнях обласних рад за nоданням районних дер
жавних адміністрацій, виходячи з критеріїв, установлених 
статтею 1 Закону "України «Про статус гірських населених 
nунктів в "Україні» та визначених Кабінетом Міністрів "Укра
їни nоліських територій. 

Стаття 5. Порядок нарахування та строки сnлати 
фіксованого сільськогоеnода рського 
nодатку 

Платники податку визначають суму фіксованого сіль
ськогосподарського nодатку на nоточний рік у порядку і 

розмірах, nередбачених цим Законом, і подають розрахунок 
органу державної податкової служби за місцем знаходжен

ня платника податку до 1 лютого поточного року. 
Сnлата податку проводиться щомісячно протягом 30 ка

лендарних днів, наступних за останнім календарним днем 

базового звітного (податкового) місяця, у розмірі третини 
суми податку, визначеної на кожний квартал від річної 
суми податку, у таких розмірах: 

(абзац перший частипи другої статті 5 із змінами, вн.есе-
nи.ми згідн.о із Закон.ом України від 19.06.2003 р. М 97 4-IV) 

у І кварталі- 10 відсотків; 
уІІ кварталі -·10 відсотків; 
у ІІІ кварталі - 50 відсотків; 
у IV кварталі- 30 відсотків. 
Частину третю статті 5 виключено 
(згідно із Законом Україн.и від 03.04.2003 р. М 659-IV) 
Частину четверту статті 5 виключено 
(згідн.о із Закон.ом України від 03.04.2003 р. М 659-IV) 
Частину п'яту статті 5 виключено 
( згідн.о із Закон.ом України від 03.04.2003 р. М 659-IV) 

Стаття 6. Порядок зарахування фіксованого 
сільськогосподарського nодатку до 

бюджетів і державних цільових фондів 
Платники податку nерераховують у визначений строк 

J<OliiTИ на окремий рахунок відділень Державного казна чей-
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ства України у районах за місцем: розташування земельної 

ділянки. 
(Частина перша статті 6 у редатщії За-н:опу У-н:раїпи 

від 01.06.2000 р. М 1777-ІП) 
Відділення Державного казначейства У країни у районах 

наступного дня після надходження коштів перераховують 
суми фіксованого сільськогосподарського податку у таких 

розмірах: до місцевого бюджету- 30 відсотків, на обов' яз
кове державне пенсійне страхування - 68 відсотків, на 
обов'язкове соціальне страхування- 2 відсотки. 

Зазначені відділення повідомляють відповідний орган 

державної податкової служби про загальну суму податку 
та її розмежування. 

Стаття 7. Порядок обліку та контролю 
нарахування і сплати фіксованого 

сільськогосподарського податку 
Органи державної податкової служби у районах ведуть 

облік нарахування і сплати сум: фіксованого сільськогоспо

дарського податку за формою і в порядку, затвердженими 

Д~ржавною податковою адміністрацією України. 
Контроль за своєчасним і повним надходженням сум 

фіксованого сільськогосподарського податку здійснюють 

органи державної податкової служби. 

Стаття 8. Відповідальність за сплату фіксованого 
сільськогосподарського податку 

Платники nодатку несуть відповідальність за правиль
ність обчислення, своєчасність подання розрахунків та 

сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку 

згідно із законодавчими актами України. 

Стаття 9. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року і діє 

до 31 грудня 2009 року. 
(Абзац перший частипи першої статті 9 із з.міпа.ми, 

впесепи.ми згідно із За-н:опо.м У-н:раїпи від 19.06.2003 р. 
М 974-IV) 

Для стабілізації сільськогосnодарського виробництва 
звільняються з 1 січня 1999 року до 1 січня 2001 року 
від сплати фіксованого сільськогосподарського податку 
сільськогосподарські товаровиробники, які відповідно до 

норм цього Закону є nлатниками цього податку. При цьому 
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платники фіксованого сільськогосподарського податку, ви
значені статтею 2 цього Закону, не звільняються від сплати 
коштів на обов'язкове державне пенсійне страхування та 
на обов'язкове соціальне страхування і здійснюють відра
хування в розмірах і порядку, передбачених статтями 5 і 
6 цього Закону. 

(Абзац другий частипи першої статті 9 із змінами, внесе-
ними згідно із Законом України від 03.02.99 р. М 414-XIV) 

Абзац третій частини першої статті 9 втратив чинність 
(згідно із Законом України від 03.02.99 р. М 414-XIV) 
Абзац четвертий частини першої статті 9 виключено 
(частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно 

із Законом України від 01.06.2000 р. М 1777-ІІІ, абзац 
четвертий частини першої статті 9 виключено згідно із 
Законом України від 19.06.2003 р. М 974-IV) 

У разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне 
лихо, дія обставин непереборної сили) по кожному конкрет
ному платнику податку за його клопотанням Верховною 
Радою Автономної Республіки :Крим, обласними, Київською 
та Севастопольською міськими радами за погодженням з 
Міністерством фінансів У країни та Міністерством аграрної 
політики України приймається рішення про реструктуриза
цію (відстрочку) сплати фіксованого сільськогосподарсько
го податку (за винятком безнадійного податкового боргу, 
який підлягає списанню відповідно до Закону України <<Про 
порядок погашення зобов'язань платників податків перед 

бюджетами та державними цільовими фондами>>). Порядок 
реструктуризації (відстрочки) сплати цього податІ<у визна
чається центральним податІ<овим органом. При цьому для 
таІ<ого платника податІ<у в наступному податІ<овому році 
вимоги частин першої та другої статті 2 цього Закону не 
застосовуються. 

(Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із 
ЗакономУкраїнивід01.06.2000 р. М 1777-ІІІ,абзацп'ятий 
частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із 
Законом України від 19.06.2003 р. М 974-IV) 

2. Доповнити частину першу статті 14 ЗаІ<ону України 
<<Про систему оподатІ<ування>> (Відомості Верховної Ради 
УІ<раїни, 1997 р., N216, ст. 119) пунктом 20 такого змісту: 

<<20) фіІ<СОВаНИЙ сіЛЬСЬІ<ОГОСПОДарСЬІ<ИЙ ПОДаТОІ<». 
3. Кабінету Міністрів УІ<раїни: 
підготувати і внести на розгляд Верховної Ради УІ<раїни 

пропозиції щодо внесення змін до заІ<онодавчих аІ<тів та до 

бюджетної І<ласифікації відповідно до цього ЗаІ<ону; 
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розробити і затвердити Положення про порядок справ

ляння та обліку фіксованого сільськогосподарського по
датку; 

в місячний термін розробити та внести на розгляд Вер

ховної Ради України пропозиції щодо запровадження меха
нізму, який би не допускав ухилення від сплати податків 
і зборів (обов'язкових платежів) сільськогосподарськими 

товаровиробниками за продукцію невласного виробництва, 

що реалізується іншим споживачам; 

підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України 
пропозиції щодо внесення змін до Закону України <•Про по
даток на додану вартість •> з питання використання сільсько
господарськими товаровиробниками сум податку на додану 

вартість від реалізації сільськогосподарської продукції на 

придбання техніки вітчизняного виробництва. 
4. Зупинити для сільськогосподарських товаровиробни

ків - платників фіксованого сільськогосподарського по

датку дію таких законодавчих актів У країни та їх окремих 
норм з питань оподаткування: 

Закону України <<Про джерела фінансування дорожнього 
господарства України•> (Відомості Верховної Ради України, 
1991 р., М 47, ст. 648; 1998 р., N 14, ст. 60); 

Закону України <•Про податок з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів•> (Відомості 
Верховної Ради України, 1992 р., М 11, ст. 150; 1997 р., 
N~ 15, ст. 117); 

Закону України <<Про плату за землю•> (Відомості Вер
ховної Ради України, 1992 р., N~ 38, ст. 560; 1996 р., N~ 45, 
ст. 238; 1997 р., N~ 47, ст. 294); 

статті 15 Декрету :Кабінету Міністрів України від 20 
травня 1993 року N~ 56-93 <•Про місцеві податки і збори•> 
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., М 30, ст. 336; 
1995 р., м 30, ст. 229); 

Закону України <•Про оподаткування прибутку підпри

ємств•> (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N~ 4, 
ст. 28; 1997 р., М 27, ст. 181, N~ 47, ст. 294; 1998 р., N~ 2, 
ст. 7, N~ 10, ст. 35, N~ 18, ст. 94, N~ 26, ст. 151), за винятком 
пунктів 7. 7, 7.8 і 13.1, 13.2, 13.6, 13.7 та 13.8; 

Закону України <•Про патентування деяких видів підпри
ємницької діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 
1996 р., М 20, ст. 82; 1998 р., N~ 30-31, ст. 193) в частині 
придбання торгового патенту для здійснення торговельної 
діяльності; 
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Закону України <•Про систему оподаткування•> (Відо
мості ВерховноїРади України, 1997р., NQ 16, ст.119, NQ 29, 
ст. 190) у частині сплати сум податків і зборів (обов'язкових 
платежів), включених до складу фіксованого сільськогоспо
дарського податку, передбаченого цим Законом; 

пункту 4 р'озділу ІІ Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про систему оподаткування•> (Відо
мостіВерховноїРадиУкраїни, 1997 р., М 16, ст. 119)щодо 
запровадження загальнодержавного єдиного (фіксованого) 
податку на території Глобинського району Полтавської об

ласті, Старобешівського району Донецької області та У жго
род~кого району Закарпатської області; 

Закону України «Про формування Фонду для здійснення 

заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастро
фи та соціального захисту населення» (Відомості Верховної 
Ради України, 1997 р., М 36, ст. 229); 

Закону України <•Про збір на обов'язкове державне пен

сійне страхування•> (Відомості Верховної Ради України, 
1997 р., NQ 37, ст. 237; 1998 р., М 11-12, ст. 49, NQ 42, 
ст. 257), за винятком пункту 4 статті 1, пункту 3 статті 2, 
частини першої статті 3, пункту 4 статті 4, статті 5 у час
тині, що стосується платників збору, визначених у пункті 
4 статті 1 Закону; 

Закону України <• Про збір на обов'язкове соціальне стра
хування•> (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., М 37, 
ст. 238; 1998 р., м 14, ст. 53, м 20, ст. 101); 

Закону України <<Про запровадження в порядку експе

рименту єдиного (фіксованого) податку для сільськогоспо

дарських товаровиробників •> (Відомості Верховної Ради 
України, 1998 р., М 25, ст. 147). 

Президент України Л. КУЧМА 

м. Київ 17 грудня 1998 року 
M320-XIV 
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Закон України 
ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ 

(витяг) 

І з зміндми і доповненнями, внесеними Законами Укра
їни від 2 листопада 2000 року М 2090-ІІІ, від 10 січня 
2002 року М 2921-ІІІ, від 7 лютого 2002року М 3047-ІІІ, 
від 15 травня 2003 року М 762-IV, від 11 грудня 2003 року 
М 1377-IV 

Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні 
та соціальні умови діяльності кооперативів у сільському 
господарстві та їх об'єднань. 

Розділ І 
ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Основні поняття 
У цьому Законі вживаються такі основні поняття: 
сільськогосподарська кооперація - система сільсько-

господарських кооперативів, об'єднань, створених з метою 
задоволення економічних потреб членів кооперативу; 

сільськогосподарський кооператив (далі - коопера
тив)- юридична особа, утворена фізичними та/або юри
дичними особами, що є сільськогосподарськими товарови
робниками, на засадах добровільного членства та об'єд

нання майнових пайових внесків для спільної виробничої 
діяльності у сільському господарстві та обслуговування 
переважно членів кооперативу; 

сільськогосподарський виробничий кооператив -юри
дична особа, утворена шляхом об'єднання фізичних осіб, 
які є сільськогосподарськими товаровиробниками, для 
спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісо
вого господарства на засадахобов'язкової трудової участі у 
процесі виробництва; 

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив- коо
ператив, створений для надання послуг переважно членам 

кооперативу та іншим особам з метою провадження їх сіль
ськогосподарської діяльності; 

сільськогосподарський товаровиробник - фізична або 
юридична особа незалежно від форми власності та господа
рювання, в якої валовий доход, отриманий від операцій з 
реалізації сільськогосподар.ської продукції власного вироб-
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иицтва та продуктів її переробки, за наявності сільськогос
подарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних 
насаджень тощо) таjабо поголів'я сільськогосподарських 
тварин у власності, користуванні, в тому числі й на умовах 
оренди за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 
50 відсотків загальної суми валового доходу. Це обмеження 
не поширюється на осіб, які мають особисті підсобні госпо
дарства; 

(абзаци третій - п'ятий статті 1 замінено абзацами 
третім- шостим згідно із Законом України від 02.11.2000 р. 
М 2090-ІІІ,у зв'язку з цим абзаци шостий- тринадцятий 
вважативідповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим) 

об'єднання (асоціація, спілка) сільськогосподарських 

кооперативів (далі- об' єднання)- формування, засноване 
кооперативами на засадах членства і добровільності для спіль
ного здійснення будь-якої не забороненої законодавством 
діяльності, пов'язаної із сільськогосподарським вироб
ництвом і захистом економічних інтересів кооперативів, 

поданням їм інформаційної, консультативно-методичної 
та іншої допомоги; 

член кооперативу - фізична або юридична особа, яка 
зробила вступний і пайовий внески в розмірах, визначених 

статутом кооперативу, визнає принципи і цілі кооперативу, 
дотримується вимог його статуту і користується правом ух

вального голосу в кооперативі; 

асоційований член кооперативу- фізична чи юридична 

особа, що зробила пайовий внесок і користується правом 
дорадчого голосу в кооперативі; 

вступний внесок - внесок фізичної або юридичної особи 
в грошовій формі понад пай при вступі в кооператив для 

організаційного забезпечення його діяльності в розмірах, 

встановлених статутом. Вступний внесок зараховується в 
неподільний фонд і у разі виходу з кооперативу не повер

тається; 

пай - майновий внесок члена кооперативу у створення 

та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом пе
редачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових 
прав, а також земельної ділянки; 

додатковий пай- внесок члена кооперативу понад обо
в'язковий пай, який передається ним за власним бажанням 
до пайового фонду; 

кооперативні виплати - частина доходу кооперативу, 
яка розподіляється між його членами пропорційно їх участі 

у накопиченні цього доходу; 
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участь у господарській діяльності обслуговуючого коо

перативу- поставка (:збут) чере:з кооператйв продукції, 
сировини, придбання товарів у кооперативі, користування 
послугами кооперативу. 

· Стаття 2. Види кооперативів 
1. За цілями, :завданнями і характером діяльності коопе

ративи поділяються на виробничі та обслуговуючі. 
2. Виробничі кооперативи :здійснюють господарську 

діяльність на :засадах підприємництва з метою отримання 
доходу. 

3. Обслуговуючі кооперативи спрямовують свою діяль
ність на обслуговування сільськогосподарського та іншого 

виробництва учасників кооперації. Залежно від виду діяль
ності вони поділяються на переробні, :заготівельно-:збутові, 
постачальницькі, сервісні та інші. 

Обслуговуючі кооперативи створюються для надання 
комплексу послуг, пов' язаних :з виробництвом, переробкою, 
збутом продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва 
і рибництва. 

Обслуговуючі кооперативи, :здійснюючи обслуговуван
ня членів кооперативу, не ставлять за мету отримання 
прибутку. 

Обслуговуючі кооперативи надають послуги відповідно 
до статуту іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 
відсотків загального обороту кооперативу. 

(Час тину третю статті 2 доповнено абзацом. четвертим 
згідно із Законом. Україпи від 02.11.2000 р. :М 2090-ІІІ) 

4. До переробних кооперативів належать кооперативи, 
які займаються переробкою сільськогосподарської сиро
вини (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, 
овочевих, плодово-ягідних, м'ясних, молочних, рибних 

продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, коноплі, 
лісо-і пиломатеріалів тощо). 

5. Заготівельно-збутові кооперативи здійснюють :заготів
лю, зберігання, передпродажну обробку, продаж продукції, 

надають маркетингові послуги тощо. 

6. Постачальницькі кооперативи створюються з метою 
закупівлі та постачання засобів виробництва, матеріаль
но-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сіль

ськогосподарської продукції та продуктів її переробки; 
виготовлення сировини і матеріалів та постачання їх сіль
ськогосподарським товаровиробникам. 
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7. Сервісні кооперативи здійснюють технологічні, 
транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого

відновні роботи, здійснюють ветеринарне обслуговування 

тварин і племінну роботу, займаються телефонізацією, 

газифікацією, електрифікацією в сільській місцевості, 

надають медичні, побутові, санаторно-курортні, науково

консультаційні послуги, послуги з ведення бухгалтерського 

обліку, аудиту та інше. 

У разі поєднання кількох видів діяльності утворюються 

багатофункціональні кооперативи. 

8. Кооперативи можуть на добровільних засадах утво
рювати об'єднання, які в свою чергу можуть утворювати 

об'єднання вищого рівня за галузевими чи територіальни
ми ознаками. 

9. Кооперативи та їх об'єднання мають право виступати 
засновниками різних видів підприємств, мати представниц
тва в інших регіонах України та за її межами. 

Стаття 3. Принципи діяльності кооперативів 
Кооперативи створюються і здійснюють свою діяльність 

за такими принципами: 

добровільність членства фізичних і юридичних осіб в 
кооперативі та безперешкодний вихід з нього; 

обов'язкова трудова участь членів у діяльності виробни
чого кооперативу; 

обов'язкова участь членів у господарській діяльності 
обслуговуючого кооперативу; 

відкритість і доступність членства для тих, хто визнає 
статут кооперативу, бажає користуватися послугами цього 

кооперативу та у разі потреби погоджується брати участь 
у фінансуванні його на умовах, встановлених статутом коо

перативу; 

демократичний характер управління, рівні права у прий

нятті рішень за правилом <<один член кооперативу - один 
ГОЛОС»; 

обмеження виплат часток доходу на паї; 
розподіл доходу між членами кооперативу відповідно до 

їх участі в діяльності кооперативу; 

контроль членів кооперативу за його роботою в порядку, 
передбаченому статутом цього кооперативу. 
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Стаття 4. Законодавство, що регулює діяльність 
кооперативів 

Діяльність кооперативів регулюється цим Законом та 

іншими законами України. 
Дія цього Закону не поширюється на споживчі коопе

ративи. 

Розділ 11 
СТВОРЕННЯ КООПЕРАТИВУ І ПОРЯДОК ЙОГО 

РЕЄСТРАЦІ~ 

Стаття 5. Загальні умови створення кооперативу 
1. Кооператив створюється його засновниками на добро

вільних засадах. 
2. Засновниками кооперативу можуть бути громадяни 

України та юридичні особи, зареєстровані в Україні. 

3. Рішення про створення кооперативу приймається його 
установчими зборами. 

4. Чисельність членів кооперативу не може бути меншою 
ніж три особи. 

Стаття 6. Державна реєстрація кооперативу 
1. Державна реєстрація кооперативу здійснюється у по

рядку, передбаченому для державної реєстрації суб'єктів 
підприємницької діяльності. 

2. Кооператив вважається створеним .і набуває прав юри
дичної особи з дня його державної реєстрації. Кооператив 

має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) ра
хунки в установах банків, nечатку із своїм найменуванням. 

(Час типа друга статті 6 із змін.ами, вн.есен.ими згідн.о 
із 3акон.ом Україн.и від 10.01.2002 р. :М 2921-ІІІ) 

3. Відмова у державній реєстрації кооnеративу може 
бути оскаржена в судовому порядку. 

Стаття 7. Статут кооперативу 
1. Статут кооперативу є основним правовим докумен

том, що регулює його діяльність. У статуті визначаються: 

найменування кооперативу та його місцезнаходження; 

предмет і мета діяльності; nорядок вступу до кооперативу 
і виходу з нього; порядок визначення розміру та поряДок 

внесення вступного внеску і паю; склад засновників коо
перативу; права і обов' язки членів кооnеративу; органи 
управління, nорядок їх формування і комnетенція; фор-
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мування неподільного та інших фондів; форми трудової 

участі та оплати праці членів виробничого кооперативу та 
форми господарської участі членів обслуговуючого коо
перативу; розподіл доходів кооперативу; співвідношення 

між кооперативними виплатами і виплатами на паї; умови 
реорганізації та ліквідації кооперативу. До статуту можуть 

включатися й інші положення, пов'язані з особливостями 

діяльності кооперативу, що не суперечать законодавству 
України. До статуту можуть включатися й інші положення, 

пов'язані з особливостями діяльності кооперативу, що не 
суперечать законодавству України. 

(Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно 
із Законом України від 02.11.2000 р. М 2090-І ІІ) 

2. Статут кооперативу приймається засновниками на 
установчих зборах, зміни та доповнення до нього вносяться 
загальними зборами його членів. Повідомлення про зміни та 
доповнення до статуту надсилаються до органу, що зареєст

рував кооператив, у тижневий термін з часу їх внесення. 

Розділ ІІІ 
ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВІ 

Стаття 8. Члени кооперативу 
1. Членами виробничого кооперативу можуть бути тільки 

фізичні особи, а членами обслуговуючого кооперативу- як 
фізичні, так і юридичні особи, які визнають статут і дотри

муються його вимог, користуються послугами, формують 

фонди та беруть участь у діяльності кооперативу відповідно 

до статті 3 цього Закону. 
(Частина перша статті 8 у редакції Закону України 

від 02.11.2000 р. М 2090-ІІІ) 
2. Членами кооперативу можуть бути фізичні особи, які 

досягли 16-річного віку і виявили бажання брати участь у 
ді-яльності кооперативу. 

3. Фізичні або юридичні особи можуть бути членами 
кількох обслуговуючих кооперативів, різних за напрямами 

діяльності. 

(Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно 
із Законом України від 02.11.2000 р. М 2090-ІІ І) 
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Стаття 9. Вступ до кооперативу 
1. Вступ до кооперативу здійснюється на підставі поданої 

заяви. Член кооперативу робить вступний і пайовий внески 
в порядку, визначеному статутом кооперативу. 

2. Рішення правління (голови) кооперативу про прийнят
тя до кооперативу підлягає схваленню загальними зборами. 

Порядок прийняття такого рішення та його схвалення ви
значається статутом кооперативу. 

Стаття 10. Припинення членства в кооnеративі 
1. Членство в кооперативі припиняється у разі: 
добровільного виходу з кооперативу; 
припинення трудової участі в діяльності виробничого 

кооперативу; 

виключення у випадках і в порядку, визначених стату

том кооперативу; 

несхвалення загальними зборами рішення правління 
(голови) про прийняття до кооперативу; 

втрати членом кооперативу- юридичною особою свого 

статусу; 

смерті члена кооперативу; 

реорганізації та ліквідації кооперативу. 

2. Порядок та майнові наслідки припинення членства в 
кооперативі визначаються його статутом. 

3. Виключення з членів кооперативу може бути оскарже
но в судовому порядку. 

Стаття 11. Права і обов'язки членів кооперативу 
1. Основними правами членів кооперативу є: 
участь в управлінні справами кооперативу, право голо

су на загальних зборах кооперативу, право обирати і бути 

обраним в органи управління кооперативом. Для членів 
кооперативу - юридичних осіб ці права реалізуються їх 

повноважними представниками; 

користування послугами кооперативу; 

одержа~;~ня кооперативних виплат -частини доходу коо

перативу, що підлягає розподілу між його членами; 

одержання частки доходу на пай (додатковий пай); 
одержання паю в разі виходу з кооперативу в порядку і 

термін, визначені статутом кооперативу. 
2. Основними обов'язками членів кооперативу є дотри

мання статуту та виконання рішень загальних зборів і 
правління кооперативу. Члени кооперативу беруть участь 

339 



у господарській діяльності обслуговуючого кооперативу в 
обсязі, що становить більшу частину річного обороту ді
яльності, яка кооперується. 

(Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно 
із Законом України від 02.11.2000 р . .М 2090-ІІІ) 

3. Статутом кооперативу може бути передбачено додат
кові права та обов'язки членів кооперативу. 

Стаття 12. Асоційовані члени кооперативу 
1. У кооперативах усіх видів допускається асоційоване 

членство. Асоційованими членами можуть бути фізичні чи 
юридичні особи, які визнають його статут та зробили пайо
вий внесок у створення та розвиток кооперативу. 

2. Асоційовані члени кооперативу мають право дорад
чого голосу, а також на отримання частки доходу на свій 
пай. 

3. Члени кооперативу можуть переоформити членство в 
кооперативі на асоційоване членство в порядку, визначено
му статутом кооперативу. 

4. Розміри пайових внесків асоційованих членів визна
чаються статутом кооперативу. 

5. У разі ліквідації кооперативу його асоційовані члени 
мають першочергове право на отримання свого майнового 

внеску та відповідних часток доходу і повернення їх земель
них ділянок у натурі (на місцевості). 

РозділІV 
ОРГ АНИ УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВУ 

Стаття 13. Структура органів управління 
1. Управління кооперативом здійснюється на основі са

моврядування, гласності, участі його членів у вирішенні 
питань діяльності кооперативу. 

2. Вищим органом управління кооперативу є загальні 
збори. До органів управління належить правління коопе
ративу. У разі потреби кооператив наймає виконавчого 
директора, утворює сп остережну раду. 

3. Для підготовки окремих питань загальні збори, а 
в період між ними - правління кооперативу або спосте

режна рада можуть утворювати спеціальні комісії з членів 
кооперативу із залученням як консультантів найманих 

працівників. 
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Стаття 14. Загальні збори 
1. Загальні збори: 
вносять зміни і доповнення до статуту, приймають нор

мативні документи :кооперативу; 
обирають шляхом прямого таємного голосування голо

ву :кооперативу та членів правління :кооперативу, членів 

ревізійної :комісії (ревізора), можуть обирати членів спосте

режної ради тощо; 

заслуховують звіти органів управління :кооперативу про 

їх діяльність; 
визначають види і розміри фондів :кооперативу, порядок 

їх формування та використання; 

затверджують: 

правила внутрішнього розпорядку; 
річний звіт і баланс :кооперативу; 

порядок формування і розподілу доходу :кооперативу; 

рішення правління :кооперативу про прийняття нових 
членів; 

вирішують: 

питання про входження :кооперативу до об'єднання :коо
перативів, створення підприємств різних видів; 

питання про реорганізацію або ліквідацію :кооперативу. 
Загальні збори мають право приймати будь-які інші рі- ·· 

шення, пов'язані із статутною діяльністю :кооперативу. 

2. Загальні збори проводяться щорічно після закінчення 
фінансового ро :ку. Вони можуть скликатися позачергово за 

рішенням правління :кооперативу або з ініціативи не менше 

третини членів :кооперативу. Правління :кооперативу зобо
в' язане прийняти рішення про скликання загальних зборів 
і повідомити членів :кооперативу про час і місце їх проведен

ня та порядок денний не пізніше ніж за 10 днів. 
3. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо 

на них присутні більше половини членів :кооперативу. 

Стаття 15. Правління :кооперативу 
1. Правління :кооперативу обирається у :кооперативі, до 

складу якого входить не менш я:к 10 членів, на термін, що 
не перевищує трьох років. 

(Час типа перша статті 15 у редакції За копу Ун:раїпи 
від 02.11.2000 р. М 2090-ІІІ) 

2. Правління :кооперативу: 
розробляє і вносить на затвердження загальних зборів 

напрями розвитку :кооперативу; 
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с:кли:кає загальні збори членів :кооперативу і :контролює 
виконання прийнятих ними рішень; 

вирішує найсуттєвіші питання господарської діяльності 
згідно із статутом; 

вносить на затвердження загальних зборів рішення про 
прийняття до :кооперативу нових членів та припинення 

членства; 

укладає трудові договори (:контракти) у разі найму на 
роботу виконавчої дирекції та оцінює її діяльність; 

делегує виконавчій дирекції :кооперативу право на прий
няття поточних рішень; 

забезпечує збереження майна :кооперативу; 

організовує у разі потреби проведення незалежних ауди

торських перевірок; 

вирішує питання навч~ння членів :кооперативу, співро

бітництва з вітчизняними та іноземними організаціями. 
3. Члени правління :кооперативу можуть обирати із свого 

складу голову :кооперативу, заступника голови та секретаря 

правління відповідно до статуту :кооперативу. 

(Частина третя статті 15 із змінами, внесеними 
згідно із Законом України від 02.11.2000 р. М 2090-ІІІ) 

4. Члени правління :кооперативу працюють переважно 
на громадських засадах. У статуті :кооперативу можуть бути 
передбачені винагороди за роботу членів правління. 

5. Періодичність проведення засідань правління :коопера
тиву визначається статутом :кооперативу. Рішення прийма

ється більшістю голосів за наявності не менш я:к 2/3 складу 
членів правління :кооперативу. 

Стаття 16. Голова кооперативу 
1. Голова :кооперативу очолює правління і обирається 

загальними зборами :кооперативу або його правлінням на 

термін, що не перевищує трьох років. Функції голови :коо

перативу та порядок його обрання (відкликання) визнача

ються статутом :кооперативу. 

(Частина перша статті 16 у редакції Закону України 
від 02.11.2000 р. М 2090-ІІІ) 

2. У разі відсутності виконавчого директора його функції 
виконує голова :кооперативу. 

Стаття 17. Виконавчий директор 
1. Правління :кооперативу може наймати виконавчого 

директора для опера тивного управління діяльністю :коопе-
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ративу. Виконавчий директор не може бути членом коопе

ративу. 

2. Виконавчий директор здійснює свою діяльність на умо
вах контракту, який укладає з ним правління кооперативу, 

формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані 
йому правлінням. 

Виконавчий директор несе відповідальність за свою ді

яльність перед кооперативом. 

Стаття 18. Спостережна рада кооперативу 
1. Для контролю за діяльністю виконавчого органу коо

перативу може обиратися спостережна рада. Спостережна 
рада утворюється за умови, якщо кількість членів коопера

тиву становить не менш як 50 осіб. 
2. Спостережна рада обирається з членів кооперативу 

на загальних зборах у кількості 3-5 чоловік, якщо інше не 
передбачено статутом кооперативу. Порядок обрання спосте

режної ради та її голови і прийняття рішень спостережною 
радою встановлюється статутом кооперативу. 

3. Член спостережної ради не може бути членом правлін
ня чи ревізійної комісії. 

Стаття 19. Ревізійна комісія (ревізор) 
1. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю 

кооперативу обирається ревізійна комісія (ревізор). 
У кооперативі, до складу якого входить менш як 1 О чле

нів, функції ревізійної комісії виконує ревізор. 
Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам 

кооперативу. 

2. Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними 
зборами з числа членів кооперативу відповідно до порядку 
голосування, встановленого статутом кооперативу. Чле

нами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени 
правління кооперативу чи спостережної ради. 

Розділ V 
МАЙНО, ЗЕМЛЯ ТА ФІНАНСИ КООПЕРАТИВУ 

Стаття 20. Право власності кооnеративу 
1. Кооператив є власником будівель, споруд, грошей, 

майнових внесків його членів, виготовленої ним продукції, 
доходів, одержаних від її реалізації та іншої діяльності, пе-
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редбаченої статутом :кооперативу, а також іншого майна, 

придбаного на підставах, не заборонених законом. 
2. Право власності на землю може набуватися :кооперати

вом шляхом внесення до пайового фонду земельних ділянок 

його засновниками та членами, а також придбання земель
них ділянок за договорами :купівлі-продажу, дарування, 

міни, іншими цивільно-правовими угодами відповідно до 
Земельного :кодексу У :країни. 

( Частипа друга статті 20 у редакції Закопу Україпи 
від 11.12.2003р. :М 1377-IV) 

Стаття 21. Майно та джерела його формування 
1. Для здійснення господарської та іншої діяльності 

:кооператив за рахунок власного майна формує відповідні 

майнові фонди. 
2. Майно :кооперативу відповідно до його статуту поділя

ється на пайовий і неподільний фонди. 
3. Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних 

внесків та майна :кооперативу (за винятком землі). Пайові 

внес :ки членів :кооперативу до нього не включаються. Поря

док формування і розміри неподільного фонду встановлю
ються статутом. 

4. Розміри пайових внесків до :кооперативу встановлю
ються в рівних частинах і/ або пропорційно очікуваній учас
ті члена :кооперативу в його господарській діяльності. 

5. Фінансові ресурси :кооперативу формуються за раху
нок: доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), пайових 

та інших внесків членів :кооперативу, :кредитів та інших 

надходжень, не заборонених законодавством. 

6. Правління або виконавчий директор :кооперативу 
використовує фінансові ресурси відповідно до :кошторисів 
або інших документів, затверджених органами управління 

:кооперативу згідно з їх :компетенцією. 

Стаття 22. Земля кооперативу 
Земля :кооперативу складається із земельних ділянок, 

наданих кооперативу в :користування або придбаних ним 
у власність. 

Право кооперативу на землю зберігається і в разі вход
ження його до складу кооперативного об'єднання. 

За претензіями кредиторів звернення стягнення на зе
мельні ділянки, надані :кооперативу в користування, не 
допускається. 
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Земельні відносини в кооперативі регулюються Земель
ним кодексом України та законами України. 

Стаття 23. Майнова відповідальність 
1. Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім 

належним йому майном. Члени кооперативу відповідають 
за зобов'язаннями кооперативу тільки в межах пайово:го 

майнового внеску. 

2. Кооператив не несе відповідальності за зобов'язання
ми членів кооперативу. 

3. Кооператив може застрахувати своє майно і майнові 
права. Страхування здійснюється добровільно за рішенням 

загальних зборів кооперативу, якщо інше не передбачено 
законами України. 

Стаття 24. Кооперативні виплати та виплата 
часток доходу на паї 

1. Кооперативні виплати - це частина доходу коопе
ративу, яка розподіляється між членами кооперативу 

(об'єднання) відповідно до обсягів робіт, послуг, коштів, 
одержаних кооперативом у вигляді надбавок до цін під 

час реалізації продукції та внаслідок зниження цін у разі 
придбання товарів у постачальницьких кооперативах та з 
урахуванням трудової та іншої участі членів кооперативу 
у його діяльності. 

2. Нарахування і виплата часток доходу на паї здій
снюється за підсумками фінансового року з доходу, що 

залишається у розпорядженні кооперативу з урахуванням 

необхідності формування фондів для його розвитку. Ста
тутом кооперативу може бути передбачено різний відсо

ток часток доходу на паї для членів і асоційованих членів 
кооперативу. 

3. Відповідн_о до рішення загальних зборів кооперативу 

виплата часток доходу на паї може здійснюватися грішми, 

товарами, цінними паперами, збільшенням паю тощо. 

Стаття 25. Право власності на пай 
1. У разі виходу з кооперативу фізична чи юридична 

особа має право на отримання майнового паю натурою, 

грішми або, за бажанням, цінними паперами відповідно до 
його вартості на момент виходу, а земельної ділянки - в 

натурі (на місцевості). Термін та інші умови отримання паю 
встановлюються статутом кооперативу, при цьому термін 
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отримання паю не може перевищувати двох років, а відлік 
цього терміну почднається з 1 січня року, що наступає після 
моменту виходу (виключення) із кооперативу. 

(Частина перша статті 25 із змінами, внесеними згід
но із Законом України від 02.11.2000 Р- :М 2090-IIJ) 

2. Право власності членів кооперативу - фізичних осіб 
на пай є спадковим. 

3. Спірні nитання щодо nрава власності на пай вирішу
ються згідно із законами України. 

РозділVІ 
КООПЕРАТИВНІ ОБ'ЄДНАННЯ ТА 

ПІДПРИЄМСТВА 

Стаття 26. Кооперативні об'єднання 
1. Кооперативи за рішенням загальних зборів можуть на 

добровільних засадахоб'єднуватися в об' єднання для спіль

ного здійснення будь-якої не забороненої законодавством ді
яльності за галузевою або територіальною ознакою. Об' єднан
ня мають статус юридичної особи, створюються на умовах, 
визначених у статті 5 цього Закону. Об'єднання не мають 
права втручатися у господарську діяльність засновників. 

2. Об'єднання створюються за рішенням установчих збо
рів уповноважених представників кооперативів. Об' єднання, 
які створюються за рішенням установчих зборів уповнова

жених представників обслуговуючих кооперативів, можуть 
мати асоційованих членів на тих же умовах, що і обслугову
ючі кооперативи. Створені об'єднання є неприбутковими. 

(Частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно 
із Законом України від 02.11.2000 р. :М 2090-111) 

3. Функції та компетенція об'єднань будь-якого рівня 
встановлюються в межах повноважень, делегованих коопе

ративами на установчих конференціях, з'їздах, і містяться 
в їх статутах. 

4. Кооперативи, які увійшли до об'єднання, зберігають 
статус юридичної особи та повну господарську самостійність 
і можуть добровільно вийти з об'єднання за рішенням за
гальних зборів членів кооперативу. 

5. Об'єднання формують органи управління, утворюють 
і поповнюють майнові фонди та фінансуються в порядку, 
визначеному установчими документами. 

6. Об' єднання є власником майна, добровільно передано
го йому членами об'єднання, а також набутого внаслідок 
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своєї діяльності та на інших підставах, не заборонених 
законом. До складу об'єктів права власності об'єднання не 
належить майно членів об'єднання. Власністю об'єднання 
є також майно створених ним підприємств, я:кі не мають 

права вийти із складу об'єднання без його згоди. 
7. Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями членів 

об' єднання, а члени об' єднання не відповідають за зобов' я
заннями об'єднання, я:кщо інше не передбачено статутом. 

8. Реєстрація об'єднань здійснюється в такому ж поряд
ку, я:к і реєстрація :кооnеративів. 

Стаття 27. Кооперативні підприємства 
1. Для виконання статутних завдань :кооперативи та їх 

об' єднання можуть створювати nідnриємства різних видів. 

Та:кі підnриємства функціонують відnовідно до їх статутів, 
затверджених кооперативами (об' єднаннями) - засновни

ками. 

2. Для оnеративного управління кооnеративним під
nриємством наймається виконавчий директор на умовах, 

визначених статтею 17 цього Закону і статутом кооперативу 
(об'єднання). 

3. Кооператив (об' єднання) несе відnовідальність за зобо
в'язаннями свого підприємства в межах статутного фонду 
nідприємства. 

РозділУІІ 
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВІВ 

(ОБ'ЄДНАНЬ) 

Стаття 28. Основи господарської діяльності 
кооперативів (об'єднань) 

1. Кооператив (об'єднання) відnовідно до свого статуту 
самостійно визначає основні напр,ями госnодарської діяль

ності, здійснює її nланування і реалізацію. 
2. Виробничі :кооперативи (об' єднання) реалізують свою 

продукцію за цінами, що встановлюються самостійно або на 
договірних засадах, якщо інше не nередбачено законом. 

Обслуговуючі кооnеративи (об'єднання) надають послуги 
за цінами і тарифами, що встановлюються на договірних 

засадах окремо для членів :кооперативу та інших осіб. 
(Частина друга статті 28 у редакції Закону України 

від 02.11.2000 р. М 2090-ІІІ) 
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3. Відносини ~ооперативу (об'єднання) з іншими підпри
ємствами, установами та організаціями, а також з громадя

нами в усіх сферах господарської діяльності встановлюють
ся на основі договорів (угод) . 

.., 
Стаття 29. Доход кооперативу (об'єднання) 
1. Доход кооперативу (об'єднання) формується з надхо

джень від господарської діяльності після покриття матері

альних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату 
праці найманого персоналу. 

2. Доход розподіляється на: 
податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних 

бюджетів; 

погашення кредитів; 

покриття збитків; 

проведення відрахувань у фонди кооперативу; 
кооперативні виплати; 

виплату часток доходу на паї (до 20 відсотків, визначе
них до розподілу). 

3. Порядок використання доходу кооперативу (об' єднан
ня) встановлюється статутом. 

Розділ VIII 
МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ 

І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Стаття 30. Міжнародні зв'язки кооперативів 
(об'єднань) 

Кооперативи (об' єднання) мають право вступати до між
народних кооперативних організацій з метою розвитку 

співробітництва кооперативів різних країн. 

Стаття 31. Зовнішньоекономічна діяльність 
кооперативів (об'єднань) 

1. Кооператив (об'єднання) самостійно здійснює зов
нішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства 
України. 

2. Порядок використання доходу кооперативу ( об'єднан
ня) в іноземній валюті встановлюється валютним законо
давством України. 

348 



Розділ ІХ 
ДЕРЖАВА І КООПЕРАТИВИ 

Стаття 32. Гарантії прав :кооперативів (об'єднань) 
1. Держава гарантує дотримання nрав і законних інте

ресів :кооперативів (об'єднань) та їх членів, максимально 

сприяє розвитку і зміцненню господарської самостійності 
:кооперативів відповідно до цього Закону та інших законів 
України. 

2. Контроль за окремою діяльністю :кооперативу (об'
єднання) здійснюють відповідні органи державної влади 
в межах своєї :компетенції, встановленої законодавством 
України. 

3. Збитки, завдані :кооперативу (об'єднанню) внаслідок 
виконання вказівок органів державної влади або їх посадо
вих осіб, що порушують права :кооперативу (об'єднання), а 

також внаслідок невиконання чи неналежного виконання 
органами державної влади передбачених законодавством 

обов'язків щодо :кооперативу (об'єднання), підлягають 

відшкодуванню цими органами. Спори з питань відшкоду
вання збитків вирішуються судом. 

(Частина третя статті 32 із змінами, внесеними 
згідно із Законом України від 15.05.2003 р. :М 762-IV) 

Стаття 33. Оподаткування 
Оподаткування :кооперативу (об' єднання) здійснюється 

відповідно до податкового законодавства. 

Стаття 34. Облік і звітність 
Кооператив (об'єднання) веде бухгалтерський облік 

результатів своєї діяльності, складає статистичну інфор
мацію та адміністративні дані у порядку, встановленому 

законодавством. 

(Стаття 34 у редакції Закону України від 07.02.2002 р. 
:М 3047-ІІІ) 

Розділ ХІ 
РЕОРГ АНІ3АЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ 
КООПЕРАТИВІВ (ОБ'ЄДНАНЬ) 

Стаття 37. Реорганізація :кооперативу (об'єднання) 
Кооператив (об'єднання) може реорганізовуватися в 

підприємства інших форм господарювання за рішенням 
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загальних зборів (засновників) у порядку, визначеному 

статутом. 3 моменту реорганізації кооператив (об'єднання) 
припиняє свою діяльність. 

У разі реорганізації кооперативу (об'єднання) всі його 

права та обов' язки переходять до правонаступників. 

Стаття 38. Ліквідація кооперативу (об'єднання) 
1. Кооператив (об'єднання) ліJ<відується: 
кооператив - за рішенням загальних зборів членів коопе

ративу; об'єднання- зборів уповноважених представників 

кооперативів; 

за рішенням суду. 

(Абзац третій частини першої статті 38 із зміна
ми, внесеними згідно із Законом України від 15.05.2003 р. 
М 762-IV) 

2. Ліквідація кооперативу здійснюється ліквідаційною 
комісією, призначеною загальними зборами членів коопера

тиву, а об' єднання - зборами уповноважених представників 
кооперативів, а у разі їх ліквідації за рішенням суду - лік

відаційною комісією, призначеною судом. 

(Абзац перший частини другої статті 38 із змінами, 
внесеними згідно із Законом України від 15.05.2003 р. 
М 762-IV) 

3 дня призначення ліквідаційної комісії до неї перехо
дять повноваження з управління кооперативом (об'єднан

ням). Ліквідаційна комісія у триденний термін з часу їі при

значення публікує інформацію про ліквідацію кооперативу 

(об'єднання) в одному з офіційних (загальнодержавному, 

регіональному) друкованих засобів масової інформації із за

значенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій. 

Ліквідаційна комісія проводить належну підготовчу та ор
ганізаційну роботу, складає ліквідаційний баланс та подає 

його органу, що прийняв рішення про ліквідацію коопера

тиву (об'єднання). Повнота і достовірність ліквідаційного 

балансу повинні бути підтверджені аудиторами. 

3. Розпорядження землею кооперативу, що ліквідується, 
здійснюється в порядку і на умовах, передбачених земель
ним законодавством. 

4. Майно кооперативу, що залишилося після розрахун
ків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподі

ляється між членами кооперативу пропорційно вартості 

їх паю. 
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5. "У разі ліквідації об' єднання його майно, що залишаєть
ся після виплати заробітної плати працівникам, виконання 
зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредито

рами, розподіляється між членами об'єднання в розмірах 

і в порядку, передбачених статутом об'єднання. 
6. Ліквідація вважається завершеною, а кооператив (об'

єднання) таким, що припинив свою діяльність, з моменту 

внесення органом державної реєстрації запису про його 
ліквідацію до державного реєстру. 

Президент "України Л. КУЧМА 
м. Київ 17 ЛИПНЯ 1997 року М 469/97-ВР 

Закон України 
ПРО ОРЕНДУ ЗЕМЛІ 

І з змін.ами і доповненнями, внесеними Законами Украї

ни від 8 вересня 1999 року :М 1 019-XIV, від 17 лютого 2000 
року :М 1458-ІІІ, від 7 грудня 2000 року :М 2120-ІІІ, від 20 
грудня 2001 року :М 2905-ІІІ, від 7 березня 2002 року 
:М 3116-ІІІ, від 26 грудня 2002 року :М 380-IV, від 2 жов
тня 2003 року :М 1211-IV 

(Законом України від 2 жовтня 2003 року :М 1211-IV 
цей Закон викладено в новій редакції), від 27 листопада 
2003 року :М 1344-IV 

РозділІ 

ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Оренда землі 
Оренда землі- це засноване на договорі строкове платне 

володіння і користування земельною ділянкою, необхідною 
орендареві для проведення підприємницької та інших ви

дів діяльності. 

Стаття 2. Правові засади оренди землі 
Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Зе

мельним кодексом "України, Цивільним кодексом "України, 
цим Законом, законами "України, іншими нормативно-пра-
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вовими актами, прийнятими відповідно до них, а також 
договором оренди землі. 

Відносини, пов'язані з орендою земельних ділянок, на 
яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, 

установ і організацій державної або комунальної власності, 
а також заснованих на майні, що належить Автономній Рес

публіці Крим, та їх структурних підрозділів, регулюються 
цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених 
Законом України <<Про оренду державного та комунального 

майна>>. 

Стаття 3. Об'єкти оренди землі 
Об ' єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають 

у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або 

державній власності. 
Земельна ділянка може передаватися в оренду разом 

з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які 
знаходяться на ній, або без них. 

Стаття 4. Орендодавці землі 
Орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юри

дичні особи, у власності яких перебувають земельні ділян

ки, або уповноважені ними особи. 
Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у 

комунальній власності, є сільські, селищні, міські ради в 

межах повноважень, визначених законом. 

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у 
спільній власності територіальних громад, є районні, об

ласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки Крим 
у межах повноважень, визначених законом. 

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у 
державній власності, є районні, обласні, Київська і Сева

стопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України 
в межах повноважень, визначених законом. 

Стаття 5. Орендарі землі 
Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні 

особи, яким на підставі договору оренди належить право 
володіння і користування земельною ділянкою. 

Орендарями земельних ділянок можуть бути: 
а) районні, обласні, Київська і Севастопольська міські 

державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Респуб-

352 



ліки Крим та Кабінет Міністрів "України в межах повнова

жень, визна чених законом; 

б) сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах пов
новажень, визначених законом; 

в) громадяни і юридичні особи "України, іноземці та осо

би без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні 
об'єднання та організації, а також іноземні держави. 

Стаття 6. Право оренди землі 
Орендарі набувають права оренди земельної ділянки на 

підставах і в порядку, передбачених Земельним :кодексом 
"України, Цивільним кодексом "України, Господарським 

:кодексом "України, цим та іншими законами "України і до
говором оренди землі. 

"У разі набуття права оренди земельної ділянки на конку

рентних засадах підставою для укладення договору оренди 
є результати аукціону чи конкурсу. 

"У разі дострокового припинення договору оренди землі за 

ініціативою орендодавця земельної ділянки, право оренди 
якої набуто за результатами аукціону чи конкурсу, орендо

давець відшкодовує орендарю витрати на його набуття у 
строки, визначені умовами договору та законом, і збитки, 

які понесе орендар внаслідок дострокового припинення 

договору оренди, якщо інше не передбачено договором 
оренди. 

Земельна ділянка, обтяжена заставою, може бути пере

дана в оренду в разі згоди заставодержателя. 

Стаття 7. Перехід права на оренду земельної 
ділянки 

Право на оренду земельної ділянки переходить після 
смерті фізичної особи- орендаря, якщо інше не передба

чено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови 
чи відсутності таких спадкоємців- до осіб, які використо
вували цю земельну ділянку разом з орендарем і виявили 
бажання стати орендарями в разі, якщо це не суперечить 

вимогам Земельного кодексу "України та цього Закону. 
"У разі засудження фізичної особи- орендаря до позбав

лення волі або обмеження його дієздатності за рішенням 
суду право на оренду земельної ділянки переходить до 

одного з членів його сім'ї, який виявив бажання і може 
відповідно до закону стати орендарем, а в разі його відмови 
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або відсутності таких - до осіб, які використовували цю 
земельну ділянку разом з орендарем, за їх згодою, якщо 

це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та 
цього Закону. 

Стаття 8. Суборенда земельних ділянок 
Орендована земельна ділянка або її частина може пере

даватися орендарем у суборенду без зміни цільового призна

чення, якщо це передбачено договором оренди або запись
мовою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця 

орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо 
своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка 

або її частина може бути передана в суборенду. 

У мови договору суборенди земельної ділянки повинні 
обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки 
і не суперечити йому. 

Строк суборенди не може перевищувати строку, визна

ченого договором оренди землі. 
У разі припинення договору оренди чинність договору 

суборенди земельної ділянки припиняється. 
Договір суборенди земельної ділянки підлягає держав

ній реєстрації. 
За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки 

посвідчується нотаріально. 

Передача в суборенду земельних ділянок, на яких розта
шовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ і 
організацій державної або комунальної власності, а також 

заснованих на майні, що належить Автономній Республіці 
Крим, та їх структурних підрозділів, забороняється. 

Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення на період дії договору оренди можуть обміню
ватися належними їм правами користування земельними 

ділянками шляхом укладання між ними договорів суборен

ди відповідних ділянок, якщо це передбачено договором 
оренди або за письмовою згодою орендодавця. 

Стаття 9. Переважне право орендаря на 
отримання орендованої земельної 
ділянки у власність 

Орендар, який відповідно до закону може мати у влас

ності орендовану земельну ділянку, має переважне право 

на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної 
ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона про-
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дається, а у разі продажу на :конкурсі (аукціоні) - якщо 

його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою 

із запропонованих учасниками :конкурсу (аукціону). 

Орендодавець зобов' язаний повідомити в письмовій 

формі орендаря про намір продати земельну ділянку третій 
особі із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона 
продається. 

Стаття 10. Права третіх осіб на орендовану 
земельну ділянку 

Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для 

припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав 

третіх осіб на цю земельну ділянку. 

Стаття 11. Ризик випадкового знищення 
або пошкодження об'єкта оренди 

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта 
оренди несе орендодавець, якщо інше не передбачено дого

вором оренди землі. 

У разі прострочення орендодавцем або орендарем уста

новлених договором оренди землі строків передачі об'єкта 

оренди ризик його випадкового знищення або пошкодження 

у цей період несе сторона, яка допустила прострочення його 

передачі. 

Стаття 12. Страхування об'єкта оренди 
Об'єкт, який передається в оренду, може бути застрахо

ваним на період дії договору оренди землі за згодою сторін 

у порядку, встановленому законодавством України. 

У разі невиконання свого обов'язку стороною, яка по
винна згідно з договором оренди землі застрахувати об'єкт 

оренди, друга сторона може застрахувати 'його і зажадати 

від іншої сторони відшкодування витрат на страхування. 

Розділ 11 
ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

Стаття 13. Поняття договору оренди землі 
Договір оренди землі- це договір, за яким орендодавець 

зобов' язаний за плату передати орендареві земельну ділян

ку у володіння і :користування на певний строк, а орендар 
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зобов' язаний використовувати земельну ділянку відповідно 
до умов договору та вимог земельного законодавства. 

Стаття 14. Форма договору оренди землі 
Договір оренди землі укладається у письмовій формі і 

за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нота- · 
ріально. 

Типова форма договору оренди землі затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 15. Умови договору оренди землі 
Істотними умовами договору оренди землі є: 
об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної 

ділянки); 
строк дії договору оренди; 
орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, 

форм платежу, строків, порядку їі внесення і перегляду та 
відповідальності за її несплату; 

умови використання та цільове призначення земельної 

ділянки, яка передається в оренду; 

умови збереження стану об'єкта оренди; 
умови і строки передачі земельної ділянки орендарю; 
умови повернення земельної ділянки орендодавцеві; 
існуючі обмеження (обтяження) щодо використання 

земельної ділянки; 
визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкод

ження або знищення об'єкта оренди чи його частини; 
відповідальність сторін. 
Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних 

умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог 
статей4-6, 11, 17, 19цього3аконуєпідставоюдлявідмови 
в державній реєстрації договору оренди, а також для визнан
ня договору недійсним відповідно до закону. 

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазна
чатися інші умови, зокрема якісний стан земельних угідь, 
порядок виконаннязобов'язань сторін, порядок страхуван
ня об'єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здій
снення заходів щодо охорони і поліпшення об'єкта оренди, 
проведення меліоративних робіт, а також обставини, що 
можуть вплинути на зміну або припинення дії договору 
оренди, тощо. 

Невід'ємною частиною договору оренди землі є: 
план або схема земельної ділянки, яка передається в 

оренду; 
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кадастровий план земельної ділянки з відображенням 

обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених 
земельних сервітутів; 

акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на міс
цевості); 

акт приймання-передачі об'єкта оренди; 

проект відведення земельної ділянки у випадках, перед

бачених цим Законом. 
У разі якщо договором оренди землі передбачається здій

снити заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об'єкта 

оренди, до договору додається угода щодо відшкодування 
орендарю витрат на такі заходи. 

Стаття 16. Порядок укладення договору оренди 
землі 

Особа, яка бажає отримати земельну ділянку в оренду 

із земель державної або комунальної власності, подає до 
відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого 
самоврядування за місцем розташування земельної ділянки 

заяву (клопотання). 

Розглядзаяви(клопотання)інаданняземельноїділянки 

в оренду проводяться у порядку, встановленому Земельним 

кодексом України. 
У разі згоди орендодавця передати земельну ділянку в 

оренду сторони укладають договір оренди землі відповідно 

до вимог цього Закону. 
Передача земельної ділянки, межі якої визначено в 

натурі (на місцевості), в оренду без зміни її цільового при

значення здійснюється без розроблення проекту її відве
дення. 

У разі зміни цільового призначення земельної ділянки 
надання її в оренду здійснюється за проектом відведення в 

порядку, встановленому законом. 

У разі надходження двох або більше заяв (клопотань) на 
оренду однієї і тієї самої земельної ділянки, що перебуває 

в державній або комунальній власності, відповідні органи 
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування 
проводять аукціон або конкурс щодо набуття права оренди 

земельної ділянки, якщо законом не встановлено інший 

порядок. 

Порядок проведення конкурсу чи аукціону та набуття 

права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах 

визначається законодавством. 
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Стаття 17. Передача об'єкта оренди 
Передача об'єкта оренди орендарю здійснюється орен

додавцем у строки та на умовах, що визначені у договорі 

оренди землі, за актом приймання-передачі. 

Стаття 18. Чинність договору оренди землі 
Договір оренди землі набирає чинності після його дер

жавної реєстрації. 

Стаття 19. Строк дії договору оренди землі 
Строк дії договору оренди землі визначається за згодою 

сторін, але не може перевищувати 50 років. 
При передачі в оренду сільськогосподарських угідь для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
строк дії договору оренди земельних ділянок визначається 

з урахуванням періоду ротації основної сівозміни згідно з 
проектами землеустрою. 

При передачі в оренду сільськогосподарських угідь, які 
розташовані в межах гірничого відводу, наданого для роз

робки родовища нафти або газу, строк дії договору оренди 
земельних ділянок визначається з урахуванням строків 

початку будівництва свердловин та виробничих споруд, 

пов' язаних з їх експлуатацією, на орендованій ділянці або 
на її частині. 

Стаття 20. Державна реєстрація договору оренди 
землі 

Укладений договір оренди землі підлягає державній 
реєстрації. 

Державна реєстрація договорів оренди землі проводить
ся у порядку, встановленому законом. 

Розділ ІІІ 
ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 

Стаття 21. Орендна плата за землю 
Орендна плата за землю- це платіж, який орендар вно

сить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. 

Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю 
встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. 

Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюєть
ся з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передба

чено договором оренди. 
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Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебува

ють у державній або комунальній власності, надходить до 
відповідних бюджетів, розподіляється і використовується 

відповідно до закону і не може перевищувати 10 відсотків їх 
нормативної грошової оцінки. У разі визначення орендаря 
на конкурентних засадах може бути встановлений більший 

розмір орендної плати. 

(Дію частини четвертої статті 21 зупинено на 2004 
рік в частині централізації орендної плати за земельні 

ділянки, які перебувають у державній або комунальній 
власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також 
щодо іУ розподілення та використання згідно із Законом 

України від 27.11.2003 р. :М 1344-IV) 
У разі визнання у судовому порядку договору оренди 

землі недійсним отримана орендодавцем орендна плата за 

фактичний строк оренди землі не повертається. 
Плата за суборенду земельних ділянок державної і кому

нальної власності не може перевищувати орендної плати. 

Стаття 22. Форма орендної плати 
Орендна плата може справлятися у грошовій, нату

ральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) 

формах. 

Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднан
ня різних форм орендної плати. 

Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у 
державній і комунальній власності, справляється виключ

но у грошовій формі. 

Внесення орендної плати оформлюється письмово, за ви

нятком перерахування коштів через фінансові установи. 

Стаття 23. Зміна орендної плати 
Орендна плата за земельні ділянки державної і комуна

льної власності, які передані в оренду для сільськогосподар
ського використання, переглядається один раз на три роки 

в порядку, встановленому законом або договором оренди. 
Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у 

власності фізичних та юридичних осіб, переглядається за 
ЗГОДОЮ СТОрін. 

Орендар має право вимагати відповідного зменшення 

орендної плати в разі, якщо стан орендованої земельної ді
лянки погіршився не з його вини. 
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Розділ lV 
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦІВ 

І ОРЕНДАРІВ, ЗАХИСТ ЇХ ПРАВ 

Стаття 24. Права та обов'язки орендодавця 
Орендодавець має право вимагати від орендаря: 

використання земельної ділянки за цільовим призначен-

ням згідно з договором оренди; 

дотримання екологічної безпеки землекористування 

та збереження родючості Грунтів, додержання державних 
стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил 

забудови населених пунктів; 

дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних 

захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних 

зон, зон особливого режиму використання земель та терито

рій, які особливо охороняються; 

своєчасного внесення орендної плати. 

Орендодавець зобов' язаний: 

передати в користування земельну ділянку у стані, що 

відповідає умовам договору оренди; 

при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати 

відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орен

дованоїземельної ділянки; 

не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користу
ватися орендованою земельною ділянкою; 

відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов' язані з 

поліпшенням стану об'єкта оренди, яке проводилося орен

дарем за згодою орендодавця; 

попередити орендаря про особливі властивості та недолі

ки земельної ділянки, які в процесі їі використання можуть 

спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля 

або призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди. 

Стаття 25. Права та обов'язки орендаря 
Орендар земельної ділянки має право: 

самостійно господарювати на землі з дотриманням умов 
договору оренди землі; 

за письмовою згодою орендодавця зводити в установле

ному законодавством порядку жилі, виробничі, культурно

побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні 
насадження; 

отримувати продукцію і доходи; 
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здійснювати в установленому законодавством порядку 
за письмовою згодою орендодавця будівництво водогоспо

дарських споруд та меліоративних систем. 
Орендар земельної ділянки зобов'язаний: 

приступати до використання земельної ділянки в стро

ки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в 

установленому законом порядку; 

виконувати встановлені щодооб'єкта оренди обмеження 
(обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором 

оренди землі; 

дотримуватися режиму використання земель природно

заповідного та іншого природоохоронного призначення, 
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного при

значення; 

у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору 

оренди земельної ділянки державної або комунальної влас

ності надати копію договору відповідному органу державної 
податкової служби. 

Стаття 26. Витрати орендаря, пов'язані 
з використанням нерухомого майна 

У разі якщо договором оренди земельної ділянки перед
бачено використання нерухомого майна, що розташоване 

на земельній ділянці, пов'язані з цим витрати поклада

ються на орендаря, якщо інше не передбачено договором 
оренди. 

Стаття 27. Захист прав орендаря та орендодавця 
на орендовану земельну ділянку 

Орендареві забезпечується захист його права на орендо

вану земельну ділянку нарівні і~ захистом права власності 
на земельну ділянку відповідно до закону. 

Орендар в установленому законом порядку має право 

витребувати орендовану земельну ділянку з будь-якого 

незаконного володіння та користування, на усунення пере

шкод у користуванні нею, відшкодування шкоди, заподіяної 
земельній ділянці громадянами і юридичними особами 

України, іноземцями, особами без громадянства, інозем
ними юридичними особами, у тому числі міжнародними 

об' єднаннями та організаціями. 
Розмір відшкодування орендодавцем збитків, завданих 

орендарю, повинен бути зменшений, якщо орендар навмис

но або через необережність спричинив збільшення розмірів 
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збитків унаслідок невиконання чи неналежного виконання 

умов договору орендодавцем або не вжив заходів щодо їх 

зменшення. 

Стаття 28. Відшкодування збитків, завданих 
орендарю 

Орендар має право на відшкодування збитків, яких він 
зазнав унаслідок невиконання орендодавцем умов, визна

чених договором оренди землі. 
Збитками вважаються: 

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв' язку з невико
нанням або неналежним виконанням умов договору орендо

давцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен 

здійснити для відновлення свого порушеного права; 
доходи, які орендар міг би реально отримати в разі на

лежного виконання орендодавцем умов договору. 

Розмір фактичних витрат орендаря визначається на під

ставі документально підтверджених даних. 
Уразі дій орендаря, не передбачених договором оренди, 

що призвели до зміни стану земельної ділянки, витрати на 
їх здійснення орендодавцем не відшкодовуються. 

У разі здійснення орендарем за письмовою згодою орен

додавця поліпшення орендованої земельної ділянки за 
власний рахунок орендодавець зобов' язаний компенсувати 

витрати на її поліпшення, якщо інше не передбачено дого
вором оренди. 

Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на 
поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо 

відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підляга
ють відшкодуванню. 

Орендар вправі залишити за собою здійснені ним за влас
ний рахунок вигоди від поліпшення орендованої земельної 

ділянки, якщо ці поліпшення можуть бути відокремлені 

без заподіяння шкоди земельній ділянці. 

Стаття 29. Відшкодування збитків унаслідок зміни 
стану орендованої земельної ділянки 

У разі погіршення орендарем корисних властивостей 
орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її 
стану, орендодавець має право на відшкодування збитків. 

Збитки, завдані третім особам у зв'язку з використанням 
орендарем земельної ділянки, відшкодовуються орендарем 

на загальних підставах. 
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Розміри збитків визначаються сторонами договору орен
ди. "У разі недосягнення сторонами згоди про розмір відшко
дування збитків спір вирішується в судовому порядку. 

Розділ V 
ЗМІНА, ПРИПИНЕННЯІПОНОВЛЕННЯ 

ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

Стаття 30. Зміна умов договору оренди землі 
Зміна умов договору оренди землі здійснюється за вза

ємною згодою сторін. 

"У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору 
оренди землі спір вирішується в судовому порядку. 

Стаття 31. Припинення договору оренди землі 
Договір оренди землі припиняється в разі: 

закінчення строку, на який його було укладено; 
виRупу земельної ділянки для суспільних потреб та при-

мусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспіль
ної необхідності в порядку, встановленому законом; 

поєднання в одній особі власника земельної ділянки та 
орендаря; 

смерті фізичної особи - орендаря, засудження його 
до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 
цього Закону, від виконання укладеного договору оренди 
земельної ділянки; 

ліквідації юридичної особи - орендаря. 

Договір оренди землі припиняється також в інших ви
падках, передбачених законом. 

Договір оренди землі може бути розірваний за згодою 
сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути 

достроково розірваний за рішенням суду в порядку, вста

новленому законом. 

Розірвання договору оренди землі в односторонньому по

рядку не допускається, якщо інше не передбачено законом 

або цим договором. 

Стаття 32. Припинення договору оренди землі 
шляхом його розірвання 

На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути 

достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання 
сторонами обов' язків, передбачених статтями 24 і 25 цього 
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Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення 
чи пошкодження об' єкта оренди, яке істотно перешкоджає 

передбаченому договором використанню земельної ділян

ки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом 

України та іншими законами України. 
У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи 

орендаря орендодавець має право на отримання орендної 

плати на землях сільськогосподарського призначення за 

шість місяців, а на землях несільськогосподарського при
значення - за рік, якщо протягом зазначеного періоду не 

надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору 
оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за 

винятком випадків, коли розірвання договору було обумов

лено невиконанням або неналежним виконанням орендо
давцем договірних зобов'язань. 

У разі розірвання договору оренди землі за погодженням 
сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони 

відшкодування понесених збитків відповідно до закону. 
Перехід права власності на орендовану земельну ділянку 

до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи- орен

даря не є підставою для зміни умов або розірвання договору, 
якщо інше не передбачено договором оренди землі. 

Стаття 33. Поновлення договору оренди землі 
Після закінчення строку, на який було укладено договір 

оренди землі, орендар, який належно виконував обов' язки 
відповідно до умов договору, має за інших рівних умов пе
реважне право на поновлення договору. 

У разі поновлення договору оренди землі на новий строк 

його умови можуть бути змінені за згодою сторін. 
У разі, якщо орендар продовжує користуватися земель

ною ділянкою після закінчення строку договору оренди, то 

за відсутності письмових заперечень орендодавця протягом 

одного місяця після закінчення строку договору він підля

гає поновленню на той самий строк і на тих самих умовах, 

які були передбачені договором. Письмове заперечення 
здійснюється листом-повідомленням. 

Стаття 34. Наслідки припинення або 
розірвання договору оренди землі 

У разі припинення або розірвання договору оренди землі 
орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну 
ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має 
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права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх 

вимог до орендодавця. 

Уразі невиконання орендарем обов'язку щодо умов по
вернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов' я

заний відшкодувати орендодавцю завдані збитки. 

Розділ VI 
РОЗГЛЯД СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

Стаття 35. Розгляд спорів, пов'язаних з орендою 
землі 

Спори, пов'язані з орендою землі, вирішуються у судо
вому порядку. 

Стаття 36. Відповідальність сторін за невиконання 
зобов'язань за договором оренди землі 

У разі невиконання зобов' я зань за договором оренди 
землі сторони несуть відповідальність згідно із законом та 

договором. 

Орендодавець несе відповідальність за недоліки переда
ної в оренду земельної ділянки, що не бу ли передбачені до
говором оренди і перешкоджають використанню земельної 

ділянки за договором. У разі виявлення таких недоліків 
орендар має право вимагати: 

зменшення орендної плати або відшкодування витрат 
на усунення недоліків; 

відрахування з орендної плати певної суми своїх витрат 

на усунення таких недоліків з попереднім повідомленням 
про це орендодавця; 

дострокового розірвання договору. 

Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, по
в' язані з недоліками переданої в оренду земельної ділянки, 

якщо такі недоліки обумовлені договором оренди. 

РозділУІІ 
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ 

Стаття 37. Міжнародні договори 
Уразі якщо міжнародним договором, згода на обов' язко

вість якого надана Верховною Радою України, встановлено 
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інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то засто
совуються правила міжнародного договору. 

РозділУІІІ 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікував-
ня. 

Частини друга, третя і четверта статті 4 набирають чин
ності після розмежування відповідно до закону земель дер
жавної і комунальної власності. 

До розмежування відповідно до закону земель державної 
і комунальної власності орендодавцями земельцих ділянок 
у межах населених пунктів, крім земель, переданих у при

ватну власність, є відповідні сільські, селищні, міські ради, 
а за межами населених пунктів - відповідні органи вико
навчої влади в межах повноважень, визначених Земельним 

кодексом "України. 

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня 
набрання чинності цим Законом: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність 
із цим Законом; 

розробити та затвердити типову форму договору оренди 
землі; 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та 

іншими центральними органами виконавчої влади їх нор
мативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 

Розділ ІХ 
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Громадяни - власники сертифікатів на право на зе

мельну частку (пай) до виділення їм у натурі (на місце

вості) земельних ділянок мають право укладати договори 

оренди земель сільськогосподарського призначення, місце 

розташування яких визначається з урахуванням вимог 

раціональної організації території і компактності землеко

ристування, відповідно до цих сертифікатів з дотриманням 
вимог цього Закону. 

Після виділення в натурі (на місцевості) земельних ді
лянок власникам земельних часток (паїв) договір оренди 
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землі переукладається відповідно до державного акта на 
право власності на земельну ділянку на тих самих умовах, 

що і раніше укладений, і може бути змінений лише за зго
дою сторін. Припинення дії договору оренди допускається 
лише у випадках, визначених цим Законом. 

Президент України Л. КУЧМА 

м. Київ 6 жовтня 1998 року 
N2161-XIV 

Закон України 

ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ 
ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ- ПІДПРИЄМЦІВ 

(Витяг) 

Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних 
осіб - підприємців. 

Розділ І 
ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому зна

ченні: 
відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, 

інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза 
її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує 

роботи або операції, надає послуги в єдиному замкнутому 

технологічному процесі з юридичною особою, або представ

ництво, що здійснює представництво і захист інтересів 

юридичної особи; 
державний реєстратор- посадова особа, яка відповідно 

до цього Закону здійснює державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців; 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців (далі- Єдиний державний реєстр) - ав

томатизованасистемазбирання,накопичення,захисту,об-
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ліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців; 

місце проживання фізичної особи- житловий будинок, 
квартира, інше приміщення, придатне для проживання в 

ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному 
пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно 

або тимчасово, що знаходиться за певною адресою, за якою 

здійснюється зв'язок з фізичною особою- підприємцем; 

місцезнаходження юридичної особи- місцезнаходжен

ня постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а 
в разі його відсутності -місцезнаходження іншого органу 

чи особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи 
без довіреності (далі- виконавчий орган), за певною адре

сою, яка вказана засновниками (учасниками) в установчих 

документах і за якою здійснюється зв'язок з юридичною 
особою; 

реєстраційна картка- документ встановленого зразка, 
який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення від

повідних записів до Єдиного державного реєстру; 

реєстраційна справа - папка організаційно-облікового 
типу з документами або комп'ютерними файлами для пос
тійного зберігання, що подаються державному реєстратору 
відповідно до закону; 

свідоцтво про державну реєстрацію -документ встанов

леного зразка, який засвідчує факт внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про державну реєстрацію юри

дичної особи або фізичної особи - підприємця; 

спеціалізований дРукований засіб масовоїінформації-ви
дання спеціально уповноваженого органу з питань держав

ної реєстрації, в якому відповідно до цього Закону публіку

ються відомості з Єдиного державного реєстру; 
фонди соціального страхування - Фонд соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд за

гальнообов'язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття, Фонд соціального страху
вання від нещасних випадків на виробництві та професій
них захворювань України. 

Стаття 3. Сфера дії Закону 
1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстр а

цію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-пра

вової ~юрми, форми власності та підпорядкування, а також 
фізичних осіб - підприємців. 
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2. Законом можуть бути встановлені особливості держав
ної реєстрації об' єднань громадян (у тому числі професійних 
спілок), благодійних організацій, партій, органів держав

ної влади та органів місцевого самоврядування, банків, 
торгово-промислових палат, фінансових установ (у тому 
числі кредитних спілок), бірж, а також інших установ та 
організацій. 

3. Об' єднання громадян (у тому числі професійні спілки), 
благодійні організації, партії, органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, банки, торгово-промис
лові палати, фінансові установи (у тому числі кредитні спіл
ки), біржі, інші установи та організації, для яких законом 

встановлені особливості державної реєстрації, набувають 
статусу юридичної особи лише з моменту їх державної ре

єстрації у порядку, встановленому цим Законом. 

Стаття 4. Поняття державної реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців 

1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців - засвідчення факту створення або при
пинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або 

позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також 
вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим 

Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного 
державного реєстру. 

2. Порядок проведення державної реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців включає, зокрема: 

перевірку комплектності документів, які подаються дер
жавному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в 
реєстраційній картці; 

перевірку документів, які подаються державному ре
єстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні 

державної реєстрації; 

внесення відомостей про юридичну особу або фізичну 
особу - підприємця до Єдиного державного реєстру; 

оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію 

та виписки з Єдиного державного реєстру. 

3. Зміни до установчих документів юридичної особи, 
а також зміна прізвища таjабо імені, таjабо по батькові 
(далі - імені) або місця проживання фізичної особи- під

приємця підлягають обов'язковій державній реєстрації 
шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного дер
жавного реєстру в порядку, встановленому цим Законом. 
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4. Відокремлені підрозділи юридичної особи не підляга· 
ють державній реєстрації. 

5. Представництва, філії іноземних компаній в Україні 
підлягають акредитації на території У країни в порядку, 
встановленому законом. 

Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців 

1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців проводиться державним реєстрато
ром виключно у виконавчому комітеті міської ради міста 

обласного значення або у районній, районній у містах 

Києві та Севастополі державній адміністрації за місце
знаходженням юридичної особи або за місцем проживання 
фізичної особи - підприємця. 

Стаття 6. Державний реєстратор 
1. Державний реєстратор на території відповідної адмі

ністративно-територіальної одиниці: 

проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фі
зичних осіб - підприємців; 

проводить резервування найменувань юридичних осіб; 

передає органам статистики, державної податкової 

служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального 
страхування повідомлення та відомості з реєстраційних 

карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені 
цим Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації 
відокремлених підрозділів юридичних осіб; 

формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних 

справ; 

здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну 

реєстрацію, а також їх заміну; 
оформлює та видає виписки, довідки з Єдиного держав

ного реєстру; 

проводить державну реєстрацію змін до установчих доку

ментів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені 
або місця проживання фізичних осіб- підприємців; 

проводить державну реєстрацію припинення юридичних 
осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької 

діяльності фізиЧними особами - підприємцями; 
звертається до суду із заявою про зміну мети установи у 

встановленому законом порядку. 
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Стаття 7. Спеціально уповноважений орган 
з питань державної реєстрації 

1. Спеціально уповноваженим органом з питань дер
жавної реєстрації є центральний орган виконавчої влади, 

лкий забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

підприємництва. 

2. Спеціально уповноважений орган з питань державної 
реєстрації: 

здійснює державний gагллд за дотриманням законодавст

ва у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців; 

узагальнює практику застосування нормативно-право

вих актів з питань державної реєстрації та розробляє про

екти нормативно-правових актів у цій сфері; 

затверджує нормативно-правові акти щодо формування 

та ведення Єдиного державного реєстру; 

забезпечує формування та ведення Єдиного державного 
реєстру; 

затверджує форми реєстраційних карток, довідки та ви

писки з Єдиного державного реєстру; 

організовує навчальnу підготовку та підвищення кв алі
фікації державних реєстраторів, погоджує кандидатури на 

зайнлттл посади державного реєстратора; 

видає посвідчення і печатку державного реєстратора; 

забезпечує замовлення, постачання, облік та звітність 

щодо витрачапил бланків свідоцтв про державну реєстрацію 
та бланків виписок з Єдиного державного реєстру; 

видає спеціалізований друкований засіб масової інфор

мації. 
3. Уразі виявлення факту порушення порядку проведен

пл державної реєстрації з боку державного реєстратора спе
ціально уповноважений орган з питань державної реєстрації 

має право звернутися до міського голови міста обласного 
значення або голови районної, районної в містах Києві та 
Севастополі державної адміністрації з поданням про звіль

нення державного реєстратора з цієї посади. Рішення про 

звільнення державного реєстратора із займаної посади по
винно бути прийняте протягом п'ятнадцяти календарних 

днів з днл надходження відповідного подання. 
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Стаття 8. Вимоги до оформлення документів, 
які подаються державному реєстратору 

1. Документи, які відповідно до вимог цього Закону пода
ються (надсилаються рекомендованим листом) державному 

реєстратору, повинні бути викладені державною мовою. 
2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або 

від руки друкованими літерами. Якщо документи надсила

ються державному реєстратору рекомендованим листом, 

підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути но

таріально посвідчений. 
3. Установчі документи (установчий акт, статут або за

сновницький договір, положення) юридичної особи повинні 

містити відомості, передбачені законом. 
4 . У разі, коли законом встановлено вимоги щодо реєст

рації установчих документів, такі документи подаються 

з відміткою про їх реєстрацію в органі, визначеному за

коном. 

5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни 
до них, викладаються письмово, прошиваються, пронуме

ровуються та підписуються засновниками· (учасниками), 
якщо законом не встановлено інший порядок їх затверджен

ня. Підписи засновників (учасників) на установчих доку
ментах повинні бути нотаріально посвідчені. У випадках, 

якіпередбаченізаконом,установчідокументиповиннібути 
погоджені з відповідними органами державної влади. 

Внесення змін до установчих документів юридичної осо

би оформляється окремим додатком або викладенням уста

новчих документів у новій редакції. На титульній сторінці 
додатка до установчих документів юридичної особи робить

ся відмітка про те, що зазначені документи є невід'ємною 
частиною відповідних установчих документів. 

6 . Документ про підтвердження реєстрації іноземної 
юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути 
легалізований у встановленому порядку. 

7. Вимоги щодо написання найменування юридичної 
особи або її відокремленого підрозділу встановлюються 
спеціально уповноваженим органом з питань державної 
реєстрації. 

Стаття 9. Свідоцтво про державну реєстрацію 
1. Державні реєстратори використовують бланки еві

доцтв про державну реєстрацію юридичних осіб та бланки 

свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб- підпри-
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ємців єдиних зразків. Описи бланка свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про держав

ну реєстрацію фізичної особи- підприємця, а також по

рядок їх оформлення встановлюються спеціально уповно

важеним органом з питань державної реєстрації. 

2. Бланки свідоцтв про державну реєстрацію юридичних 
осіб та бланки свідоцтв про державну реєстрацію фізичних 

осіб- підприємців є документами суворої звітності, мають 

облікову серію і номер. 

3. У бланку свідоцтва про державну реєстрацію юридич
ної особи зазначаються: 

найменування юридичної особи; 

ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру під-

приємств і організацій України; 

місцезнаходження юридичної особи; 

місце проведення державної реєстрації; 
дата проведення державної реєстрації; 

прізвище та ініціали державного реєстратора. 
4. У бланку свідоцтва про державну реєстрацію фізичної 

особи- підприємця зазначаються: 

ім'я фізичної особи- підприємця; 

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника 

податків та інших обов'язкових платежів з Державного 
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших 

обов'язкових платежів (далі- ідентифікаційний номер 

фізичної особи- платника податків); 

місце проживання фізичної особи- підприємця; 

дата проведення державної реєстрації; 

місце проведення державної реєстрації; 

прізвище та ініціали державного реєстратора. 

5. Свідоцтво про державну реєстрацію підписується дер
жавним реєстратором та засвідчується його печаткою. 

6. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію проводить
ся у разі: 

внесення змін до установчих документів юридичної осо

би, якщо ці зміни пов' язані із зміною найменування та/ або 

місцезнаходження юридичної особи; 

внесення змін до відомостей про фізичну особу- підпри

ємця, якщо ці зміни пов' язані із зміною імені та/ або місця 

проживання фізичної особи- підприємця; 
втрати або пошкодження свідоцтва про державну реєст

рацію. 
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7. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку 
із внесенням змін до установчих документів юридичної 
особи, якщо ці зміни пов'язані із зміною найменування 

та/або місцезнаходження юридичної особи, здійснюєтьсЯ 
при проведенні державної реєстрації змін до установчих 
документів юридичної особи. 

8. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв' язку із 
внесенням змін до відомостей про фізичну особу- підпри

ємця, якщо ці зміни пов' язані із зміною імені та/ або місця 
проживання фізичної особи - підприємця, здійснюється 

при проведенні державної реєстрації змін до відомостей про 
фізичну особу - підприємця. 

9·. Для заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв' яз
ку з його втратою або пошкодженням засновники (учасни

ки) юридичної особи (фізична особа- підприємець) або 
уповноважений ними орган чи особа повинні подати дер

жавному реєстратору особисто (надіслати рекомендованим 
листом з описом вкладення) такі документи: 

заяву встановленого зразка про заміну свідоцтва про 
державну реєстрацію; 

не придатне для використання свідоцтво про державну 
реєстрацію, якщо підставою для заміни свідоцтва є його 

пошкодження; 

документ, що підтверджує внесення плати за публікацію 
повідомлення про втрату або заміну свідоцтва про державну 

реєстрацію; 

документ про підтвердження внесення реєстраційного 
збору за заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв' язку 

з його втратою або пошкодженням. 

10. Державному реєстратору забороняється вимагати 
додаткові документи для проведення заміни свідоцтва про 
державну реєстрацію у зв' язку з його втратою або пошкод

женням, якщо вони не передбачені частиноюдев'ятою цієї 
статті. 

11. Якщо документи для проведення заміни свідоцтва про 
державну реєстрацію у зв' язку з його втратою або пошкоджен
ням подаються засновником (учасником) юридичної особи 
чи фізичною особою - підприємцем, або уповноваженою 
ними особою особисто, державному реєстратору додатково 

пред' являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) 

повноваження. 

12. Документи, які подаються для проведення заміни 
свідоцтва про державну реєстрацію у зв' язку з його втратою 
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або пошкодженням, приймаються за описом, копія якого в 

день надходження документів видається (надсилається ре
комендованим листом) засновнику (учаснику) юридичної 

особи чи фізичній особі - підприємцю або уповноваженому 
ними органу чи особі з відміткою про дату надходження 

документів. 

Дата надходження документів для проведення заміни 

свідоцтва про державну реєстрацію у зв' язку з його втратою 
або пошкодженням вноситься до журналу обліку реєстра

ційнихдій. 

13. Державний реєстратор має право залишити без роз
гляду документи, які подані для проведення заміни свідоц

тва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або 

пошкодженням, якщо: 

документи подані за неналежним місцем проведення 

заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв' язку з його 
втратою або пошкодженням; 

документи не відповідають вимогам, які встановлені 

частиною першою статті 8, частиною п'ятою статті 10 та 
частиною двадцятою статті 22 цього Закону; 

документи подані не у повному обсязі. 

14. Про залишення документів, які подані для проведен
ня заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв' язку з 
його втратою або пошкодженням, без розгляду засновнику 
(учаснику) юридичної особи чи фізичній особі- підпри

ємцю або уповноваженому ними органу чи особі не пізніше 

наступного робочого дня з дати надходження документів 

державним реєстратором видаються (надсилається реко

мендованим листом з описом вкладення) відповідне по

відомлення із зазначенням підстав залишення документів 
без розгляду та документи, що подавалися для проведення 

заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв' язку з його 

втратою або пошкодженням, відповідно до опису. 

Залишення документів, які подавалися для прове

дення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у 

зв'язку з його втратою або пошкодженням, без розгляду 

не перешкоджає засновнику (учаснику) юридичної осо

би чи фізичній особі - підприємцю або уповноваженому 
ними органу чи особі повторному зверненню до державного 

реєстратора в загальному порядку після усунення причин, 

що були підставою для залишення цих документів без роз

гляду. 
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15. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв' язку 
з його втратою або пошкодженням здійснюється протягом 
двох робочих днів з дати надходження документів для прове
дення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв' язку 
з його втратою або пошкодженням. 

Про заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв' язку 
з його втратою або пошкодженням до Єдиного державного 
реєстру вноситься відповідний запис. 

Стаття 10. Реєстраційний збір за проведення 
державної реєстрації 

1. За проведення державної реєстрації справляється ре
єстраційний збір у такому розмірі: 

десять неоподатковуваних мінімумів доходів грома
дян - за проведення державної реєстрації юридичної 
особи; 

два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за 
проведення державної реєстрації фізичної особи- підпри
ємця. 

2. За проведення державної реєстрації змін до установ
чих документів юридичної особи, державної реєстрації 
зміни імені або місця проживання фізичної особи- підпри
ємця справляється реєстраційний збір у розмірі тридцяти 
відсотків реєстраційного збору, встановленого частиною 
першою цієї статті. 

3. За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв' язку 
з його втратою або пошкодженням справляється реєстра
ційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян. 

4. :Кошти, одержані відповідно до цього Закону як реєст
раційний збір, зараховуються до місцевого бюджету за міс
цезнаходженням юридичноі особи або місцем проживання 
фізичної особи - підприємця. 

5. Документом, що підтверджує внесення реєстраційного 
збору, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіж
ного доручення з відміткою банку. 

РозділІІ 
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР 

Стаття 16. Єдиний державний реєстр 
1. Єдиний дерЖавний реєстр створюється з метою забез

печення органів державної влади, а також учасників ци-
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вільного обороту достовірною інформацією про юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного 
реєстру. 

2. Єдиний державний реєстр ведеться на електронних 
носіях відповідно до державних стандартів, що забезпечу

ють його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними 
системами та мережами, що складають інформаційний 
ресурс держави. 

Стаття 17. Відомості Єдиного державного 
реєстру 

1. Відомості про юридичну особу або фізичну особу - під

приємця включаються до Єдиного державного реєстру шля
хом внесення записів на підставі відомостей з відповідних 
реєстраційних карток. 

2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відо
мості щодо юридичної особи: 

повне найменування юридичної особи та скорочене у 
разі його наявності; 

ідентифікаційний код юридичної особи; 
форма власності; 
організаційно-правова форма; 

центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфе
ри управління якого належить юридична особа державної 

форми власності чи юридична особа, в статутному фонді 
якої частка держави становить не менше 25 відсотків; 

місцезнаходження юридичної особи; 
перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому 

числі ім'я, місце проживання, ідентифікаційний номер 

фізичної особи- платника податків, якщо засновник- фі
зична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифі

каційний код, якщо засновник - юридична особа; 

основні види діяльності; 
прізвище, ім' я та по батькФві осіб, які мають право вчиня

ти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, 
у тому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні но
мери фізичних осіб - платників податків; 

дані про наявність обмежень щодо представництва від 
імені юридичної особи; 

дані про розмір статутного фонду (статутного або скла

деного капіталу), у тому числі частки кожного із заснов
ників (учасників), а також розмір сплаченого статутного 

фонду (статутного або складеного капіталу) на дату про-
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ведення державної реєстрації та дата закінчення його 

формування; 

дата та номер запису про проведення державної реєст

рації юридичної особи, дати та номери записів про внесення 
змін до нього; 

підстави для відмови у проведенні державної реє

страції; 

серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата 

видачі або заміни свідоцтва про державну реєстрацію; 
дані про установчі документи, дати та номери записів 

про внесення змін до них; 
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації 

змін до установчих документів; 

дата та номер запису про скасування державної реєст

рації змін до установчих документів юридичної особи; 

дані про дату постановки на облік та дату зняття з обліку 
в органах статистики, державної податкової служби, Пенсій

ного фонду України, фондів соціального страхування; 
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи; 

дані про перебування юридичної особи в процесі припи
нення, зокрема дата реєстрації рішення засновників (учас-
ників) або уповноважених ними органів про припинення 

юридичної особи, відомості про комісію з припинення (лік

відатора, ліквідаційну комісію тощо); 
дата та номер запису про державну реєстрацію припинен

ня юридичної особи, підстава для його внесення; 

дата та номер запису про відміну державної реєстрації 

припинення юридичної особи, підстава для його внесення; 

місце проведення державної реєстрації, а також місце 
проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим 
Законом; 

місцезнаходження реєстраційної справи; 

дані про видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного дер

жавного реєстру; 

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що вне

сла до Єдиного державного реєстру запис про державну 

реєстрацію юридичної особи, внесла зміни до цього запису 
або внесла запис про державну реєстрацію припинення 

юридичної особи; 

дата передачі реєстраційної справи до державної архівної 
установи,адресаїїзнаходження. 

4. В Єдиному державному реєстрі містяться також 
відомості про відсутність юридичної особи за її місцезна-
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ходженням, про відсутність підтвердження відомостей 
про юридичну особу, а також відомості про зарезервовані 

найменування юридичних осіб. 

Стаття 18. Статус відомостей Єдиного державного 
реєстру 

1. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного 
державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомос

ті вважаються достовірними і можуть бути використані в 

спорі з третьою особою, доки до них не внесено ві~повідних 

змін. 
2. Якщо відомості, які підлягають внесен-ню до Єдиного 

державного реєстру, є недостовірними і були внесені до 

нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як да 

достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі 

у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі ві

домості є недостовірними. 

3. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного 
державного реєстру, не були до нього внесені, вони не мо

жуть бути використані в спорі з третьою особою. 

Стаття 19. Внесення змін до відомостей про 
юридичну особу, які містяться 

в Єдиному державному реєстрі 
1. У разі, якщо зміна відомостей про юридичну особу, які 

містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із 

змінами до установчих документів юридичної особи або не 

підлягає державній реєстрації, виконавчий орган юридич

ної особи або уповноважена ним особа зобов' язаний подати 
(надіслати рекомендованим листом) державному реєстрато

ру за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної 

особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до 

відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному 

державному реєстрі. 

2. Державному реєстратору забороняється вимагати до
даткові документи для внесення змін до відомостей про юри

дичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, 
якщо вони не передбачені частиною першою цієї статті. 

3. Якщо реєстраційна картка про внесення змін до відо

мостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному держа

вному реєстрі, подається особисто особою, уповноваженою 

виконавчим органом юридичної особи, державному реєст-
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ратару додатково· пред'являються її паспорт та документ, 

що підтверджує її повноваження. 
4. Дата надходження реєстраційної картки про внесен

ня змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в 
Єдиному державному реєстрі, вноситься до журналу обліку 
реєстраційних дій. 

5. Державний реєстратор має право залишити без роз
гляду реєстраційну картку про внесення змін до відомостей 

про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному 
реєстрі, якщо реєстраційна картка оформлена з порушен
ням вимог, які встановлені частинами першою та другою 
статті 8 цього Закону. 

Про залишення без розгляду реєстраційної картки про 

внесення змін до відомостей про юридичну особу, які міс
тяться в Єдиному державному реєстрі, виконавчому органу 

юридичної особи або уповноваженій ним особі не пізніше 
наступного робочого дня з дати її надходження державним 

реєстратором видається (надсилається рекомендованим 
листом) відповідне повідомлення із зазначенням підстав 

залишення реєстраційної картки про внесення змін до 
відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному 
державному реєстрі, без розгляду. 

6. Державний реєстратор за відсутності підстав для зали
шення без розгляду реєстраційної картки про внесення змін 
до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному 

державному реєстрі, зобов'язаний не пізніше наступного 

робочого дня з дати її надходження внести до Єдиного дер
жавного реєстру запис про внесення змін до відомостей про 

юридичну особу. 

7. Юридична особа щорічно, починаючи з наступного 
року з дати її державної реєстрації, протягом одного місяця 
зобов' язана подати (надіслати рекомендованим листом) дер

жавному реєстратору реєстраційну картку встановленого 

зразка про підтвердження відомостей про юридичну особу. 

Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про 
юридичну особу залишається державним реєстратором без 

розгляду, якщо вона не відповідає вимогам час~ин першої 
та другої статті 8 цього Закону. Якщо реєстраційна картка 
про підтвердження відомостей про юридичну особу не була 
надана юридичною особою в установлений цією частиною 
строк, державний реєстратор зобов'язаний у строк, що не 

- перевищує десяти робочих днів з дати, яка встановлена 
для юридичної особи для подання реєстраційної картки 
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про підтвердження відомостей про юридичну особу, на

правити рекомендованим листом юридичній особі повідом
лення про необхідність подання державному реєстратору 
реєстраційної картки про підтвердження відомостей про 

юридичну особу. У разі повернення до державного реєстра
тора рекомендованого листа з відм і тк ою відділення зв' язку 
про відсутність юридичної особи за вказаною адресою або 
неподання юридичною особою протягом місяця з дати на

правлення їй відповідного повідомлення реєстраційної 
картки про підтвердження відомостей про юридичну особу 
державний реєстратор повинен внести до Єдиного держав
ного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її міс
цезнаходженням або запис про відсутність підтвердження 

відомостей про юридичну особу. 

Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру 

1. Відомості, що містяться в Єдиному державному ре
єстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком 

ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників по
датків. 

2. Відомості, що містяться в Єдиному державному ре
єстрі, надаються у вигляді: 

витягу з Єдиного державного реєстру; 
довідки про наявність або відсутність в Єдиному держав

ному реєстрі інформації, яка запитується. 

3. Формавитягу та довіДІ'И з Єдиного державного реєст
ру встановлюється спеціально уповноваженим органом з 

питань державної реєстрації. Витяг або довідка з Єдиного 

державного реєстру підписується державним реєстратором 

та засвідчується його печаткою. 
4. Строк надання відомостей з Єдиного державного ре

єстру не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати 

надходження запиту. 

5. За одержання витягу та довідки з Єдиного державного 
реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення 

якої визначається спеціально уповноваженим органом з 
питань державної реєстрації. 

6. Кошти, одержані за отримання відомостей з Єдиного 
державного реєстру, спрямовуються на фінансування ви

датків, що пов'язані з його веденням. 
7. Документом, що підтверджує внесення плати за отри

мання відомостей з Єдиного державного реєстру, є копія 
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квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення 
з відміткою банку. 

8. Органи державної влади звільняються від плати за 
одержання за їх запитом відомостей з Єдиного державного 

реєстру, якщо такий запит подається у зв' язку із здійснен
ням ними повноважень, визначених законом. 

9. Передача даних з Єдиного державного реєстру третім 
особам на комерційній основі забороняється. 

Стаття 21. Виписка з Єдиного державного реєстру 
1. Вип'иска з Єдиного державного реєстру видається 

юридичній особі або фізичній особі -підприємцю за їх пись
мовим запитом протягом двох робочих днів з дати подання 

цього запиту або на підставі їх письмової заяви при видачі 
свідоцтва про державну реєстрацію або при його заміні. 

2. Державні реєстратори використовують бланк виписки 
з Єдиного державного реєстру встановленого зразка. Опис 
бланка виписки з Єдиного державного реєстру встановлюєть

ся спеціально уповноваженим органом з питань державної 
реєстрації. 

3. Бланки виписок з Єдиного державного реєстру мають 
облікову серію і номер. 

4. У виписці зазначаються: 
найменування юридичної особи або ім' я фізичної осо

би - підприємця; 

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифіка
ційний номер фізичної особи - підприємця - платника 

податків; 

форма власності юридичної особи; 

місцезнаходження юридичної особи або місце проживан
ня фізичної особи - підприємця; 

прізвище, ім' я та по батькові осіб, які мають право вчиня
ти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, 
у тому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні но
мери фізичних осіб - платників податків; 

наявність обмежень щодо представництва від імені юри-
дичної особи або фізичної особи- підприємця; 

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі; 

дата видачі виписRи. 
5. Виписка з Єдиного державного реєстру підписується 

державним реєстратором і засвідчується його печаткою. 
6. У разі, коли юридична особа знаходиться у процесі 

припинення або фізична особа - підприємець знаходиться 
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у процесі припинення підприємницької діяльності, у ви

писці робиться відповідний запис. 
7. Виписка з Єдиного державного реєстру є чинною про

тягом тридцяти календарних днів з дати її видачі. 
8. Виписка з Єдиного державного реєстру не видається 

юридичній особі у разі наявності в Єдиному державному 
реєстрі запису про: 

відсутність юридичної особи заП місцезнаходженням; 
відсутність підтвердження відомостей про юридичну 

особу. 
9. Виписка з Єдинqго державного реєстру втрачає чин

ність раніше строку, який встановлено у частині сьомій цієї 

статті, якщо до Єдиного державного реєстру були внесені 
зміни щодо відомостей, які зазначаються у виписці з Єди
ного державного реєстру. 

10. За одержання виписки з Єдиного державного реєстру 
справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного 
мінімуму доходів громадян. 

11. Кошти, одержані за надання виписки з Єдиного дер
жавного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, 

що пов'язані з його веденням. 
12. Документом, що підтверджує внесення плати за 

отримання виписки з Єдиного державного реєстру, є копія 
квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення 
з відміткою банку. 

Стаття 22. Публікація відомостей з Єдиного 
державного реєстру 

1. Інформація про проведення державної реєстрації 
юридичної особи, про зміну місцезнаходження юридичної 

особи, про зміну найменування юридичної особи, про прий
няття засновниками (учасниками) або уповноваженим 

ними органом або судом рішення про виділ, про прийнят

тя ·засновниками (учасниками) або уповноваженим ними 

органом рішення щодо припинення юридичної особи, про 
постановлення судового рішення щодо припинення юридич
ної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством 

юридичної особи, про постановлення судового рішення 
щодо порушення провадження у справі про банкрутство 

юридичної особи, про зменшення статутного фонду юри

дичної особи, про проведення державної реєстрації при
пинення юридичної особи, про втрату або заміну свідоцтва 
про державну реєстрацію, про прийняття фізичною особою 
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рішення щодо припинення підприємницької діяльності, 

про постановлення судового рішення щодо припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи- підприємця, 

якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної 

особи -підприємця, про постановлення судового рішення 

щодо порушення провадження у справі про банкрутство 

фізичної особи- підприємця, про постановлення судового 

рішення щодо припинення провадження у справі про бан
крутство юридичної особи або фізичної особи - підприємця 

підлягаєобов'язковому опублікуванню в спеціалізованому 

друкованому засобі масової інформації. 
2. Повідомлення про проведення державної реєстрації 

юридичної особи повинно містити відомості про: 

найменування юридичної особи; 

ідентифікаційний код юридичної особи; 

місцезнаходження юридичної особи; 
місце та дату проведення державної реєстрації. 

3. Повідомлення про зміну місцезнаходження юридичної 
особи повинно містити відомості про: 

найменування юридичної особи; 

ідентифікаційний код юридичної особи; 

попереднє та нове місцезнаходження юридичної особи; 

місце та дату проведення державної реєстрації змін до 

установчих документів, зокрема щодо зміни місцезнаход
ження юридичної особи. 

4. Повідомлення про зміну найменування юридичної 
особи повинно містити відомості про: 

попереднє та нове найменування юридичної особи; 

ідентифікаційний код юридичної особи; 
місцезнаходження юридичної особи; 

місце та дату проведення державної реєстрації змін до 

установчих документів, зокрема щодо зміни найменування 

юридичної особи. 

5. Повідомлення про зменшення статутного фонду (ста
тутного або складеного капіталу) юридичної особи повинно 

містити відомості про: 

найменування юридичної особи; 

ідентифікаційний код юридичної особи; 

місцезнаходження юридичної особи; 

розмір, на який зменшено статутний фонд (статутний 

або складений капітал), а також розмір статутного фонду 

(статутного або складеного капіталу) після зменшення; 
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місце та дату проведення державної реєстрації змін до уста
новчих документів, зокрема щодо зменшення статутного фон

ду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи. 
7. Повідомлення про прийняття засновниками (учасни

ками) або уповноваженим ними органом рішення щодо при
пинення юридичної особи повинно містити відомості про: 

найменування юридичної особи; 

ідентифікаційний код юридичної особи; 

місцезнаходження юридичної особи; 

підставу для прийняття рішення щодо припинення 
(злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) 
юридичної особи; 

місце та дату внесення запису про прийняття рішення 
засновниками (учасниками) або уповноваженим ними орга

ном про припинення юридичної особи; 
дату призначення та відомості про комісію з припинення 

(ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо); 
порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юри

дичної особи, що припиняється. 

11. Повідомлення про проведення державної реєстра
ції припинення юридичної особи повинно .містити відо
мості про: 

найменування юридичної особи; 

ідентифікаційний код юридичної особи; 
місцезнаходження юридичної особи; 
місце та дату проведення державної реєстрації припинен

ня юридичної особи. 
12. Повідомлення про втрату або заміну свідоцтва про 

державну реєстрацію повинно містити відомості про: 
найменування юридичної особи або ім'я фізичної осо

би - підприємця; 
ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифіка

ційний номер фізичної особи - платника податків; 
місцезнаходження юридичної особи або місце проживан

ня фізичної особи - підприємця; 

серію та номер свідоцтва, що втрачене або замінене; 
місце та дату внесення запису про втрату або заміну сві

доцтва. 

17. Підставою для публікації повідомлень у спеціалізо
ваному друкованому засобі масової інформації є внесення 
відповідного запису до Єдиного державного реєстру. 

18. Повідомлення підлягають опублікуванню спеціаль
но уповноваженим органом з питань державної реєстрації 
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в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації 

протягом десяти робочих днів з моменту внесення відповід

ного запису до Єдиного державного реєстру. 
19. За публікацію повідомлень, які зазначені в частинах 

п'ятій, шостій, сьомій, дванадцятій та тринадцятій цієї 
статті, справляється плата в розмірі трьох неоподатковува

них мінімумів доходів громадян, яка використовується на 

відшкодування витрат, пов'язаних з виданням спеціалізо
ваного друкованого засобу масової інформації. 

20. Документом, що підтверджує внесення плати за пу
блікацію повідомлень, є копія квитанції, виданої банком, 

або копія платіжного доручення з відміткою банку. 

РозділІІІ 
РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

Стаття 23. Резервування найменування 
юридичної особи 

1. Юридична особа повинна мати своє найменування, 
яке містить інформацію про їі організаційно-правову форму 
та назву. 

2. Засновник (засновники) юридичної особи має право 
зарезервувати найменування юридичної особи строком на 

два місяці, а для відкритих акціонерних товариств - стро
ком на дев'ять місяців. 

3. Засновник (засновники) юридичної особи повинен 
вказати у заяві про резервування найменування юридичної 

особи повне найменування юридичної особи, під яким він 
(вони) мають намір її зареєструвати. 

4. Для резервування найменування юридичної особи за
сновник (засновники) юридичної особи або уповноважена 
ним (ними) особа повинен подати (надіслати рекомендова

ним листом з описом вкладення) державному реєстратору 

такі документи: 

заяву встановленого зразка про резервування наймену

вання юридичної особи; 

документ, що підтверджує внесення плати за проведення 
резервування найменування юридичної особи. 

5. Державному реєстратору забороняється вимагати до
даткові документи для проведення резервування наймену
вання юридичної особи, якщо вони не передбачені частиною 
четвертою цієї статті. 
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6. Якщо документи для проведення резервування на
йменування юридичної особи подаються засновником 
юридичної особи або уповноваженою ним особою особисто, 
державному реєстратору додатково пред' являються паспорт 

та документ, що засвідчує його (її) повноваження. 
7. Документи, які подані для проведення резервування 

найменування юридичної особи, приймаються за описом, 

копія якого в день надходження документів видається (над

силається рекомендованим листом з описом вкладення) 

засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі 
з відміткою про дату надходження документів. 

Дата надходження документів для проведення резерву
вання найменування юридичної особи вноситься до журна
лу обліку реєстраційних дій. 

8. Державний реєстратор має право залишити без роз
гллду документи, які подані для проведення резервування 

найменування юридичної особи, якщо: 
найменування не відповідає вимогам щодо обмежень, 

які встановлені абзацом дев'ятим частини першої статті 
27 цього Закону; 

найменування юридичної особи не відповідає вимогам 
щодо найменування юридичних осіб окремих організацій
но-правових форм, які встановлені законом; 

викладення найменування не відповідає вимогам, вста

новленим спеціально уповноваженим органом з питань 
державної реєстрації; 

документи не відповідають вимогам, які встановлені 
частинами третьою та сімнадцятою цієї статті. 

9. Про залишення документів, які подані для проведення 
резервування найменування юридичної особи, без розгляду 
засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі 
не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження 

державним реєстратором видаються (надсилається реко

мендованим листом з описом вкладення) відповідне пові

домлення із зазначенням підстав залишення документів 

без розгляду та документи, що подавалися для проведення 
резервування найменування юридичної особи, відповідно 
до опису. 

Залишення документів, які подавалися для проведення 
резервування найменування юридичної особи, без розгляду 

не перешкоджає засновнику юридичної особи або уповно
важеній ним особі повторному зверненню до державного 
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, 
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що були підставою для залишення цих документів без роз
гляду. 

10. Резервування найменування юридичної особи здій
снюється протягом трьох робочих днів з дати надходження 
документів, які встановлені у частині четвертій цієї статті. 

11. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі 
найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазна
чено в заяві про резервування найменування юридичної 
особи, державний реєстратор протягом строку, встанов
леного в частині десятій цієї статті, вносить до Єдиного 
державного реєстру запис про резервування найменування 

юридичної особи і видає (надсилає рекомендованим листом) 
засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі 
довідку з Єдиного державного реєстру про резервування на
ймекування юридичної особи, яка дійсна протягом строку 
резервування. 

12. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису 
про резервування найменування юридичної особи є датою 
резервування найменування юридичної особи. 

13. Якщо протягом строку резервування до Єдиного 
державного реєстру не буде внесено запис про державну 
реєстрацію юридичної особи або про державну реєстрацію 
змін до установчих документів, що пов'язані із зміною на
йменування юридичної особи відповідно до найменування, 
яке зарезервоване, запис про резервування найменування 
юридичної особи повинен бути виключений з Єдиного дер

жавного реєстру протягом наступного робочого дня після 
закінчення строку резервування. 

14. У разі наявності в Єдиному державному реєстрі на
йменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначе
но в заяві про резервування найменування юридичної особи, 
державний реєстратор протягом строку, який встановлено у 

частині десятій цієї статті, видає (надсилає рекомендованим 
листом) засновнику юридичної особи або уповноваженій 
ним особі повідомлення встановленого зразка про відмову 
в резервуванні найменування юридичної особи. Плата за 
проведення резервування найменування юридичної особи 
в такому випадку не повертається. 

15. За проведення резервування найменування юридич
ної особи справляється плата в розмірі двох неоподаткову
ваних мінімумів доходів громадян. 

16. Кошти, які одержані за резервування найменування 
юридичної особи, спрямовуються на фінансування видатків, 

що пов'язані з веденням Єдиного державного реєстру. 
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17. Документом, що підтверджує внесення плати за 
резервування найменування юридичної особи, є :копія :кви

танції, виданої банком, або :копія платіжного доручення з 
відміткою банку. 

Стаття 24. Документи, що подаються для 
nроведення державної реєстрації 
юридичної особи 

1. Для проведення державної реєстрації юридичної осо
би засновник (засновники) або уповноважена ними особа 
повинні особисто подати державному реєстратору (наді
слати рекомендованим листом з описом вкладення) такі 

документи: 

заповнену реєстраційну картку на проведення державної 
реєстрації юридичної особи; 

:копію рішення засновників або уповноваженого ними 
органу про створення юридичної особи у випадках, перед
бачених законом; 

два примірники установчих документів; 

документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору 
за проведення державної реєстрації юридичної особи. 

2. У разі, якщо проводилося резервування найменування 
юридичної особи, :крім документів, які передбачені части
ною першою цієї статті, додатково подається чинна довідка 
з Єдиного державного реєстру про резервування наймену
вання юридичної особи. 

3. У випадках, що передбачені законом, крім документів, 
які передбачені частиною першою цієї статті, додатково 
подається (надсилається) :копія рішення органів Антимоно

польного :комітету У :країни або Кабінету Міністрів У :країни 
про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію 
суб'єктів господарювання. 

4. Уразі державної реєстрації юридичної особи, для якої 
законом встановлено вимоги щодо формування статутного 

фонду (статутного або складеного :капіталу), :крім докумен
тів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково 
подається документ, що підтверджує внесення засновником 

(засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (ста
тутного або складеного :капіталу) юридичної особи в розмірі, 
який встановлено законом. 

5. У разі державної реєстрації відкритих акціонерних 
товариств :крім документів, які передбачені частиною пер
шою цієї статті, додатково подається звіт про проведення 
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підписки на акції, .який засвідчено Державною :комісією з 
цінних паперів та фондового ринку України. 

6. У разі державної реєстрації селянського ( фермерсько
го) господарства :крім документів, .які передбачені частиною 
першою цієї статті, додатково подається :копі.я Державного 
акта на право приватної власності засновника на землю або 

:копі.я Державного акта на право постійного :користування 
землею засновником, або нотаріально посвідчена :копі.я дого
вору про nраво :користування землею засновником, зокрема 

на умовах оренди. 

7. У разі державної реєстрації юридичної особи, заснов
ником (засновниками) .якої є іноземна юридична особа, 
:крім документів, .які nередбачені частиною першою цієї 
статті, додатково nодається документ про підтвердження 
реєстрації іноземної особи в :країні її місцезнаходження, 
зокрема вит.яг із торговельного, банківського або судового 
реєстру, .який відповідає вимогам частини шостої статті 8 
цього Закону. 

8. Державному реєстратору забороняється вимагати до
даткові документи дл.я проведення державної реєстрації 
юридичної особи, .якщо вони не nередбачені частинами 
nершою - сьомою цієї статті. 

9. Якщо документи дл.я проведення державної реєстрації 
nодаються засновником або уповноваженою ним особою осо
бисто, державному реєстратору додатково пред' .явл.яютьс.я 
паспорт та документ, що засвідчУє його (її) повноваження. 

10. Документи, .які подані дл.я проведення державної 
реєстрації юридичної особи, nриймаються за описом, 
:копі.я .якого в день надходження документів видається 
(надсилається рекомендованим листом) засновнику або 
уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження 
документів. 

Дата надходження документів для nроведення держав

ної реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку 
реєстраційних дій. 

11. Державний реєстратор має право залишити без роз
гляду документи, .які подані для nроведення державної 
реєстрації юридичної особи, .якщо: 

документи подані за неналежним місцем проведення 
державної реєстрації; 

документи не відповідають вимогам, .які встановлені 
частинами першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 
та частиною п'ятою статті 10 цього Закону; 

документи подані не в nовному обсязі. 
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12. Про залишення документів, які подані для прове
дення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду 

засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступ

ного робочого дня з дати їх надходження державним реєст
ратором видаються (надсилається рекомендованим листом з 

описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням 
підстав залишення документів без розгляду та документи, 

що подавалися для проведення державної реєстрації юри

дичної особи, відповідно до опису. 
Залишення документів, які подавалися для проведення 

державної реєстрації юридичної особи, без розгляду не пере
шкоджає засновнику або уповноваженій ним особі повтор

ному зверненню до державного реєстратора в загальному 

порядку після усунення причин, що були підставою для 

залишення цих документів без розгляду. 

Стаття 25. Порядок проведення державної 
реєстрації юридичної особи 

1. Державний реєстратор за відсутності підстав для за
лишення документів, які подані для проведення ~ржави ої 

реєстрації юридичної особи, без розгляду зобов'язаний пе
ревірити ці документи на відсутність підстав для відмови 
у проведенні державної реєстрації юридичної особи, ЯRі 
передбачені частиною першою статті 27 цього Закону. 

2. Перевірка на відсутність підстав для відмови, ЯRі 
передбачені абзацами п'ятим- восьмим частини першої 

статті 2 7 цього Закону, здійснюється з використанням відо
мостей з Єдиного державного реєстру. 

3. За відсутності підстав для відмови у проведенні дер
жавної реєстрації юридичної особи державний реєстратор 

повинен внести до реєстраційної картки на проведепил 
державної реєстрації юридичної особи ідентифікаційний 

код заявника відповідно до вимог Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України та внести до 
Єдиного державного реєстру заnис про проведення держав
ної реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї 
реєстраційної картки. 

4. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису 
про проведення державної реєстрації юридичної особи є 
датою державної реєстрації юридичної особи. 

5. Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен 
перевищувати три робочих дні з дати надходження докумен

тів для проведення державної реєстрації юридичної особи. 
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6. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 
повинно бути оформлено і видано (надіслано рекомендо
ваним листом за описом вкладення) засновнику або упов
новаженій ним особі державним реєстратором не пізніше 
наступного робочого дня з дати державної реєстрації юри
дичної'особи. Разом із свідоцтвом про державну реєстрацію 

юридичної особи засновнику або уповноваженій ним особі 
видається (надсилається рекомендованим листом) один 
примірник оригіналу установчих документів з відміткою 
державного реєстратора про проведення державної реєстра

ції юридичної особи. 
7. Порядок передачі державному реєстратору ідентифі

каційних кодів Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій У країни для внесення їх до реєстраційної картки 
визначається спеціально уповноваженим органом з питань 
державної реєстрації та спеціально уповноваженим централь
ним органом виконавчої влади у сфері статистики. 

Стаття 26. Передача відомостей про державну 
реєстрацію юридичної особи до органів 
статистики, державної податкової 
служби, Пенсійного фонду України та 
фондів соціального страхування для 
взяття юридичної особи на облік 

1. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого 
дня з дати державної реєстрації юридичної особи зобов' я за
ний передати відповідним органам статистики, державної 
податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соці
ального страхування повідомлення про проведення держав
ної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та 
дати внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення 
державної реєстрації юридичної особи. 

2. Підставою для взяття юридичної особи на облік в орга
нах статистики, державної податкової служби, Пенсійного 
фонду України, фондів соціального страхування є надход
ження до цих органів повідомлення державного реєстратора 
про проведення державної реєстрації юридичної особи та 
відомостей з відповідної реєстраційної картки. 

Стаття 27. Відмова у проведенні державної 
реєстрації юридичної особи 

1. Підставами для відмови у проведенні державної реєст
рації юридичної особи є: 
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невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній 
картці на проведення державної реєстрації юрИдичної осо

би, відомостям, які зазначені в документах, що подані для 
проведення державної реєстрації юридичної особи; 

невідповідність установчих документів вимогам частини 
третьої статті 8 цього Закону; 

порушення порядку створення юридичної особи, який 

встановлено законом, зокрема: 

наявність обмежень на зайняття відповідних посад, вста

новлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи 
органу управління юридичної особи; 

невідповідність відомостей про засновників (учасників) 
юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єди

ному державному реєстрі; 
наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учас

никами) юридичної особи або уповноваженою ними особою 

юридичних дій, які встановлені абзацом четвертим частини 
другої статті 35 цього Закону; 

наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, 

яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір 
зареєструватися; 

використання у найменуванні юридичної особи повного 

чи скороченого найменування органу державної влади або 
органу місцевого самоврядування, або похідних від цих на

йменувань, або історичного державного найменування, пе
релік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної 
особи з інших підстав не допускається. 

2. За наявності підстав для відмови у пр9веденні держав
ної реєстрації юридичної особи державний реєстратор зобо

в' язаний не пізніше трьох робочих днів з дати надходження 
документів для проведення державної реєстрації видати 

(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) 

засновнику або уповноваженій ним особі повідомлення про 

відмову в проведенні державної реєстрації із зазначенням 

підстав для такої відмови та документи, що подавалися 

для проведення державної реєстрації юридичної особи, 
відповідно до опису. 

У разі відмови у проведенні державної реєстрації юри

дичної особи реєстраційний збір не повертається. 
3. Після усунення ПРtfЧИН, що були підставою для від

мови у проведенні державної реєстрації юридичної особи, 

засновники (учасники) або уповноважена ними особа мо-
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жуть повторно подати документи на проведення державної 

реєстрації юридичної особи, які розглядаються у порядку, 

передбаченому цим Законом для проведення державної 
реєстрації юридичної особи. 

4. Відмову в проведенні державної реєстрації юридичної 
особи може бути оскаржено в суді. 

5. Порушення строків видачі (направлення рекомендо
ваним листом) засновнику або уповноваженій ним особі 

свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, по
відомлення про відмову у проведенні державної реєстрації 

або повідомлення про залишення документів без розгляду 
вважається відмовою у проведенні державної реєстрації 

юридичної особи і може бути оскаржено в суді. 

Стаття 28. Відомості про відокремлені підрозділи 
юридичної особи 

7. Державний реєстратор має право залишити без роз
гляду документи, які передбачені частиною третьою цієї 
статті, якщо: 

документи подані за неналежним місцем проведення 
реєстраційних дій; 

реєстраційна картка не відповідає вимогам частин пер

шої, другої та сьомої статті 8 цього Закону. 
8. Про залишення документів, які подані для включення 

до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені 

підрозділи юридичної особи, без розгляду виконавчому орга

ну юридичної особи або уповноваженій ним особі не пізніше 

наступного робочого дня з дати їх надходження державним 

реєстратором видаються (надсилається рекомендованим 

листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із 
зазначенням підстав залишення документів без розгляду 
та документи, що подавалися для включення до Єдиного 

державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи 

юридичної особи, відповідно до опису. 
Залишення документів, які подавалися для включення 

до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені 
підрозділи юридичної особи, без розгляду не перешкоджає 
виконавчому органу юридичної особи або уповноваженій 

ним особі повторному зверненню до державного реєстратора 

в загальному порядку після усунення причин, що були під
ставою для залишення цих документів без розгляду. 

9. Державний реєстратор за відсутності підстав для зали
шення документів, які передбачені частиною третьою цієї 
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статті, без розгляду зобов'язаний протягом двох робочих 

днів з дати надходження цих документів долучити їх до 
реєстраційної справи даної юридичної особи, внести відпо

відний запис до Єдиного державного реєстру та передати 
відповідні відомості про відокремлені підрозділи юридичної 
особи органам статистики, державної податкової служби, 
Пенсійного фонду "України, фондів соціального страхування 

за місцезнаходженням юридичної особи та за місцезнаход

женням відокремленого підрозділу. 
10. Порушення строку видачі (направлення рекомендо

ваним листом) повідомлення про залишення без розгЛяду 
документів, які подаються для внесення до Єдиного дер

жавного реєстру відомостей про створення (закриття) від

окремленого підрозділу юридичної особи, має наслідки, 

передбачені частиною п'ятою статті 27 цього Закону. 

Стаття 29. Державна реєстрація змін до 
установчих документів 
юридичної особи 

1. Для проведення державної реєстрації змін до установ
чих документів юридичної особи засновники (учасники) або 
уповноважений ними орган чи особа повинні подати особис

то (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) 
такі документи: 

заповнену реєстраційну картку на проведення держав

ної реєстрації змін до установчих документів юридичної 

особи; 
нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учас

ників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, 

яким затверджено зміни до установчих документів; 

оригінал установчих документів юридичної особи з від
міткою про їх державну реєстрацію; 

два примірники змін до установчих документів юри
дичної особи та два примірники установчих документів у 

новій редакції, або два примірники установчих документів 

у новій редакції; 
документ, що підтверджує внесення реєстраційного збо

ру за проведення державної реєстрації змін до установчих 

документів. 

2. "У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із змен
шенням статутного фонду (статутного або складеного 
капіталу) юридичної особи, крім документів, які перед

бачені частиною першою цієї статті, додатково подається 
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документ, що підтверджує внесення плати за публікацію 

у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації 

відповідного повідомлення. 
3. У раЗі внесення змін до установчих документів, які 

пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юри

дичної особи, крім документів, які передбачені частиною 

першою цієї статті, додатково подається або копія рішення 
про вихід юридичної особи із складу засновників (учасни

ків), завірена в установленому порядку, або нотаріально 

посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу 
засновників (учасників), або нотаріально посвідчений до

кумент про передання права засновника (учасника) іншій 

особі, або рішення уповноваженого органу юридичної 
особи про примусове виключення засновника (учасника) 

зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо 

це передбачено законом або установчими документами 
юридичної особи. . 

4. У разі внесення змін до установчих документів, які 
пов' язані із зміною складу засновників (учасників) юридич

ної особи на підставі факту смерті фізичної особи- заснов
ника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) 

у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу 

засновників, крім документів, які передбачені частиною пер

шою цієї статті, додатково подається нотаріально посвідче

накопія свідоцтва про смерть фізичної особи або відповідна 

довідка органу реєстрації актів громадянського стану чи 
судове рішення про оголошення громадянина померлим. 

5. У разі внесення змін до установчих документів, які 
пов' язані із зміною найменування або місцезнаходження 

юридичної особи, крім документів, які передбачені части

ною першою цієї статті, додатково подається свідоцтво про 

державну реєстрацію юридичної особи. 
6. У разі внесення змін до установчих документів, які 

пов'язані із зміною мети установи, крім документів, які 

передбачені частиною першою цієї статті, додатково подJt
ється копія відповідного судового рішення. 

7. Державному реєстратору забороняється вимагати 
документи для проведення державної реєстрації змін до 

установчих документів юридичної особи, якщо вони не пе

редбачені частинами першою - шостою цієї статті. 
8. Якщо документи для проведення державної реєстрації 

змін до установчих документів юридичної особи подаються 
засновником (учасником) Юридичної особи або особою, упов-
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новаженою засновниками (учасниками), особисто, держав

ному реєстратору додатково пред'являються паспорт та 
документ, що засвідчує його (її) повноваження. 

9. Документи, які подані для проведення державної ре
єстрації змін до установчих документів юридичної особи, 
приймаються за описом, копія якого в день надходження 

документів видається (надсилається рекомендованим лис
том) засновникам (учасникам) юридичної особи або упов
новаженій ними особі з відміткою про дату надходження 
документів. 

Дата надходження документів для проведення держав
ної реєстрації змін до установчих документів юридичної 
особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій. 

10. Про залишення документів, які подані для прове
дення державної реєстрації змін до установчих документів 
юридичної особи, без розгляду засновникам (учасникам) 
юридичної особи або уповноваженій ними особі не пізніше 
наступного робочого дня з дати їх надходження державним 
реєстратором видаються (надсилається рекомендованим 

листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із 
зазначенням підстав залишення документів без розгляду 
та документи, що подавалися для проведення державної 

реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, 
відповідно до опису. 

Залишення документів, які подавалися для проведення 
державної реєстрації змін до установчих документів юри

дичної особи, без розгляду не перешкоджає засновникам 
(учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі 
повторному зверненню до державного реєстратора в загаль

ному порядку після усунення причин, що були підставою 
для залишення цих документів без розгляду. 

11. Державний реєстратор має право залишити без роз
гляду документи, які подані для проведення державної ре

єстрації змін до установчих документів юридичної особи, 
якщо: 

документи подані за неналежним місцем проведення 
державної реєстрації; 

документи не відповідають вимогам, які встановлені 
частинами першою, другою, четвертою, п'ятою та сьомою 
статті 8, частиною п'ятою статті 1 О та частиною двадцятою 
статті 22 цього Закону; 

документи подані не у повному обсязі; 
документи подані з порушенням строку, який встановле

но частиною одинадцятою статті 37 цього Закону. 
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12. Про залишення документів, які подані для прове
дення державної реєстрації змін до установчих документів 
юридичної особи, без розгляду засновникам (учасникам) 

юридичної особи або уповноваженій ними особі не пізніше 
наступного робочого дня з дати іх надходження державним 

реєстратором видаються (надсилається рекомендованим 

листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із 
зазначенням підстав залишення документів без розгляду 

та документи, що подавалися для проведення державної 
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, 

відповідно до опису. 
Залишення документів, які подавалися для проведення 

державної реєстрації змін до установчих документів юри
дичної особи, без розгляду не перешкоджає засновникам 

(учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі 
повторному зверненню до державного реєстратора в загаль

ному порядку після усунення причин, що були підставою 
для залишення цих документів без розгляду. 

13. Проведення державної реєстрації змін до установчих 
документів юридичної особи здійснюється за процедурами, 
передбаченими частинами першою-п'ятою статті 25 цього 
Закону для проведення державної реєстрації юридичної 

особи. 
14. Державний реєстратор не пізніше наступного робо

чого дня з дати проведення державної реєстрації змін до 

установчих документів юридичної особи повинен видати 

(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) 
засновникам (учасникам) юридичної особи або уповнова

женому ними органу один примірник оригіналу установчих 

документів у новій редакції, один примірник оригіналу 

установчих документів у старій редакції з відмітками дер
жавного реєстратора про проведення державної реєстрації 

змін до установчих документів та передати відповідним 
органам статистики, державної податкової служби, Пен

сійного фонду України, фондів соціального страхування 

повідомлення про проведення державної реєстрації змін 
до установчих документів юридичної особи із зазначенням 

номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного 
державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на 
проведення державної реєстрації змін до установчих до

кументів юридичної особи. 
15. У разі проведення державної реєстрації змін до уста

новчих документів, які пов'язані із зміною найменування 
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або місцезнаходження юридичної особи, державний реєст
ратор крім документів, які передбачені частиною чотирна

дцятою цієї статті, додатково повинен видати (надіслати 
рекомендованим листом) засновникам (учасникам) юридич
ної особи або уповноваженому ними органу нове свідоцтво 

про державну реєстрацію юридичної особи та свідоцтво, яке 

було замінено з відміткою про видачу нового свідоцтва. 

Стаття 30. Відмова у проведенні державної 
реєстрації змін до установчих 
документів юридичної особи 

1. Державний реєстратор відмовляє у проведенні держав
ної реєстрації змін до установчих документів юридичної 

особи за наявності підстав, встановлених частиною першою 

статті 27 цього Закону. 

Стаття 31. Скасування державної реєстрації 
змін до установчих документів 
юридичної особи 

1. У разі постановлення судового рішення щодо скасу
вання рішення засновників (учасників) юридичної особи 

або уповноваженого ними органу про внесення змін до 
установчих документів юридичної особи, або про визнання 

повністю або частково недійсними змін до установчих доку
ментів юридичної особи суд у день набрання законної сили 
судовим рішенням надсилає його державному реєстратору 

для внесення запису про судове рішення щодо скасування 
державної реєстрації змін до установчих документів юри

дичної особи. 
Дата надходження відповідного судового рішення вно

. ситься до журналу обліку реєстраційних дій. 
2. Державний реєстратор у строк, що не перевищує двох 

робочих днів з дати надходження судового рішення щодо 
скасування державної реєстрації змін до установчих доку

ментів юридичної особи, вносить до Єдиного державного 
реєстру запис щодо скасування державної реєстрації змін 
до установчих документів юридичної особи, якщо інше не 
встановлено судовим рішенням, та повідомляє органи ста

тистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду 
України, фондів соціального страхування про внесення 

такого запису. 

3. У судовому рішенні щодо скасування державної реєст
рації змін до установчих документів юридичної особи суд 
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може встановити строк для повторного подання засновни

ками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим 
ними органом державному реєстратору документів для 

проведення державної реєстрації змін до установчих доку

ментів юридичної особи. У разі, якщо строк для подання 
документів не порушений, державний реєстратор вносить 

до Єдиного державного реєстру запис про скасування дер

жавної реєстрації змін до установчих документів юридичної 

особи і проводить державну реєстрацію змін до установчих 

документів у порядку, встановленому цим Законом. Уразі, 
якщо строк, який встановлено у судовому рішенні щодо ска

сування державної реєстрації змін до установчих докумен
тів юридичної особи для подання документів, порушений, 
державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня 

після закінчення такого строку надсилає до суду відповідне 

повідомлення. 

РозділІV 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ 
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

Стаття 33. Припинення юридичної особи 
1. Юридична особа припиняється в результаті передання 

всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним 
особам- правонаступникам у результаті злиття, приєднан

ня, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті 
ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасни

ками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, 

за судовим рішенням або за рішенням органу державної 

влади, прийнятим у випадках, передбачених законом. 
2. Юридична особа є такою, що припинилася, з дати вне

сення до Єдиного державного реєстру запису про державну 

реєстрацію припинення юридичної особи. 

Стаття 34. Документи, що подаються для внесення 
до Єдиного державного реєстру запису 

про рішення засновників (учасників) 
юридичної особи або уповноваженим 

ними органом щодо припинення 

юридичної особи 
1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису 

про рішення щодо припинення юридичної особи заснов-
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ники (учасники) юридичної особи або уповноважені ними 

орган чи особа повинні подати (надіслати рекомендованим 
листом з описом вкладення) державному реєстратору такі 

документи: 

нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учас

ників) або уповноваженого ними органу щодо припинення 

юридичної особи; 

документ, що підтверджує внесення плати за публікацію 
повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) 
або уповноваженим ними органом рішення щодо припиnен
н.я юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі 
масової інформації. 

2. У випадках, встановлених законом, крім документів, 
що передбачені частиною першою цієї статті, додат:Rово 

подається документ, .який підтверджує одержання згоди 
відповідних органів державної влади на припинення юри

дичної особи. 

3. У разі припинення юридичної особи шляхом злиття 
або приєднання рішення щодо припинення юридичної 

особи підписується уповноваженими особами юридичної 
особи або юридичних осіб, що припиняються, та юридичної 
особи - правонаступника. 

4. Державному реєстратору забороняється вимагати 
додаткові документи для внесення до Єдиного державно
го реєстру запису про рішення засновників (учасників) 
юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо 

припинення юридичної особи, .якщо вони не передбачені 
частинами першою та другою цієї статті. 

5. Якщо документи для внесення до Єдиного держаняого 
реєстру запису про рішення засновників (учасників) юри

дичної особи або уповноваженого ними органу щодо припи
нення юридичної особи nодаються особисто засновником 

(учасником) або уповноваженою ним особою, державному 
реєстратору додатково пред'являються паспорт та доку

мент, що засвідчує її повноваження. 

6. Документи, .які подані для внесення до Єдиного дер
жавного реєстру запису про рішення засновників (учасни

ків) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо 
припинення юридичної особи, приймаються за описом, 

копія .якого в день надходження документів видається (над
силається рекомендованим листом) засновнику (учаснику) 

юридичної особи або уповноваженим ним органу чи особі з 
відміткою про дату надходження документів. 
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Дата надходження документів дл.я внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про рішення засновників (учас

ників) юридичної особи або уповноваженого ними органу 
щодо припинення юридичної особи вноситься до журналу 

обліку реєстраційних дій. 
7. Державний реєстратор має право залишити без розгля

ду документи, які подані дл.я внесення до Єдиного держав
ного реєстру запису про рішення засновників (учасників) 

юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо 

припинення юридичної особи, .якщо: 
документи подані за неналежним місцем проведення 

державної реєстрації припинення юридичної особи за рі
шенням засновників (учасників) юридичної особи або упов

новаженого ними органу; 

документи не відповідають вимогам, які встановлені 
частиною першою статті 8 та частиною двадцятою статті 
22 цього Закону; 

рішення щодо припинення юридичної особи оформлено 
з порушенням вимог, .які встановлені частиною третьою 

цієї статті; 
документи подані не у повному обсязі. 

8. Про залишення документів, які подані дл.я внесення до 
Єдиного державного реєстру запису про рішення засновни
ків (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними 
органу щодо припинення юридичної особи, без розгляду за
сновнику (учаснику) юридичної особи або уповноваженим 

ним органу чи особі не пізніше наступного робочого дн.я з 
дати їх надходження державним реєстратором видаються 

(надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) 

відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення 
документів без розгляду та документи, що подавалися дл.я 

внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішен

ня засновників (учасників) юридичної особи або уповнова

женого ними органу щодо припинення юридичної особи, 

відповідно до опису. 
Залишення документів дл.я внесення до Єдиного держав

ного реєстру запису про рішення засновників (учасників) 

юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо 
припинення юридичної особи без розгляду не перешкоджає 

засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваже
ній ними особі повторному зверненню до державного реєстра
тора в загальному порядку після усунення причин, що були 

підставою для залишення цих документів без розгляду. 

" 
402 



9. У разі, якщо документи, які подавалися для внесення 
~~··единого державного реєстру запису про рішення заснов
ІІІІІ<ів (учасників) юридичної особи або уповноваженого 

''''ми органу щодо припинення юридичної особи, не зали
ІІІІ'ІІі державним реєстратором без розгляду, засновники 
( v••nсники) юридичної особи або уповноважені ними орган 
•ІІІ особа не пізніше двох робочих днів з дати надходження 
І\" державного реєстратора цих документів погоджують з 
І\t•ржавним реєстратором призначення комісії з припинення 

( 11 і І<Відатора, ліквідаційної комісії тощо), порядок та строки 
JІіІ<Відації юридичної особи шляхом подання (надсилання 
JІІ'І<Омендованим листом) йому відповідного рішення. Дер
"'nвний реєстратор не пізніше наступного робочого дня від 

днти надходження відповідного рішення вносить до Єдиного 

/\('ржавного реєстру запис про призначення комісії з при
ІІІшення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо). 

1 О. У разі, якщо заявник не звернувся до державного реє
пратора в строк, що встановлений у частині дев'ятій цієї 
r·татті, державний реєстратор не пізніше трьох робочих днів 

а дати надходження документів, які подані для внесення 
до Єдиного державного реєстру запису про рішення заснов
ників (учасників) юридичної особи або уповноваженого 

ними органу щодо припинення юридичної особи, вносить 
до Єдиного державного реєстру запис, в якому вказує як 
!'олову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юри
дичної особи керівника органу управління або засновника 

(учасника) юридичної особи. 

11. Державний реєстратор не пізніше наступного робо
чого дня з дати внесення до Єдиного державного реєстру 

запису, в якому керівник органу управління або засновник 

(учасник) юридичної особи вказаний як голова комісії з при
nинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи, зобов' яза

ний надіслати рекомендованим листом такому керівнику 
органу управління або засновнику (учаснику) відповідне 

nовідомлення. 

Стаття 35. Порядок внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про рішення 
засновників (учасників) юридичної 
особи або уповноваженого ними органу 

щодо nрипинення юридичної особи 
1. Державний реєстратор за відсутності підстав для за

лишення документів, які подані для внесення до Єдиного 
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державного реєстру запису про рішення засновників (учас
ників) юридичної особи або уповноваженого ними органу 

щодо припинення юридичної особи, без розгляду повинен 
у день надходження цих документів.внести до Єдиного 
державного реєстру запис про рішення засновників (учас
ників) юридичної особи або уповноваженого ними органу 
щодо припинення юридичної особи та направити відповідне 
повідомлення органам статистики, державної податкової 
служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального 
страхування відомості про внесення такого запису. 

2. 3 дати внесення до Єдиного державного реєстру запису 
про рішення засновників (учасників) юридичної особи або 
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної 

особи забороняється: 
проведення державної реєстрації змін до установчих до

кументів юридичної особи, щодо якої прийнято рішення 
щодо припинення; 

внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо відо
мостей про відокремлені підрозділи; 

проведення державної реєстрації юридичної особи, за

сновником (учасником) якої є юридична особа, щодо якої 
прийнято рішення щодо припинення. 

Стаття 36. Порядок nроведення державної 
реєстрації припинення юридичної 
особи в результаті їі ліквідації 

1. Для проведення державної реєстрації припинення юри
дичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної 
комісії або уповноважена ним особа після закінчення про
цедури ліквідації, яка передбачена законом, але не раніше 
двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізова
ному друкованому засобі масової інформації, повинен пода
ти (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) 
державному реєстратору такі документи: 

заповнену реєстраційну картку на проведення державної 
реєстрації припинення юридичної особи у зв' язку з лікві
дацією; 

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; 
оригінал установчих документів; 
акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, 

який затверджено рішенням засновників (учасників) або 
уповноваженого ними органу; 

довідку відповідного органу держаВної податкової служби 
про зняття юридичної особи з обліку як платника податків; 
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довідку відповідного органу Пенсійного фонду України 
про зняття з обліку; 

довідки відповідних органів фондів соціального страху
вання про зняття з обліку; 

довідку архівної установи про прийняття документів, 
які відповідно до закону підлягають довгостроковому збе

ріганню. 

2. У випадках, що встановлені законом, крім документів, 
які передбачені частиною першою цієї статті, додатково по

дається висновок аудитора щодо достовірності та повноти 
ліквідаційного балансу. 

Підписи на ліквідаційному балансі повинні бути нотарі

ально посвідчені. 
3. Державному реєстратору забороняється вимагати до

даткові документи для проведення державної реєстрації 

припинення юридичної особи в результаті її лі:к.відації, 
якщо вони не передбачені частинами першою та другою 

цієї статті. 
4. Якщо документи для проведення державної реєстрації 

припинення юридичної особи в результаті її ліквідації по

даються головою ліквідаційної комісії або уповноваженою 
ним особою особисто, державному реєстратору додатково 

пред' являються паспорт та документ, що підтверджує його 
(її) повноваження. 

5. Документи, які подані для проведення державної реєст
рації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, 

приймаються за описом, копія якого в день надходження до
кументів видається (надсилається рекомендованим листом) 

голові ліквідаційної комісії або уповноваженій ним особі з 

відміткою про дату надходження документів. 
Дата надходження документів для проведення державної 

реєстрації припинення юридичної особи врезультаті її лік ві

дації вноситься до журналу обліку реєстраційних дій. 

6. Державний реєстратор має право залишити без роз
гляду документи, які подані для проведення державної 

реєстрації припинення юридичної особи :в результаті її 
ліквідації, якщо: 

документи подані за неналежним місцем проведення 
державної реєстрації; 

документи не відповідають вимогам, які встановлені час

тинами першою та другою статті 8 цього Закону; 
ліквідаційний баланс не відповідає вимогам абзацу дру

гого частини другої цієї статті; 
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документи подані не у повному обсязі; 

документи подані раніше строку, встановленого абзацом 
першим частини першої цієї статті. 

7. Про залишення документів, які подані для проведен
ня державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації, без розгляду голові ліквідаційної 
комісії або уповноваженій ним особі не пізніше наступного 

робочого дня з дати їх надходження державним реєстра

тором видаються (надсилається рекомендованим листом з 

описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням 
підстав залишення документів без розгляду та документи, 

що подавалися для проведення державної реєстрації при

пинення юридичної особи в результаті її ліквідації, відпо

відно до опису. 
Залишення документів, які подавалися для проведення 

державної реєстрації припинення юридичної особи в резуль

таті її ліквідації, без розгляду не перешкоджає голові лікві
даційної комісії або уповноваженій ним особі повторному 

зверненню до державного реєстратора в загальному порядку 

після усунення причин, що були підставою для залишення 
цих документів без розгляду. 

8. За відсутності підстав для залишення документів, які 
подані для проведення державної реєстрації припинення 

юридичної особи в результаті їі ліквідації, безрозгляду дер
жавний реєстратор повинен внести до Єдиного державного 
реєстру запис про проведення державної реєстрації припи

нення юридичної особи в результаті її ліквідації. 

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про 
проведення державної реєстрації припинення юридичної 

особи в результаті її ліквідації є датою державної реєстрації 

припинення юридичної особи. 
9. Строк державної реєстрації припинення юридичної 

особи в результаті їі ліквідації не повинен перевищувати три 
робочих дні з дати надходження документів для проведення 
державної реєстрації припинення юридичної особи. 

10. Державний реєстратор не пізніше наступного робочо
го дня з дати державної реєстрації припинення юридичної 

особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом з 
описом вкладення) голові ліквідаційної комісії або уповно

важеній ним особі один примірник оригіналу установчих 
документів і свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 
особи, які мають спеціальнувідмітку про державну реєстр а

цію припинення юридичної особи. Така відмітка робиться 
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державним реєстратором також на примірнику оригіналу 

установчих документів юридичної особи, який залишається 
у реєстраційній справі. 

11. Порядок надання відомостей про державну реєст
рацію припинення юридичної особи органам статистики, 

державної податкової служби, Пенсійного фонду України, 

фондів соціального страхування встановлюється статтею 
40 цього Закону. 

Стаття 38. Порядок державної реєстрації 
припинення юридичної особи на підставі 
судового рішення, що не пов'язане 
з банкрутством юридичної особи 

1. Суд, який постановив рішення щодо припинення юри
дичної особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної 
особи, у день набрання таким рішенням законної сили на

правляє його копію державному реєстратору за місцезнаход
женням юридичної особи для внесення до Єдиного держав
ного реєстру запису про судове рішення. Дата надходження 

відповідного судового рішення вноситься державним реєст
ратором до журналу обліку реєстраційних дій. 

2. Підставами для постановлення судового рішення щодо 
припинення юридичної особи, що не пов' яз ан о з банкрутст
вом юридичної особи, зокрема є: 

визнання недійсним запису про проведення державної 

реєстрації через порушення закону, допущені при створенні 

юридичної особи, які не можна усунути; 
провадження нею діяльності, що суперечить установчим 

документам, або такої, що заборонена законом; 

невідповідністЬ мінімального розміру статутного фонду 
юридичної особи вимогам закону; 

неподання протягом року органам державної податкової 

служби податкових декларацій, документів фінансової звіт

н ості відповідно до закону; 

наявність в Єдиному державному реєстрі запису про 
відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнахо

дженням. 

3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного 
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо 
припинення юридичної особи, що не пов' яз ан о з банкрутст
вом юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру 

запис щодо цього судового рішення та повідомити органи 
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фон-
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ду України, фондів соціального страхування .та юридичну 
особу, щодо якої було прийнято судове рішення, про внесен

ня до Єдиного державного реєстру такого запису. 
4. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису 

про судове рішення щодо припинення юридичної особи за
стосовуються обмеження, які встановлені законом, зокрема 
частиною другою статті 35 цього Закону. 

5. Суд призначає в рішенні щодо припинення юридичної 
особи у зв'язку з її ліквідацією комісію з припинення (лік
відаційну комісію) та встановлює строк і порядок її роботи. 

Державний реєстратор вносить до Єдиного державного 
реєстру запис про призначення комісії з припинення (лікві

даційної комісії) не пізніше наступного робочого дня з дати 
надходження відповідного рішення. 

6. У разі, якщо в судовому рішенні щодо припинення 
юридичної особи у зв'язку з її ліквідацією не призначена 

комісія з припинення (ліквідаційна комісія), державний ре
єстратор не пізніше трьох робочих днів від дати надходжен

ня такого судового рішення вносить до Єдиного державного 
реєстру запис, в якому вказує як голову комісії з припи
нення (ліквідаційної комісії) юридичної особи керівника 
органу управління або засновника (учасника) юридичної 

особи, якщо інше не встановлено судовим рішенням. 

7. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого 
дня з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису, в 
якому керівник органу управління або засновник (учасник) 

юридичної особи вказаний як голова комісії з припинення 
(ліквідаційної комісії) юридичної особи зобов' язаний наді

слати такому керівнику органу управліІJНЯ або засновнику 

(учаснику) юридичної особи, а також суду, який постановив 
рішення щодо припинення юридичної особи у зв' язку з її 
ліквідацією, відповідне повідомлення. 

8. Документи для проведення державної реєстрації 
припинення юридичної особи подаються головою комісії з 

припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи, яку 
призначив суд, або головою комісії з припинення (ліквіда

ційної комісії), якого вказав в Єдиному державному реє
стрі державний реєстратор, у порядку, який встановлено 
частинами першою - п'ятою статті 36 або частинами 
першою- шостою статті 37 цього Закону. 

9. Порядок залишення документів, які передбачені части
нами першою та другою цієї статті, без розгляду встановлю
ється частинами шостою та сьомою статті 36 цього Закону. 
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10. Порядок внесення державним реєстратором за
пису про проведення державної реєстрації припинення 

юридичної особи встановлюється відповідно частинами 
восьмою - десятою статті 36 цього Закону. 

11. Порядок надання відомостей про державну реєст
рацію припинення юридичної особи органам статистики, 
державної податкової служби, Пенсійного фонду України, 

фондів соціального страхування встановлЮється статтею 
40 цього Закону. 

12. Судове рішення щодо припинення юридичної особи 
може бути оскаржено в порядку відповідно до закону. 

Стаmтя 39. Порядок державної реєстрації 
припинення юридичної особи за 
судовим рішенням щодо визнання 
юридичної особи банкрутом 

1. Суд, який постановив рішення про порушення провад
ження у справі про банкрутство юридичної особи, у день 
набрання рішенням законної сили направляє його держав

ному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи 
для внесення до Єдиного державного реєстру запису про 

відповідне судове рішення. 
Дата надходження судового рішення про порушення 

провадження у справі про банкрутство юридичної особи 

вноситься державним реєстратором до журналу обліку реє

страційних дій. 
2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного 

робочого дня з дати надходження судового рішення про по

рушення провадження у справі про банкрутство юридичної 

особи внести до Єдиного державного реєстру запис про таке 

рішення суду та повідомити органи статистики, державної 

податкової служби, Пенсійного фонду У країни, фондів со ці
ального страхування про внесення ДО Єдиного державного 
реєстру такого запису. 

3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру за
пису про судове рішення про порушення провадження у 

справі про банкрутство юридичної особи застосовуються 
обмеження, які встановлені законом, зокрема частиною 
другою статті 35 цього Закону. 

4. Порядок призначення арбітражного керуючого (розпо
рядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) встанов

люється Законом України «Про відновлення платоспромож
ності боржника або визнання його банкрутом>>. 
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5. У разі, якщо після завершення ліквідаційної про
цедури в процесі банкрутства, яка встановлена законом, 
судом постановлене рішення про ліквідацію юридичної 

особи - банкрута, суд, що виніс відповідне рішення, в 
день набрання ним законної сили направляє його дер
жавному реєстратору за місцезнаходженням юридичної 

особи - банкрута для проведення державної реєстрації 

припинення юридичної особи. 

Дата надходження судового рішення про ліквідацію юри
дичної особи у зв' язку з визнанням її банкрутом вноситься 
до журналу обліку реєстраційних дій. 

6. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного 
робочого дня з дати надходження судового рішення про лік
відацію юридичної особи- банкрута заповнити реєстрацій

ну картку про державну реєстрацію припинення юридичної 
особи, внести до Єдиного державного реєстру запис про 

проведення державної реєстрації припинення юридичної 
особи та передати органам статистики, державної податко
вої служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального 

страхування повідомлення про внесення до Єдиного держав
ного реєстру запису про проведення державної реєстрації 

припинення для зняття юридичної особи з обліку. 
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про 

проведення державної реєстрації припинення юридичної 
особи є датою припинення юридичної особи. 

7. При надходженні до державного реєстратора оригі
налу установчих документів та свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи, яку ліквідовано у зв' язку з ви

знанням її банкрутом, державний реєстратор зобов' язаний 

зробити на зазначених документах відмітку про державну 
реєстрацію припинення юридичної особи та видати (наді

слати рекомендованим листом з описом вкладення) зазна

чені документи на адресу місця проживання одного із за

сновників (учасників) юридичної особи, що припинилася. 
8. У разі, якщо після завершення ліквідаційної процеду

ри у процесі банкрутства, яка встановлена законом, судом 
постановлене рішення щодо припинення провадження у 

справі про банкрутство юридичної особи, суд, що виніс від

повідне рішення, в день набрання ним законної сили направ
ляє його державному реєстратору за місцезнаходженням 

юридичної особи - банкрута для внесення до Єдиного дер
жавного реєстру запису щодо припинення провадження у 

справі про банкрутство юридичної особи. Дата надходження 
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судового рішення щодо припинення провадження у справі 
про банкрутство юридичної особи вноситься до журналу 

обліку реєстраційних дій. 
9. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного 

робочого дня з дати надходження судового рішення щодо 
припинення провадження у справі про банкрутство юриди

чної особи внести до Єдиного державного реєстру запис про 
припинення провадження у справі про банкрутство юридич

ної особи та направити відповідне повідомлення органам 

статистики, державної податкової служби, Пенсійного фон
ду України, фондів соціального страхування про внесення 

такого запису для зняття юридичної особи з обліку. 

Стаття 41. Порядок внесення до Єдиного 
державного реєстру судового 

рішення щодо відміни державної 
реєстрації припинення юридичної 
особи -

1. Підставою для внесення до Єдиного державного реєст
ру запису про відміну державної реєстрації припинення юри

дичної особи є постановлення судом рішення щодо відміни 
державної реєстрації припинення юридичної особи. 

2. Суд, який постановив рішення щодо відміни держав
ної реєстрації припинення юридичної особи, у день набран
ня таким рішенням законної сили направляє його держав

ному реєстратору за місцем реєстрації юридичної особи для 
внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну 

державної реєстрації припинення юридичної особи. 

Дата надходження судового рішення щодо відміни 
державної реєстрації припинення юридичної особи вно

ситься державним реєстратором до журналу обліку реє

страційних дій. 
3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного 

робочого дня з дати надходження судового рішення щодо 
відміни державної реєстрації припинення юридичної особи 
внести до Єдиного державного реєстру запис про відміну дер

жавної реєстрації припинення юридичної особи та направи
ти відповідне повідомлення органам статистики, державної 
податкової служби, Пенсійного фонду У країни, фондів со ці

ального страхування про внесення такого запису для взяття 

юридичної особи на облік, а також повідомити юридичну 

особу про внесення до Єдиного державного реєстру запису 

про відміну державної реєстрації її припинення. 
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4. При-надходженні до державного реєстратора оригіна
лу установчих документів та свідоцтва про державну реєст

рацію юридичної особи, державна реєстрація припинення 
якої була відмінена на підставі відповідного судового рішен
ня, державний реєстратор зобов' язаний зробити на зазначе

них документах відмітку про відміну державної реєстрації 
припинення юридичної особи та видати (надіслати рекомен

дованим листом з описом вкладення) на адресу місця прожи

вання одного із засновників (учасників) юридичної-особи, 
щодо якої було постановлено судове рішення щодо відміни 

державної реєстрації припинення юридичної особи. 

РозділУІІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ 

Стаття 53. Відповідальність у сфері державної 
реєстрації 

1. Державні реєстратори за порушення законодавства у 
сфері державної реєстрації несуть дисциплінарну, цивіль
но-правову, адміністративну або кримінальну відповідаль
ність у порядку, встановленому законом. 

2. Дії або бездіяльність державного реєстратора можуть 
бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом. 

3. Шкода, що заподіяна державним реєстратором фізич
ним чи юридичним особам під час виконання своїх обов' яз
ків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому 

законом. 

Розділ VIII 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2004 року. 
2. Державний реєстратор протягом 2004-2005 років при 

надходженні від юридичних осіб та фізичних осіб- підпри

ємців реєстраційної картки, відповідно до вимог статті 19 
цього Закону, зобов'язаний провести заміну раніше вида
них їм свідоцтв про державну реєстрацію на свідоцтва про 
державну реєстрацію єдиного зразка. При цьому реєстра

ційний збір за заміну свідоцтва про державну реєстрацію 
не стягується. 

Президент України Л. КУЧМА 
м. Київ 15 травня 2003 року N~ 755-IV 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 14 березня 1992 р. М 133 

Київ 

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СЕЛЯНСЬКИХ 
(ФЕРМЕРСЬКИХ) ГОСПОДАРСТВ 

І з змінами і доповненнями, внесеними постановою Ка

бінету Міністрів України від 18 вересня 1993 року JVlг 762 
Постанова втратила чинність, крім абзацу першого пунк
ту 2 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
14 квітня 2004 року М 4 78) 

У зв' язку з прийняттям Закону України <<Про селянське 
(фермерське) господарство•> Кабінет Міністрів України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів УРСР від 20 

липня 1991 р. М 96 такі зміни і доповнення: 
а) пункт 2 постанови викласти у такій редакції: 
<<2. Покласти на Міністерство сільського господарства і 

продовольства, інші міністерства і відомства України, що 

входять до агропромислового комплексу, Міністерство еко
номіки, Міністерство державних ресурсів, компанію <<Укр
нафтохім •>, Міністерство торгівлі, Раду Міністрів Кримсь
кої АРСР, облвиконкоми постачання селянських (фермер

ських) господарств та їх кооперативів (спілок, об'єднань) 
технікою, обладнанням, запасними частинами та іншими 

матеріально-технічними ресурсами, паливно-мастильними 
матеріалами, будівельними матеріалами, мінеральними 

добривами, кормовими добавками і консервантами кормів, 

насінням, племінним молодняком худоби і птиці, робочою 

худобою за відповідними нормативами окремим рядком за 

рахунок ресурсів, передбачених для сільського господарст

ва і на умовах, установлених для підприємств і організацій 
агропромислового комплексу. При цьому на період триріч

ногостановленняселянського(фермерського)господарства 

при виробничій потребі йому виділяється не менше одного 

трактора з набором сільськогосподарських машин і одного 
вантажного автомобіля. 

Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Уко
опспілці забезпечити першочерговий продаж необхідних 
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будівельних матеріалів та інших непродовольчих товарів 

працівникам селянських (фермерських) господарств. 
Селянські (фермерські) господарства, які уклали до

говори контрактації сільськогосподарської продукції на 
1992 рік, забезпечуються сертифікатами для придбання 
необхідних матеріально-технічних ресурсів без урахування 

нормативу, передбаченого Постановою :Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 1991 р. М 395 <<Про механізм еконо
мічного стимулювання укладання договорів контрактації 

сільськогосподарської продукції на 1992 рік>>. 
Паливно-мастильні матеріали, газ та електроенергія 

на 1992 рік відпускаються селянським (фермерським) 
господарствам за нормативами і цінами, встановленими 

для колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських 
підприємств, незалежно від їхньої участі у формуванні 

державного замовлення>>; 

б) доповнити постанову пунктами 5-1, 5-2, 5-3 такого 
змісту: 

<<5-1. Житло, збудоване за рахунок бюджетних коштів, 
передається в особисту власність громадян, які переселя

ються в трудонедостатні населені пункти з метою створення 
селянського (фермерського) господарства, після 10 років 
функціонування цього господарства. 

У разі припинення діяльності селянського ( фермерсько
го) господарства раніше зазначеного строку переселенець 

повинен: 

або здати місцевим органам самоврядування збудо:вані 
за рахунок бюджетних коштів житло та господарські бу

дівлі. У цьому разі йому повертаються кошти, додатково 
витрачені на будівництво зазначених споруд, з утриманням 
вартості зносу будівель у розмірі не менше амортизаційних 
відрахувань; 

або відшкодувати в поточних цінах затрати на будівниц
тво житла і господарських будівель, проведені за рахунок 

бюджетних коштів. 
5-2. Установити, що громадянам; які переселяються в 

трудонедостатні населені пункти з метою створення селян
ських (фермерських) господарств: 

надається одноразова грошова допомога при переселенні 
за рахунок республіканського (при міжобласному пересе
ленні) та місцевих (при внутріобласному переселенні) бюдже

тів у розмірі 15 мінімальних окладів на главу сім'ї та однієї 
четвертої частини цієї допомоги на кожного члена сім'ї; 
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за ними зберігається безперервний трудовий стаж, якщо 

перерва в роботі у зв' язку з переселенням не перевищує 
одного місяця, без врахування проїзду від місця виходу до 

місця вселення. 
5-3. Міністерству сільського господарства і продовольст

ва, Міністерству економіки, Міністерству праці, Міністер

ству фінансів України у двомісячний строк розробити та 

затвердити порядок надання одноразової грошової допо

моги на будівництво житла і господарських будівель у тру
донедостатніх населених пунктах, передбачивши в ньому, 

що переселення громадян для ведення цього господарства 

провадиться державною службою зайнятості на підставі 

договорів з рай(міськ )виконкомами з оплатою послуг по пе
реселенню за рахунок відповідних місцевих бюджетів»; 

в) пункт 6 доповнити абзацем такого змісту: 
<<Державному комітетові України по хлібопродук•rах, 

Міністерству сільського господарства і продовольства Укра
їни забезпечувати починаючи з 1992 року селянські (фер
мерські) господарства за їх заявками насінням у позичку з 

поверненням у встановленому порядку>>; 

г) пункт 16 викласти у такій редакції: 
<< 16. Міністерству статистики за погодженням з Міністер

ством сільського господарства і продовольства та Асоціаці
єю фермерів України затвердити статистичну звітність про 

результати господарської діяльності селянських (фермер
ських) господарств та їх кооперативів (спілок, об' єднань) та 

щорічно інформувати Уряд України про результати роботи 

цього сектора економіки. 
Міністерству сільського господарства і продовольства, 

Міністерству фінансів, Міністерству економіки України, 
Пенсійному фонду і Фонду соціального страхування разом 

з Асоціацією фермерів У країни у місячний строк розробити 

та затвердити інструкцію про порядок визначення прибутку 

(доходу)селянського(фермерського)господарства,оподат

кування цих господарств, обчислення сум відрахувань на 

державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення 
його членів та осіб, які працюють у ньому за трудовим до

говором (контрактом, угодою). Організувати випуск зазна

ченої інструкції масовим тиражем для забезпечення нею 
кожного селянського (фермерського) господарства. 

Державному комітетові України по пресі, Міністерству 
статистики України здійснити друкування документів пер
винного і бухгалтерського обліку, передбачених методични-
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ми рекомендаціями щодо організації обліку в селянських 
(фермерських) господарствах. 

Укоопсnілці організувати реалізацію документів первин

ного і бухгалтерського обліку через мережу підприємств 

торгівлі в сільській місцевості•>; 
д) у назві і тексті постанови посилання на кооперативи по 

виробництву сільськогосподарської продукції виключити. 

2. Перетворити Український фонд підтримки селянських 
(фермерських) господарств і кооперативів по виробництву 

сільськогосподарської продукції, утворений розпоряджен
ням Кабінету Міністрів УРСР від 27 червня 1991 р. N~ 83, 
в У країнський державний фонд підтримки селянських (фе
рмерських) господарств. 

Доручити Українському державному фонду підтримки 

селянських (фермерських) господарств, Міністерству сіль
ського господарства і продовольства, Міністерству фінансів, 

Міністерству економіки У країни за погодженням з Асоціаці
єю фермерів і Селянською спілкою У країни у місячний строк 
внести доповнення і зміни до Положення про вказаний Фонд 

відповідно до прийнятого Закону України <<Про селянське 
(фермерське) господарство•>, передбачивши в них: 

перегляд правового статусу Фонду; 

установлення за рахунок Фонду пільгових умов креди
тування, страхування, матеріально-технічного постачання 

селянських (фермерських) господарств на період трирічного 
їх становлення; 

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно 
з постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.93 р. 
N2 762) 

припинення фінансування Фондом витрат на утримання 
апарату Асоціації фермерів України, областей і районів; 

активізацію підприємницької діяльності Фонду, залучен
ня доходів селянських (фермерських) господарств до коштів 
Фонду, запровадження у практику надання фінансових 

пільг цим господарствам для їх діяльності під гарантію по
вернення через 3-5 років. 

Міністерству фінансів України починаючи з 1992 року 
щорічно передбачати в проектах республіканського бюдже
ту кошти для Українського державного фонду підтримки 

селянських (фермерських) господарств. 
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Прем'єр-міністр України В. ФОКІН 

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА 



:КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 24 січня 2000 р. М 118 

:Київ 

ПРО ПОРЯДОК ВИКУПУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
ГРОМАДЯНАМИ (ПОНАД НОРМУ, ЯКА 
ПРИВАТИЗУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО) ДЛЯ 

ВЕДЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО АБО ОСОБИСТОГО 
ПІДСОБНОГО ГОСПОДАРСТВА 

І з змінами і доповненнями, внесеними постановою Ка
бінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року :М 478 
(У назві та тексті постанови слова <<селянське ( фермерсь
ке)>> в усіх відмінках замінено словом <<фермерське>> у відпо

відному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 14 квітня 2004 року :М 4 78) 

На виконання Указу Президента України від 3 грудня 
1999 р .. N'21529 <<Про невідкладні заходи щодо прискорення 
реформування аграрного сектора економіки •> :Кабінет Мініс
трів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Затвердити Порядок викупу земельних ділянок громадя

нами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для 
ведення фермерського або особистого підсобного господар

ства, що додається. 

Прем'єр-міністр України В. ЮЩЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою :Кабінету Міністрів 
України від 24 січня 2000 р. 
N21l8 

ПОРЯДОК 
викупу земельних ділянок громадянами 

(понад норму, яка приватизується безкоштовно) 
для ведення фермерського або особистого підсобного 

господарства 

(назва По рядку із змінами, внесеними згідно з постано

вою КабінетуМіністрів України від 14.04.2004 р. М 4 78) 

1. Цей Порядок визначає механізм вільного викупу 
земельних ділянок громадянами (понад норму, яка при

ватизується безкоштовно) для ведення фермерського або 
особистого підсобного господарства. 

(Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно 
з постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. 
М478) 

Відповідно до цього Порядку викупу підлягають зе

мельні ділянки, що надані цим громадянам у :користування 
згідно із законодавством України. 

2. 3 метою викупу земельних ділянок громадяни подають 
заяву (:клопотання) до сільської, селищної, міської ради або 
уповноваженого нею органу за місцем розташування земель

ної ділянки за зразком, визначеним у Порядку подання 

заяви (:клопотання) про продаж земельних ділянок несіль
ськогосподарського призначення, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 р. N2 440. 
3. До заяви додаються: 
державний акт на право постійного :користування зем

лею або договір оренди землі; 
у разі відсутності державного акта на право :користу

вання землею - рішення відповідної ради про надання 
земельної ділянки у :користування та :кадастровий план 

земельної ділянки; 
копія свідоцтва про державну реєстрацію фермерського 

- господарства. 

(Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно 
з постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. 
М478) 
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4. Сільська, селищна, міська рада або уповноважений 
нею орган у місячний термін приймає рішення про продаж 

земельної ділянки або про відмову в ньому. Відмовити в про
дажу земельної ділянки відповідна рада або уповноважений 

нею орган може на таких підставах: 
неподання документів, необхідних для прийняття рішен

ня щодо продажу такої земельної ділянки; 

виявлення недостовірних відомостей у поданих доку

ментах. 

5. Рішення сільської, селищної, міської ради або упо
вноваженого нею органу є підставою для укладення між 
продавцем і покупцем договору купівлі -продажу земельної 

ділянки. 
Організацію купівлі-продажу земельних ділянок здій

снюють державні органи земельних ресурсів. 
Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає 

нотаріальному посвідченню і є підставою для оформлення 
відповідного державного акта на право приватної власності 

на землю після повної сплати вартості земельної ділянки. 

6. Вартість земельної ділянки визначається державними 
органами земельних ресурсів за методиками грошової оцін
ки земель, затвердженими постановами Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 1995 р. М 213 та від 30 травня 1997 р. 
М525. 

Сплата вартості земельної ділянки може здійсяюватися 
за згодою сторін із розстроченням. 

7. Рішення про відмову в продажу земельної ділянки 
доводиться в десятиденний термін до відома покупця земе
льної ділянки у письмовій формі органом, який прийняв 

таке рішення. 

Рішення про відмову в продажу земельної ділянки, а та

кож залишення заяви громадянина без розгляду терміном 

понад місяць може бути оскаржене в суді. 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 10 грудня 2003 р. М 1908 

Київ 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ РОЗМІРІВ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЯКІ УТВОРЮЮТЬСЯ 
ВРЕЗУЛЬ ТАТІ ПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, 
ЩО УСПАДІ~ОВУЄТЬСЯ 

Відповідно до статті 23 Закону України <•Про фермерське 
господарство>> Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Затвердити мінімальні розміри земельних ділянок, які 
утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермер

ського господарства, що успадковується (додаються). 

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 грудня 2003 р. 
N21908 

МІНІМАЛЬНІ РОЗМІРИ 
земельних ділянок, які утворюються в результаті 

поділу земельної ділянки фермерського господарства, 

що успадковується 

Регіон Мінімальний розмір зе-

мельної ділянки, гектарів 

Автономна Республіка 5 
Крим 

Область: 

Вінницька 3 
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Волинська 3 

Дніпропетровська 6 

Донецька 6 

Житомирська 4 

Закарпатська 2 

Запорізька 7 

Івано-Франківська 2 

Київська 3 

Кіровоградська 5 

Луганська 9 

Львівська 2 

Миколаївська 7 

Одеська 5 

Полтавська 4 

Рівненська 3 

Сумська 4 

Тернопільська 2 

Харківська 6 

Херсонська 7 

Хмельницька 3 

Черкаська 3 

Чернівецька 2 

Чернігівська 4 

м. Севастополь 2 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 17 березня 2004 р. М 325 
Київ 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ 
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДВА ЧЕНИХ 

У ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ УКРАЇНИ НА 2004 РІК 
ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ 
МІКРОКРЕДИТУВАННЯ 

Відповідно до статті 27 Закону України <<Про Державний 
бюджет України на 2004 рік>> Кабінет Міністрів України 
постановляє: 

Затвердити Порядок використання коштів, передбаче
них у Державному бюджеті У країни на 2004 рік для фінан
сової підтримки фермерських господарств через механізм 
мікрокредитування, що додається. 

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 березня 2004 р. 
М325 

ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених у Державному 
бюджеті України на 2004 рік для фінансової підтримки 

фермерських господарств через механізм 
мікрокредитування 

1. Цей Порядок визначає механізм використання кош
тів, передбачених у Державному бюджеті України на 2004 
рік для фінансової підтримки фермерських господарств 
через механізм мікрокредитування (далі - фінансова під

тримка). 
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2. Мінаграполі тики за погодженням з Мінфіном затверд
жує за пропозицією Українського державного фонду під
тримки фермерських господарств (далі - Фонд) розподіл 
коштів державного бюджету, передбачених для фінансової 

підтримки, і доводить їх обсяги до регіональних відділень 
Фонду. 

Зазначену пропозицію Фонд готує з урахуванням за

гальної кількості фермерських господарств у відщ:>відному 
регіоні. 

Зміни до цього розподілу коштів у разі потреби вносять

ся у такому ж порядку. 

3. Фінансова підтримка надається для відшкодування 
фермерським господарствам за кредитними договорами із 

строком дії до 1 грудня 2004 р. витрат, пов'язаних: 
1) із сплатою відсотків за користування кредитами бан

ків (кредитних спілок) у сумі до 100 тис. гривень на одне 
фермерське господарство - у розмірі подвійної облікової 
ставки Національного банку, але не більш як 14 відсотків 
річних, і з погашенням частини кредиту, отриманого для 

придбання першого - трактора, комбайна, вантажного 
автомобіля вітчизняного виробництва, -у розмірі до 15 
відсотків суми кредиту, але не більш як 15 тис. гривень на 
одне фермерське господарство, та для будівництва тварин
ницьких приміщень, включаючи вартість проектно-кош
торисної документації, - у розмірі до 30 відсотків суми 
кредиту, але не більш як 30 тис. гривень на одне фермерське 
господарство; 

2) із сплатою відсотків за користування кредитами бан
ків (кредитних спілок) у сумі до 50 тис. гривень на одне 
фермерське господарство, отриманими для організації 
виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, про

вадження виробничої діяльності, - у розмірі подвійної 

облікової ставки Національного банку, але не більш як 14 
відсотків річних; 

3) з погашенням кредиту банку (кредитної спілки) у сумі 
до 1 тис. гривень, отриманого для розроблення проекту від
ведення земельних ділянок з метою ведення фермерського 

господарства; 

4) з погашенням кредиту банку (кредитної спілки) у сумі 
до 3 тис. гривень на одне фермерське господарство, отрима
ного для проведення перепідготовки та підвищення кваліфі
кації кадрів фермерських господарств у навчальних закла
дах, які готують спеціалістів для сільського господарства; 
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5) із сплатою відсотків за користування кредитами банків 
(кредитних спілок) у сумі до 5 тис. гривень на одне фермер
ське господарство - у розмірі подвійної облікової ставки 

Національного банку, але не більш як 14 відсотківрічних, і 
з Погашенням частини кредиту, отриманого для проведення 

досліджень організації та ведення фермерського господарс

тва, надання рекомендацій щодо використання досягнень 
науково-технічного прогресу в діяльності фермерських 

господарств, - у розмірі до 50 відсотків кредиту. 
Фінансова підтримка на цілі, передбачені підпунктами 1 

і 3 цього пункту, надається лише тим фермерським господар
ствам, які не отримували такої підтримки в минулі роки. 

4. Фінансова підтримка надається фермерським госпо
дарствам регіональними відділеннями Фонду на конкурс
ній основі в межах обсягів розподілу коштів державного 
бюджету, передбачених для фінансової підтримки, що 

затверджуються Мінагрополітики. 
Порядок та умови проведення конкурсів, перелік доку

ментів, що подаються для отримання фінансової підтримки, 

визначаються Мінагрополітики. 
Регіональне відділення Фонду видає переможцям кон

курсу довідку за формою, затвердженою Мінагрополітики, 

на підставі якої банки (кредитні спілки), що уклали кредит
ні договори з фермерськими господарствами, визначають 

розмір витрат зазначених господарств на сплату відсотків 
за користування кредитом таjабо погашення кредиту, від

шкодування яких здійснюється за рахунок коштів, перед
бачених для фінансової підтримки. 

3 метою отримання коштів, передбачених для фінансової 
підтримки, зазначені банки (кредитні спілки) подають до 
7 числа наступного за звітним місяця регіональним відді
ленням Фонду інформацію, форма якої затверджується Мін
агрополітики, про суми плати за кредитами у відповідний 
період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок 
коштів, передбачених для фінансової підтримки. 

5. Регіональні відділення складають та подають Фондові 
реєстри фермерських господарств, яким надається фінансо

ва підтримка. 
Фонд на підставі зазначених реєстрів подає протягом 

п'яти робочих днів з дати їх отримання Мінагрополітики 
зведений реєстр. 

6. Мінагрополітики на підставі зведеного реєстру подає 
в установленому порядку Державному казначейству роз-
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поділ коштів для касового виконання державного бюджету 
за видатками на фінансову підтримку між регіональними 

відділеннями Фонду. 
7. З метою спрямування коштів, передбачених для фі

нансової підтримки, на поточні рахунки фермерських гос

подарств в установах банків регіональні відділення Фонду 

подають територіальним органам Державного казначейства 
реєстри фермерських господарств, яким надається фінан

сова підтримка, разом з визначеними Мінаграполітики 
документами. 

8. Звітність про використання бюджетних коштів скла
дається і подається в установленому законодавством по

рядку. 

9. Фонд подає щомісяця до 20 числа наступного періоду 
Мінаграполітики звіт про надання фінансової підтримки. 

10. Форми реєстрів фермерських господарств, яким на
дається фінансова підтримка, та зведеного реєстру Фонду, 
а також звіту про надання фінансової підтримки затверджу

ються Мінагрополітики. 

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО ВОДНОМУ 
ГОСПОДАРСТВУ 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ 
РЕСУРСАХ 

НАКАЗ 

від 7 липня 1994 року М 220/73/43 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ 
ПЕРЕДА ЧІ У ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ АБО НАДАННЯ 

У КОРИСТУВАННЯ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ, 
ОСНОВНИХ МЕЛІОРАТИВНИХ ФОНДІВ 

СЕЛЯНСЬКИМ (ФЕРМЕРСЬКИМ) 
ГОСПОДАРСТВАМ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

З метою недопущення знеособлення основних меліо
ративних фондів при передачі у приватну власність або 
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наданні у користування меліорованих земель селянським 

(фермерським) господарствам та на виконання доручення 
Кабінету Міністрів України від 16 червня 1994 року М 101-
97/11, наказуємо: 

1. Затвердити Умови передачі у приватну власність або 
надання у користування меліорованих земель, основних 
меліоративних фондів селянським (фермерським) господар

ствам та їх використання (додаються). 
2. Обласним органам управління сільського господарства 

і продовольства, водного господарства та земельних ресурсів 

забезпечити виконання зазначених Умов. 
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого 

заступника Міністра сільського господарства і продовольст
ва Засуху А. А., заступника Голови Держводгоспу Вельби

ка А. С., заступника Голови Держкомзему Губарєва В. С. 
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і продовольства України Ю. М. КАР АСИК 

Голова Державного комітету України 

по водному господарству В. М. ХОРЄВ 

Голова Державного комітету України 
по земельних ресурсах Б. М. ЧЕПКОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Мінсільгосппроду, 

Держводгоспу, Держкомзему 
України від 7 липня 1994 р. 
N2 220/73/43 

УМОВИ ПЕРЕДА ЧІ 
у приватну власність або надання у користування 

меліорованих земель, основних меліоративних 
фондів селянським (фермерським) господарствам 

та їх використання 

І. Загальніположення 

1.1. Меліоровані землі 
Меліоровані землі (зрошувані, осушені)- це частина 

земельних угідь, на яких проведено комплекс інженерно· 
гідротехнічних заходів з метою регулювання водно-повітря
ного режиму, збереження та відтворення родючості грунтів, 

поліпшення їх екологічного стану, запобігання впливу 

негативних природних явищ. 

1. 2. Межі меліорованих земель 
Межі меліорованих земель визначаються контурами 

побудованих меліоративних (зрошувальних або осушуваль

них) систем. 

1.3. Основні конструктивні елементи меліоративних 
систем 

а)зроrпувальнісистеми 

До основних конструктивних елементів зрошувальних 
систем відносяться: джерело зрошення, водозабір, насос

на станція, магістральний канал, канали і трубопроводи, 
розподільники різних порядків, тимчасова зрошувальна 

та поливна мережі, а також гідротехнічні споруди на них, 
водозабірно-скидна та дренажна мережі, дощувальні ма

шини, поливві установки або інше обладнання для поливу 
сільськогосподарських культур; 

б) осуrпувальні системи 

До складу основних конструктивних елементів осушу
вальних систем відносяться: водоприймач, магістральні 
канали різних порядків, провідна (закриті та відкриті колек-
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тори) та регулююча (закриті дрени та відкриті осушувачі) 
мережі, гідротехнічні споруди на них. 

Осушувально-зволожувальні та польдерні системи, крім 
зазначених елементів, мають зволожувальну мережу, водо

регулюючі споруди та насосні станції, водні джерела. 
1.4. Меліоративна (зрошувальна, осушувальна) мережа з 

спорудами на ній, яка обслуговує двоє і більше господарств 

(колективних, радгоспів та ін.), відноситься до категорії 
міжгосподарської і знаходиться на балансі експлуатаційної 
Бодогосподарської організації, яка несе відповідальність 
за .безперебійну роботу, збереження і використання цієї 

мережі. 
1. 5. Меліоративна (зрошувальна, осушувальна) мережа 

з спорудами на ній, яка обслуговує землі одного госпо

дарства (колективного, радгоспу та ін.), відноситься до 
категорії внутрігосподарської і знаходиться на балансі 
господарства. 

Експлуатацію внутрігосподарської меліоративної ме
режі і споруд на ній здійснює господарство власними силами 

або силами інших відповідних організацій. 
1. 6. Меліоративні системи мають балансову вартість, яка 

включає вартість її конструктивних елементів. 

2. Передача у приватну власність або надання у кори
стування меліорованих земель, основних меліоративних 
фондів селянському (фермерському) господарству 

2 .1. Земельні ділянки на зрошуваних і осушених землях 
разом з конструктивними елементами меліоративної ме

режі для ведення селянського (фермерського) господарства 

передаються у приватну власність або надаються у корис
тування громадянам України в порядку, передбаченому 
Земельним кодексом України та даними умовами. 

2. 2. При передачі у приватну власність або наданні у ко
ристування земельних ділянок на зрошуваних, осушених 

землях попередні власники земельних ділянок або земле

користувач! передають безкоштовно на баланс селянського 
(фермерського) господарства разом із земельною ділянкою 
основні меліоративні фонди, які знаходяться на ній. 

Прийняття-передача основних меліоративних фондів 

здійснюються згідно з чинним законодавством. Акт про пе
редачу на баланс селянському (фермерському) господарству 

меліоративних фондів разом із земельною ділянкою підпи
сують попередній власник або землекористувач, голова 

створюваного селянського (фермерського) господарства, 
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представники управління меліоративних систем, районного 
управління сільського господарсrва і продовольства та від
ділу земельних ресурсів. 

При цьому враховуються: 
-наявність трудових ресурсів і практичні нави:ки, необ

хідні для використання меліорованих земель; 

-меліоративна мережа на земельній ділянці, що відво
диться, повинна бути у справному технічному стані і забез

печувати подачу води для поливу на зрошуваних землях і 

регулювання водного режиму на осушених землях; 

- відведення земельної ділянки не повинно порушувати 
технологічної єдності меліоративної системи; 

- земельні ділянки, я:кі відводяться на зрошувальних 

системах з поливом широкозахватною технікою, зона дії 
я:ких має стаціонарну мережу, виділяються з розрахунку не 

менше :контуру поливної площі однієї дощувальної машини, 
передбаченої проектом; 

- земельні ділянки не повинні вміщувати елементи 
міжгосподарської меліоративної мережі (магістральні 

:канали, :колектори, дороги, напірні трубопроводи та інші 
гідротехнічні споруди). 

3. Утримання та експлуатація меліоративних систем. 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТА УМОВ 

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ, ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, 
ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЧЕРЕЗ 
МЕХАНІЗМ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ 

На:каз · 
від 1 квітнл 2004 року .М 116 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції Україин 20 квітня 
2004 р. за .М 504/9103 

На виконання За:кону У :країни «Про Державний бюджет 

України ІН1 2004 рі:к» та пун:кту 4 Порядку використання 
:коштіn, п<'Р('\дбачених у Державному бюджеті України на 
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2004 рік для фінансової підтримки фермерських госпо
дарств через механізм мікрокредитування, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 
року N2 325, НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок та умови проведення конкурсів, 
перелік документів, які подаються для надання фінансової 

підтримки фермерських господарств через механізм мікро

кредитування (далі- Порядок), що додається. 
2. Департаменту реформування сільського господарства 

в установленому порядку: 

2 .1. Пода ти Порядок на державну реєстрацію до Мініс
терства юстиції України. 

2.2. Довести Порядок до відома структурних підрозділів 
Міністерства аграрної політики України, Міністерства аг
ропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, 
головних управлінь сільського господарства і продовольства 

обласних державних адміністрацій, Українського держав
ного фонду підтримки фермерських господарств та його 

регіональних відділень. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Міністр В. А. СЛАУТА 

430 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства аграрної 
політики України від 1 квітня 
2004 р. N2 116 
Зареєстровано в Міністерстві юс
тиції України 20 квітня 2004 р. за 
N2 504/9103 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
проведення конкурсів, перелік документів, які 
подаються для надання фінансової nідтримки 

фермерських господарств через механізм 
мікрокредитування 

1. Загальні положення 
1.1. Цей Порядок визначає процедуру :конкурсного від

бору фермерських господарств щодо надання фінансової 

підтримки через механізм мікрокредитування. 

1. 2. Завданням конкурсу є визначення переліку фермер
ських господарств, яким надається фінансова підтримка 
для відшкодування витрат за отриманими цими господар
ствами в банках (:кредитних спілках) кредитами за рахунок 
:коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 

2004 рік. 

2. Організація та nроведення конкурсу 
2.1. Для організації роботи, пов'язаної з проведенням 

конкурсу, регіональні відділення У :країнського державного 
фонду підтримки фермерських господарств (далі - Фонд) 
подають пропозиції до Фонду щодо складу конкурсної ко

місії (далі- комісія) у кількості семи осіб, який затверджу

ється наказом генерального директора Фонду. 
2.2. Комісію очолює директор регіонального відділення 

Фонду. 
2. 3. До складу :комісії входять представники Фонду, Мі

ністерства агропромислового комплексу Автономної Респуб
ліки Крим та головних управлінь сільського господарства і 

продовольства обласних державних адміністрацій, а також 
за згодою представники громадських організацій. 

2.4. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюєть
ся регіональним відділенням Фонду в друкованих засобах 
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масової інформації відповідних органів виконавчої влади у 

3-денний строк після затвердження складу комісії. 
2. 5. Повідомлення про проведення конкурсу має містити 

строк проведення конкурсу, вимоги щодо участі в ньому, 

І{інцевий строк подання заявок та інших документів, адре
су регіонального відділення Фонду, за якою nриймаються 
документи, телефон для довідок. 

3. Умови проведення конкурсу 
3.1. Для участі в конкурсі допускаються фермерські 

господарства, які отримали кредити в банках (кредитних 
сnілках) у nоточному році, але не пізніше 1 грудня 2004 
року (далі- претендент). 

3.2. Для участі в конкурсі претендент подає до комісії 
заявку у двох примірниках за зразком згідно з додатками 

1-4, а також: 
копію Статуту фермерського господарства; 
нотаріально посвідчену копію кредитної угоди; 

копію свідоцтва про державну реєстрацію; 
коnію 'довідки про включення до Єдиного державного 

реєстру nідприємств та організацій України; 
графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним 

(завірений банком); 
довідку-розрахунок банку npo суму плати за весь період 

користування кредитом з визначенням суми, що відшкодо

вується за рахунок комnенсації; 
· фінансову звітність за останній рік та останній звітний 
період за затвердженою формою; 

інформацію про прострочену заборгованість з виплати 

заробітної плати, про заборгованість перед державним і 

місцевими бюджетами (податкові платежі, nозички тощо) 
та Пенсійним фондом, а також заборгованість з орендної 

плати за земельні та майнові паї (у разі, якщо така забор

гованість існує). 

3.3. До вищевказаних додаються документи, перелік 
яких установлений згідно з напрямками надання фінансо

вої підтримки фермерським господарствам, визначеним 

пунктом 3 Порядку використання коштів, передбачених у 
Державному бюдже'І'і У країни на 2004 рік для фінансової 
підтримки фермерських господарств через механізм мікро
кредитування, затвердженого постановою Кабінету Мініс
трів України від 17.03.2004 N2 325, для відшкодування 
витрат, пов'язаних: 
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1) із сплатою відсотків за користування кредитами бан
ків (кредитних спілок) у сумі до 100 тис. гривень на одне 
фермерське господарство - у розмірі подвійної облікової 
ставки Національного банку України, але не більш як 
14 відсотків річних, і з погашенням частини кредиту, 
отриманого для придбання першого трактора, комбайна, 
вантажного автомобіля (вітчизняного виробництва), - у 
розмірі до 15 відсотків суми кредиту, але не більш як 15 
тис. гривень на одне фермерське господарство. Додаються 
такі документи: 

копія платіжного документа про оплату за трактор, ком
байн, вантажний автомобіль; 

копія видаткової накладної на одержання трактора, ком
байна, вантажного автомобіля; 

копія технічного талона про реєстрацію трактора, ком
байна, вантажного автомобіля в установленому порядку 

та довідки, що підтверджує прийняття його на балансовий 
облік. 

Для будівництва (реконструкції) тваринниЦьких при
міщень, включаючи вартість проектно-кошторисної доку
ментації, - у розмірі до 30 відсотків суми кредиту, але не 
більш як 30 тис. гривень на одне фермерське господарство. 
Додаються такі документи: 

копія документів, що посвідчують право на земельну 
ділянку (державних актів або договорів оренди); 

статистична звітність за формою :м 2-інвестиції- квар
тальна «Звіт про капітальні інвестиції>>; 

довідка про підтвердження витрат на будівництво (ре
конструкцію) приміщення; 

копія проектно-кошторисної документації та висновок 
державної експертизи проектно-кошторисної докумен

тації; 
2) із сплатою відсотків за користування кредитами бан

ків (кредитних спілок) у сумі до 50 тис. гривень на одне 
фермерське господарство, отриманими для організації 
виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, про
вадження виробничої діяльності, -у розмірі подвійної об
лікової ставки Національного банку України, але не більш 
як 14 відсотків річних. Додаються такі документи: 

копія документів, що посвідчують право на земельну 
ділянку (державних актів або договорів оренди); 

бізнес-план (техніко-економічне обr'рунтування доціль
ності виділення допомоги фермерському господарству із 

зазначенням графіка повернення коштів); 
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баланс фермерського господарства за останній звітний 
період; 

інформація про банківські реквізити фермерського гос

подарства; 

лист-клопотання управління сільського господарства і 

продовольства районної державної адміністрації про необ
хідність фінансової підтримки; 

3) з погашенням кредиту банку (кредитної спілки) у сумі 
до 1 тис. гривень, отриманого для розроблення проекту від
ведення земельних ділянок з метою ведення фермерського 

господарства. Додаються такі документи: 
копії рішення та згоди органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування про надання земельних ділянок 
для ведення фермерського господарства та на розроблення 

землевпорядною організацією проекту відведення земель

них ділянок; 
копія договору про розроблення проекту відведення зе

мельних ділянок, укладеного замовником з виконавцем, 

що має ліцензію на виготовлення цих проектів; 
копія акта приймання-передавання виконаних робіт; 

копія платіжного документа про оплату проекту відве
дення земельної ділянки для ведення фермерського госпо

дарства; 

4) з погашенням кредиту банку (кредитної спілки) у 
сумі до 3 тис. гривень на одне фермерське господарство, 
отриманого для проведення перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів фермерських господарств у навчальних 
закладах, які готують спеціалістів для сільського господар

ства. Додаються такі документи: 
копія договору фермерського господарства та навчально

го закладу про перепідготовку, підвищення кваліфікації 
члена господарства; 

підтвердний документ про оплату за навчання; 
5) із сплатою відсотків за користування кредитами бан

ків (кредитних установ) у сумі до 5 тис. гривень на одне 
фермерське господарство - у розмірі подвійної облікової 

ставки Національного банку України, але не більш як 14 
відсотків річних, і з погашенням частини кредиту, отри

маного для проведення досліджень організації та ведення 
фермерського господарства, надання рекомендацій щодо 

використання досягнень науково-технічного прогресу в 
діяльності фермерських господарств, -у розмірі до 50 від
сотків кредиту. Необхідно подати такі документи: 
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копія договору фермерського господарства з державною 

науково-дослідною установою або навчальним закладом про 

проведення досліджень, підготовку рекомендацій щодо ор

ганізації виробництва у фермерському господарстві; 

висновки вченої ради науково-дослідної установи або 

навчального закладу про ефективність упровадження нау

кової розробки у фермерському господарстві. 

3.4. Претендент несе персональну відповідальність за 
достовірність поданої інформації. 

3.5. Комісія розпочинає приймання заявок на участь у 
конкурсі та документів, що додаються до них, з дня публі

кації інформаційного повідомлення, а закінчує за 2 робочих 
дні до початку проведення останнього засідання конкурсної 

комісії. 

3.6. Подані документи перевіряються секретарем комісії 
та реєструються у книзі реєстрації учасників конкурсу щодо 

визначення переліку фермерських господарств для надання 

фінансової підтримки через механізм мікрокредитування 

(далі- книга реєстрації) згідно з додатком 5. Книга реєст
рації повинна бути прошнурована, пронумерована і засвід

чена печаткою регіонального відділення Фонду. 

Один примірник заявки з реєстраційним номером повер

тається претенденту. 

3. 7. Фонд та регіональні відділення Фонду надають кон
сультативну та методичну допомогу при підготовці пакета 

документів, а також допомагають у роботі комісії. 

3.8. Під час вивчення поданих на конкурс документів 
комісія має право проводити перевірку документів. Якщо 

подається неповний, не оформлений належним чином ком

плект документів або виявлено недостовірність даних у доку
ментах, передбачених цим Порядком, то такі документи не 

реєструються та повертаються претенденту із зазначенням 

причини повернення. Реєстрація або повернення докумен

тів проводиться в день їх надходження. 

3.9. Заявки на участь у конкурсі, одержані комісією пі
сля закінчення строку подання, визначеного пунктом 3.5 
цього Порядку, не розглядаються. 

3.10. Датою початку розгляду заявок на участь у кон
курсі є дата засідання комісії, на якому здійснюється їх 

розгляд. Комісія розглядає заявки претендентів не рідше 

одного разу на місяць. Дата останнього розгляду- не піз

ніше 15 листопада 2004 року. 
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3 .11. Рішення комісії приймаються на закритих засідан
нях у присутності не менше двох третин її складу відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кіль
кості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним. 

3.12. Обов'язковою вимогою для отримання коштів фі
нансової підтримки фермерськими господарствами через 
механізм мікрокредитування є відсутність заборгованості 
перед бюджетом, Фондом і його регіональними відділення
ми та іншої кредиторської заборгованості. 

3.13. Основними критеріями при визначенні переможців 
конкурсу є: 

створення додаткових робочих місць у сільсьІ<ій місце

вості; 
спеціалізація на виробництві дефіцитних у регіоні окре

мих видів сільськогосподарської продукції. 
При цьому перевага надається: 

фермерським господарствам, які застрахували майно 

та врожай сільськогосподарських культур від негативного 
впливу; 

новоствореним фермерським господарствам; 

фермерським господарствам, які створюються молодими 
сім'ями; 

фермерським господарствам, які здійснюють господар

ську діяльність у трудонедостатніх населених пунктах; 

фермерським господарствам, що спеціалізуються на ви
робництві тваринницької продукції, веденні селекційної 
роботи в тваринництві та насінництва в рослинництві. 

3.14. Рішення комісії оформлюється протоколом, який 
підписують усі члени комісії. 

3.15. Комісія не має права приймати ·рішень щодо визна
чення переможців конкурсів понад бюджетні призначення, 
доведені Міністерством аграрної політики України, які 
встановлені відповідно до Закону У країни • Про Державний 
бюджет України на 2004 рік•. 

3.16. Комісія протягом 3 робочих днів з дня прийняття 
рішення надсилає претендентам повідомлення про резуль

тати конкурсу. Крім того, переможцям конкурсу комісія 

видає довідку для пред' явлення її банкам (кредитним спіл
кам), які надали кредити, за формою згідно з додатками 6, 
7, про що робиться відмітка у книзі реєстрації. 
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ДОДАТОК 1 
до пункту 3.2 Порядку 

та умов проведення конкурсів, переліку документів, 
які подаються для надання фінансової підтримки 

фермерських господарств через механізм 
мікрокредитування 

Заявка 
на участь у конкурсі для надання фінансової 

підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних із 
сплатою відсотків за користування кредитами банків 

Прошу допустити до участі в конкурсі на надання фінан

сової підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних із 
сплатою відсотків за користування кредитами банків. 

Відомості про юридичну особу: 
Повна назва фермерського господарства _______ _ 
Голова фермерського господарства __________ _ 
Місцезнаходження------------------
Телефон _____________ ,телефакс ____ _ 
Телетайп , E-mail _____ _ 
<Dормавласності __________________ __ 

Види діяльності--"-------------------
Ідентифікаційний код _______________ _ 
Банківськіреквізити--"-----~----------
Дата і номер державної реєстрації----,---------
Повна назва органу державної реєстрації _______ _ 
Орган управління майном _____________ _ 
Сумакредиту,грн. _________________ _ 
Термін використання кредиту ____________ _ 
Цільове використання кредиту ___________ _ 
Плата за кредит, % -------------'------
Платазакредит,грн. ________________ _ 
Потреба у відшкодуванні витрат-------------",----
3 вимогами Порядку та умов проведення конкурсу ознайом
лені та зобов'язуємося їх виконувати. 
Керівник ______ _ 

(nідnис) (ініціали та прізвище) 

Головнийбухгалтер ________________ __ 
(підпис) (ініціали та прізвище) 

Реєстраційний NQ ____ _ __ _____ 2004р. 
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ДОДАТОК2 
до пункту 3.2 Порядку 

та умов проведення конкурсів, переліку документів, які 
подаються для надання фінансової підтримки фермер

ських господарств через механізм мікрокредитування 

Заявка 
на участь у конкурсі для надання фінансової 

підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних 

з погашенням кредитів банків 

Прошу допустити до участі в конкурсі для надання фінан

сової підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних з 
погашенням кредитів банків. 

Відомості про юридичну особу: 
Повна назва фермерського господарства _______ _ 
Голова фермерського господарства __________ _ 
Місцезнаходження------------,---------
Телефон _____________ , телефакс ____ _ 
Телетайп , E-mail _____ _ 
~ормавласності __________________ _ 

Видидіяльності~------------------
Ідентифікаційний код---------------
Банківські реквізити--:------:-:-:-----------
Дата і номер державної реєстрації----,---------
Повна назва органу державної реєстрації _______ _ 
Орган управління майном---------------
Назва банку, який надає кредит ___________ _ 
Сумакредиту,грн. _________________ _ 
Термін використання кредиту ___________ _ 
Цільове використання кредиту ___________ _ 
Платаза кредит,% ________________ _ 
Плата за кредит, грн.--:----------------
Потреба у відшкодуванні витрат ___________ _ 
3 вимогами Порядку та умов проведення конкурсу ознайом
лені та зобов'язуємося їх виконувати. 
Керівник ______ _ 

(підпис) (ініціали та прізвище) 

Головний бухгал:_rер _______________ _ 
(підпис) 

Реєстраційний N2 _____ _ 
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ДОДАТОК З 
до пункту 3.2 Порядку 

та умов проведення конкурсів, переліІ~У документів, 
які подаються для надання фінансової підтримки 

фермерських господарств через механізм 
мікрокредитування 

Заявка 
на участь у конкурсі для надання фінансової 

підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних 

із сплатою відсотків за користування кредитами 
кредитних спілок 

Прошу допустити до участі в конкурсі на надання фінан
сової підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних із 
сплатою відсотків за користування кредитами кредитних 

спілок. 

Відомості про голову фермерського господарства: 

Прізвище, ім'я, по батькові---------:-:------
Паспорт номер серія , виданий _____ _ 
~ресареєстрації __ ~-------------------------------
~реса постійного місця проживання _________ _ 
Телефон ,телефакс _______ __ 
Телетайп , E-mail ______ _ 
Назва фермерського господарства. ___________________ _ 
Види діяльності фермерського господарства _________ _ 
Ідентифікаційний код-----------------------------
Назва кредитної спілки, яка надає кредит _______ _ 
Сумакредиту,грн. ________________________________ __ 
Термін використання кредиту -----------------------
Цільове використання кредиту ---------------------
Плата за кредит,%-----------------
Плата за кредит, грн. --,-----------------------------
Потреба у відшкодуванні витрат-----------------------
3 вимогами Порядку та умовами проведення конкурсу озна
йомлені та зобов'язуємося їх виконувати. 
Керівник ___________ _ 

(підпис) (ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер _________ ------------------------
(підпис) 

Реєстраційний N2 __________ _ 
(ініціали та прізвище) 

_____ 2004р. 
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ДОДАТОК4 
до пункту 3.2 Порядку 

та умов проведення конкурсів, переліку документів, 
які подаються для надання фінансової підтримки 

фермерських господарств через механізм 
мікрокредитування 

Заявка 
на участь у конкурсі для надання фінансової 

nідтримки для відшкодування витрат, пов'язаних 
з nогашенням кредитів кредитних спілок 

Прошу допустити до участі в конкурсі на надання фінан
сової підтримки для відшкодування витрат, пов' .язаних з 
погашенням кредитів кредитних спілок. 

Відомості про голову фермерського господарства: 
Прізвище, ім' .я, по батькові _____________ _ 
Паспорт номер ___ серія , виданий _______ __ 
1\дресареєстрації_~-------------------------------
J\дреса постійного місця проживання _________ _ 
Телефон ,телефакс ____ _ 
Телетайп , E-mail _________ _ 
Назва фермерського господарства ___________ _ 
Види діяльності фермерського господарства __________ _ 
Ідентифікаційний код _________________ _ 
Назва кредитної спілки, .яка надає кредит _______ _ 
Сума кредиту, грн. _________________ _ 
Термін використання кредиту ____________ _ 
Цільове використання кредиту _____________ _ 
Плата за кредит, % -----------------
Плата за кредит, грн.--,------------------
Потреба у відшкодуванні витрат ______________ _ 
3 вимогами Порядку та умовами проведення конкурсу озна
йомлені та зобов'язуємося їх виконувати. 
Керівник ________ __ 

(підпис) (ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер _________________ _ 
(підпис) 

Реєстраційний М __________ _ 
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ДОДАТОК5 
до пункту 3.6 Порядку 

та умов проведення конкурсів, переліку документів, які 

подаються для надання фінансової підтримки фермер
ських господарств через механізм мікрокредитування 

Книга реєстрації 
учасників конкурсу щодо визначення переліку 

фермерських господарств для надання фінансової 
підтримки через механізм мікрокредитування 

Реє- Дата На- Пр із- Від- Гра- Дата Пріз-
стра- реєст- ймену- вище, мітка нична видачі вище, 

цій- рації вання ім'я про ре- сума до- ім'я 
ний доку- та та nо зуль- перед- відки та по 

номер ментів місце- бать- тати баче- (для бать-
заявки зна- кові, кон- ної пере- кові 
пре- ход- посада курсу ком- мож- особи, 
тен- ження особи, пен- ці в яка 

дента претен- яка сації, кон- отри-

дента подала грн. курсу) мала 

доку- довід-

менти ку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДОДАТОК6 
до пункту 3.16 Порядку 

та умов проведення конкурсів, переліку документів, які 
подаються для надання фінансової підтримки фермер

ських господарств через механізм мікрокредитування 

ДОВІДКА 
про надання фінансової підтримки для відшкодування 

витрат, пов'язаних з погашенням кредитів банків 
(кредитних спілок) за рахунок державного бюджету 

ІІадана __________________________________________ __ 
(назва фермерського господарства) 

про те, що воно дійсно за результатами конкурсу визнане 
отримувачем фінансової підтримки для відшкодування 
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витрат у розмІрІ , пов'язаних з погашенням 
кредиту банку (кредитної спілки) за рахунок Державного 

бюджету України на умовах постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.03.2004 М 325 «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у Державному бюджеті 

У країни на 2004 рік для фінансової підтримки фермерських 
господарств через механізм мікрокредитування>>. 
Граничний розмір відшкодування встановлений комісією у 
сумі ______________________________________________ __ 

(сума цифрами та літерами) 

Голова комісії -------------------------------------
(підпис) (ініціали та прізвище) 

Секретар комісії ---------------------------------,-
(ініціали та прізвище) (підпис) 

м.п. 
Реєстраційний М ________ _ _____ 2004р. 

ДОДАТОК7 
до пункту 3.16 Порядку 

та умов проведення конкурсів, переліку документів, 

які подаються для надання фінансової підтримки 
фермерських господарств через механізм 

мікрокредитування 

ДОВІДКА 
про надання фінансової підтримки для відшкодування 
витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування 
кредитами банків (кредитних спілок) за рахунок держав

ного бюджету 

ІІадана ____________________________________________ __ 
(назва фермерського господарства) 

про те, що воно дійсно за результатами конкурсу визнане 
отримувачем фінансової підтримки для відшкодування 
витрат у розмірі ___ % річних, пов' язаних із сплатою від-
сотків за користування кредиту банку (кредитної спілки) за 
рахунок Державного бюджету У країни на умовах постанови 
Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 NQ 325 «Про за-
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твердження Порядку використання коштів, передбачених 
у Державному бюджеті У країни на 2004 рік для фінансової 
підтримки фермерських господарств через механізм мікро
кредитування •. 
Граничний розмір відшкодування встановленийкомісією у 

сумі -------------------------------------------
(сума цифрами та літерами) 

Голова комісії ------------------------------------
(підпис) (ініціали та прізвище) 

Секретар комісії -----------------------------------
(підпис) (ініціали та прізвище) 

м.п. 
Реєстраційний ______ __ ------------ 2004 р. 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНО~ ПОЛІТИКИ У:КРА~НИ 
НАКАЗ 

від 31 січня 2004 року М 26 

ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФОНД 
ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

І з з.мін.а.ми і доповн.ен.н.я.м.и, вн.есен.и.ми н.аказо.м Мін.іс

терства аграрної політики Україн.и від 23 лютого 2004 
року М 47 

Відповідно до ст. 10 Закону України від 19 червня 2003 
року N2 973 ~Про фермерське господарство• наказую: 

1. Визнати У країнський державний фонд підтримки 
фермерських господарств (У крдержфонд) бюджетною уста

новою, затвердити граничну чисельність його працівників 
в кількості 90 шт·атних одиниць. 

2. У правлінню реформування управління АПК та соціаль
но-трудових відносин (Савицька О. П.) в місячний термін роз

робити умови оплати праці працівників Укрдержфонду. 
3. Генеральному директору Укрдержфонду (Філімо

нов А. В.): 

3.1. Розробити та подати на затвердження Міністерству 
аграрної політики структуру Укрдержфонду та штатний 
розпис його працівників. 
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3.2. В місячний термін подати на затвердження Статут 
Українського державного фонду підтримки фермерських 
господарств. 

4. Начальнику Департаменту фінансово-кредитної та 
податкової політики (Лобас С. В.) включити Укрдержфонд 

в мережу бюджетних установ та передбачити асигнування 
на забезпечення функціонування Укрдержфонду та його 

регіональних відділень за рахунок коштів, визначених 

за КПКВ 2801310 з 1 січня 2004 року <<Організація j регу
лювання діяльності установ в системі агропромислового 

комплексу». 

(Пупкт 4 із зміпами, впесепими згідпо з паказом Мі
ністерства аграрпої політики Україпи від 23.02.2004 р. 
М47) 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого 
заступника Міністра Безуглого М. Д. 

Міністр В. А. СЛАУТА 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОХ ПОЛІТИКИ УКРАХНИ 
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОХ ПОЛІТИКИ 

УКРАХНИ 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ 3 ПИТАНЬ 

СТВОРЕННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

Наказ 
від 17 грудня 2003 року М 452/335 

Зареєстровано в М іпістерстві юстиції Україпи 28 січня 
2004р.за М 118/8717 

На виконання вимог частини першої статті 6 Закону 
України «Про фермерське господарство» та з метою вста
новлення єдиного порядку професійного відбору з питань 

створення фермерських господарств НАКАЗУЄМО: 
1. Затвердити Положення про порядок проведення про

фесійного відбору з питань створення фермерських госпо

дарств, що додається. 
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2. Міністерству агропромислового комплексу і Міністер

ству праці та соціального захисту Автономної Республіки 
Крим, головним управлінням сільського господарства і 

продовольства та головним управлінням праці та соціаль

ного захисту обласних державних адміністрацій довести 
зазначене Положення до відома керівництва регіональних 
органів та організацій, які входять до сфери управління 

Міністерства аГрарної політики України та Міністерства 
праці та соціальної політики України. 

3. Департаменту реформування сільського господарства 
Мінаграполітики (Куць О. І.) забезпечити подання цього 
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого 
заступника Міністра аграрної політики Мельника С. І. та 
першого заступника Міністра праці та соціальної політики 

Гнибіденка І. Ф. 

Міністр аграрної політики України С. РИЖУК 

Міністр праці та соціальної політики України 
М.ПАПІЄВ 

ПОГОДЖЕНО: 
Президент Асоціації фермерів та приватних 

землевласників України І. ТОМИЧ 
В. о. Голови Державного комітету України 

з питань регуляторної політики та 

підприємництва К. ВАЩЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства аграрної 
політики України, Міністер

ства праці та соціальної політи
ки України від 17 грудня 2003 р. 
N2452/335 
Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 28 січня 2004 р. 
за N2118j8717 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок проведення професійного відбору 
з питань створення фермерських господарств 

!. Загальніположення 
1.1. Це Положення визначає порядок і організацію про

ведення професійного відбору з питань створення фермер
ських господарств та поширюється на громадян України, 

які виявили бажання відповідно до вимог законодавства на 
створення фермерського господарства. 

1.2. Проведення професійного відбору громадян, які вияви
ли бажання створити фермерське господарство, здійснюється 
з метою реалізації права громадян на створення фермерського 

господарства як форми підприємницької діяльності. 

2. Порядок організації професійного відбору 
2.1. Для виконання організаційної роботи, пов'язаної з 

проведенням професійного відбору, районна (міська) рада 

формує і затверджує склад професійної комісії з питань 

створення фермерських господарств (далі - професійна 
комісія) відповідно до ст. 6 Закону України «Про фермер
ське господарство». 

2. 2. До складу професійної комісії входять представники 
управління (відділу) сільського господарства і продоволь
ства, управління праці та соціального захисту населення 
місцевої державної адміністрації, інші представники орга

нів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

представники Асоціації фермерів та приватних землевлас
ників України і громадських організацій. 

2.3. Громадяни, які виявили бажання створити фермер
ське господарство, подають до професійної комісії заяву, 

у якій зазначаються бажані розміри і місце розташування 
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земельної ділянки та кількість членів фермерського госпо
дарства. До заяви додаються копії документів, завірених 
у встановленому порядку, які підтверджують їх досвід 

роботи в сільському господарстві, наявність необхідної 

кваліфікації або спеціальної підготовки, обГрунтування 
розмірів земельної ділянки і напряму діяльності фермер

ського господарства. 

2 .4. Подані до професійної комісії документи приймають
ся за описом, копія якого видається претенденту з відміткою 
про дату прийняття документів професійною комісією, за 

підписом відповідальної особи. 
2.5. Під час вивчення поданих претендентами докумен

тів професійна комісія може проводити перевірку їх досто

вірності. 

Уразі виявлення недостовірної інформації або неналеж

ним чином оформлених документів заява претендента зали
шається без розгляду. 

2.6. Про залишення заяви без розгляду претендент по
відомляється в письмовій формі із зазначенням підстав у 
5-денний термін із дня отримання заяви. 

2. 7. Після усунення причин, що були підставою про за
лишення заяви безрозгляду, претендент може повторно по

дати заяву, яка розглядається в установленому порядку. 

2.8. Заява про участь у професійному відборі претен
дентів, які виявили бажання створити фермерське госпо

дарство, розглядається професійною комісією в місячний 
термін. 

2.9. Інформація про час і місце проведення засідання 
професійної комісії з відбору претендентів на створення фер

мерського господарства, які подали заяви та інші необхідні 

документи, повідомляється за 5 днів до проведення відбору 
письмово або телеграмою і публікується в місцевих засобах 
масової інформації. 

3. Умови проведення професійного відбору та 
участі в ньому 

3.1. Проведення професійного відбору покладається на 
професійну комісію. 

3.2. Професійна комісія скликається у разі потреби. 
3.3. Професійна комісія в своїй діяльності керується 

Земельним кодексом України, Законами України <<Про 
фермерське господарство>), «Про охорону земель>), «Про 

власність>), «Про пріоритетність соціального розвитку села 
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та агропромислового комплексу в народному господарстві>>, 

Господарським та Цивільним кодексами України, іншими 
нормативно-правовими актами. 

3.4. Очолює професійну комісію та організовує її роботу 
голова. 

3.5. Рішення професійної комісії приймається на засідан
нях у присутності не менше двох третин її складу відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівності 

кількості голосів голос головуючого є ухвальним. 
3.6. Рішення професійної комісії оформляється прото

колом, який підписують головуючий та всі члени комісії, 

присутні на засіданні. 
3. 7. Висновок (рішення) професійної комісії (витяг з 

протоколу, завірений головою комісії) доводиться до пре
тендента, який пройшов професійний відбір, письмово у 
б-денний термін з дня проведення відбору. 

3.8. Висновок професійної комісії про наявність у 
громадянина ,достатнього досвіду роботи в сільському 
господарстві або необхідної сільськогосподарської квалі

фікації є умовою для державної реєстрації фермерського 
господарства і надання (передачі) громадянину у власність 

або оренду земельних ділянок для ведення фермерського 
господарства із земель державної і комунальної власності 
відповідно до Земельного кодексу України. 

3.9. Уразі відмови на підставі виявлення недостовірних 
даних у поданих документах претендент має право подати 

до професійної комісії нову заяву не раніше ніж через три 
місяці з дати прийняття рішення про відмову. 

3.1 О. У разі відмови на підставі невідповідності вимогам 
щодо створення фермерського господарства претендент 

може подати до професійної комісії нову заяву тільки після 

усунення причин, що стали підставою для відмови. 
3.11. Рішення професійної комісії у разі відмови може 

бути оскаржене претендентом у встановленому законодав
ством порядку. 

4. Прикінцеві положення 
Контроль за діяльністю професійної комісії з. питань 

створення фермерських господарств здійснює районна 

(міська) рада. 
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Начальник Департаменту реформування сільського 

господарства О. І. Куць 



МІНІСТЕРСТВО АrРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 1 квітня 2004 року М Ц 7 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ 
ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ 

МІКРОКРЕДИТУВАННЯ 

На виконання пунктів 4, 5, 6, 7, 9, 10 Порядку використан
ня коштів, передбачених у ДержавІJ:ому бюджеті УкраІни на 

2004 рік для фінансової підтримки фермерських господарств 
через механізм мікрокредитування, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів від 17 березня 2004 року М 325, наказую: 
1. Затвердити такі, що додаються1 : ; 

1.1. Інформаційну довідку банку (кредитної спілки) про 
суми плати відсотків за користування кредитами, наданими 

фермерським господарствам. 

1.2. Інформаційну довідку банку (кредитної спілки) про 
суми погашення кредитів, наданих фермерським господар

ствам. 

1.3. Форму реєстру регіонального відділення Україн
ського державного фонду підтримки фермерських госпо

дарств для надання фінансової підтримки фермерським 

господарствам через механізм мікрокредитування щодо 

відшкодування витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за 

користування кредитами. 

1.4. Форму реєстру регіонального відділення У краінсько
го державного фонду підтримки фермерських господарств 

для надання фінансової підтримки фермерським господар

ствам через механізм мікрокредитування щодо відшкоду-
. вання витрат, пов'язаних з погашенням кредитів. 

1. 5. Форму зведеного реєстру У краінського державного 
фонду підтримки фермерських господарств для надання 

фінансової підтримки фермерським господарствам через 

механізм мікрокредитування для відшкодування відсотків 

за користування кредитами. 

1. 6. Форму зведеного реєстру У краінського державного 
фонду підтримки фермерських господарств для надання 

фінансової підтримки фермерським господарствам через 

1 Додатки не наводяться. 
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механізм мікрокредитування для відшкодування витрат, 

пов'язаних з погашенням кредитів. 

1. 7. Форму звіту про надання фінансової підтримки 
фермерським господарствам через механізм мікрокреди

тування щодо ·відшкодування відсотків за користування 
кредитами. 

1.8. Форму звіту про надання фінансової підтримки фер
мерським господарствам через механізм мікрокредитуван
ня щодо відшкодування витрат, пов'язаних з погашенням 

кредитів. 

2. Інформаційну довідку про діяльність кредитної 
спілки. 

3. Департаменту реформування сільського господарства 
в установленому порядку довести форми документів щодо 

здійснення фінансової підтримки фермерських господарств 

через механізм мікрокредитування до відома структурних 
підрозділів Міністерства аграрної політики України, Мініс
терства агропромислового комплексу Автономної Респуб

ліки Крим, головних управлінь сільського господарства і 

продовольства обласних державних адміністрацій, Укра
їнського державного фонду підтримки фермерських госпо

дарств (далі - Фонду) та його регіональних відділень. 

4. Фонду подавати Міністерству аграрної політики до 20 
числа кожного місяця подавати звіти щодо надання фінан

сової підтримки фермерських господарств через механізм 

мікрокредитування за формами, що додаються. 
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Міністр В. А. СЛАУТА 

450 



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 9 квітня 2004 року М 130 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ КОШТІВ 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ПЕРЕДВА ЧЕНИХ ДЛЯ 

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ 

МІКРОКРЕДИТУВАННЯ, ТА ПЛАНУ ПОВЕРНЕННЯ 
РЕГІОНАЛЬНИМИ ВІДДІЛЕННЯМИ УКРАЇНСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2004 РІК 
КОШТІВ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ, НАДАНОЇ 

ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВАМ 

На виконання пункту 2 Порядку використання коштів, 
передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік 
для фінансової підтримки фермерських господарств через 
механізм мікрокредитування, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 року М 325, 
наказую: 

1. Затвердити такі, що додаються: 
1.1. Розподіл коштів державного бюджету, передбачених 

для фінансової підтримки фермерських господарств через 
механізм мікрокредитування (далі - Розподіл). 

1.2. План повернення регіональними відділеннями 
Українського державного фонду підтримки фермерських 
господарств до спеціального фонду Державного бюджету на . 
2004 рік коштів фінансової допомоги, наданої фермерським 
господарствам (далі - План). 

2. Департаменту реформування сільського господарства 
в установленому порядку довести Розподіл та План до відо

ма структурних підрозділів Міністерства аграрної політики 

України, Міністерства агропромислового комплексу Авто
номної Республіки Крим, головних управлінь сільського 

господарства і продовольства обласних державних адмініс

трацій, Українського державного фонду підтримки фермер
ських господарств та його регіональних відділень. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Міністр аграрної політики України В. А. СЛАУТА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Мінаграполітики "Укра
їни від 9 квітня 2004 р. N2 130 

РОЗПОДІЛ 
коштів державиого бюджету, передбачених для 

фінансової підтримки фермерських господарств через 

механізм мікрокредитування 

тис. грн. 

Здійснення фі- У тому числі: 

нансової підтрим-
за ра-

N2 
Відділення Фонду 

ки фермерських за раху-
хунок 

зjп господарств через нок за-
спеці-

механізм мікрокре- гального 
ального 

дитування фонду 
фонду 

1 АРКрим 612 471 141 

2 Вінницьке 368 283 85 

3 Волинське 294 249 45 

4 Дніпропетровське 1053 810 243 

5 Донецьке 638 491 147 

6 Житомирське 195 150 45 

7 Закарпатське 428 329 99 

8 Запорізьке 758 583 175 

9 Івано-Франківське 178 136 42 

10 Київське 465 358 107 

11 Кіровоградське 785 604 181 

12 Луганське 469 361 108 

13 Львівське 356 274 82 

14 Миколаївське 1370 1054 316 

15 Одеське 1725 1304 421 

16 Полтавське 461 355 106 

17 Рівненське 148 114 34 

18 Сумське 233 179 54 
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19 Терноnільське 

20 Харківське 

21 Херсонське 

22 Хмельницьке 

23 Черкаське 

24 Чернівецьке 

25 Чернігівське 

УСЬОГО 

196 151 45 

403 310 93 

883 679 204 

337 259 78 

309 238 71 

196 151 45 

140 107 33 

13000 10000 3000 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Мінагрополітики 'Укра
їни від 9 квітня 2004 р. N2 130 

ПЛАН 
повернення регіональними відціленнями 

Українського державного фонду підтримки 

фермерських господарств до спеціального фонду 
Державного бюджету на 2004 рік коштів фінансової 
підтримки, наданої фермерським господарствам 

тис. грн. 

N2 з/n Відділення Планнарік 

1 АРКрим 141 

2 Вінницьке 85 

3 Волинське 45 

4 Дніпропетровське 243 

5 Донецьке 147 

6 Житомирське 45 

7 Закарnатське 99 

8 Запорізьке 175 

9 Івано-Франківське 42 

10 Київське 107 
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11 Кіровоградське 181 

12 Луганське 108 

13 Львівське 82 

14 Миколаївське 316 

15 Одеське 421 

16 Полтавське 106 

17 Рівненське 34 

18 Сумське 54 

19 Тернопільське 45 

20 Харківське 93 

21 Херсонське 204 

22 Хмельницьке 78 

23 Черкаське 71 

24 Чернівецьке 45 

25 Чернігівське 33 

УСЬОГО 3000 
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ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ 
ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА СПИСАННЯ СУМ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗІ СПЛАТИ ЗБОРУ 

НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНС1ЙНЕ 
СТРАХУВАННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ 

РЕСТРУКТУРОВАНОЇ, З КОЛЕКТИВНИХ ТА ІНШИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ 
РЕФОРМУВАЛИСЯ У ПРИВАТНІ (ПРИВАТНО

ОРЕНДНІ) ПІДПРИЄМСТВА, СЕЛЯНСЬКІ 
(ФЕРМЕРСЬКІ) ГОСПОДАРСТВА, ГОСПОДАРСЬКІ 

ТОВАРИСТВА, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 
КООПЕРАТИВИ, ІНШІ СУБ'ЄКТИ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ(ПРИВАТНІФОРМУВАННЯ) 
ТА СТАЛИ ПРАВОНАСТУПНИКАМИ ЦИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, ЗА СТАНОМ НА 
1 ТРАВНЯ 2000 РОКУ 

Наказ від 27 квітня 2000 року М 14 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 травня 

2000 р. заМ 306/4527 

Відповідно до Закону "У країни від 16.03. 2000 N2 1565-ІІІ 
<<Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів 
(обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку 
з реформуванням сільськогосподарських підприємств» 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Порядок проведення органами Пенсійного 

фонду "України інвентаризації та списання сум заборгова
ності зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне стра

хування, в тому числі реструктурованої, з колективних та 
інших сільськогосподарських підприємств, які реформува

лися у приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські 
(фермерські) господарства, господарські товариства, сільсь

когосподарські кооперативи, інші суб' єкти господарювання 
(приватні формування) та стали правонаступниками цих 
підприємств, за станом на 1 травня 2000 року (додається). 

2. "Управлінням надходження доходів та юридичному 
подати зазначений Порядок до Міністерства юстиції "Укра
їни для державної реєстрації. 

3. Начальникам Кримського республіканського, облас
ним, Київського та Севастопольського міських управлінь: 
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3.1. Провести списання сум заборгованості зі сплати 
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, в 

тому числі реструктуризованої відповідно до чинного зако· 

но давства, з урахуванням сум заборгованості зі сплати пені 
станом на 1 травня 2000 року. 

3.2. Повідомити Пенсійний фонд України про суми спи
саної заборгованості зі сплати збору та пені до 20 червня 
2000року. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 
заступника голови правління В. М. Короневського. 

Голова правління Б. О. ЗАйЧУК 
ПОГОДЖЕНО: 
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Заступник Міністра фінансів У країни 

В. М. МАТВІЙЧУК 
Заступник Голови Національного банку 

УкраїниП. М. СЕНИЩ 

Перший заступник Міністра аграрної 
політики України Ю. Я. ЛУЗАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Пенсійного фонду У кра
їни від 27 квітня 2000 р. N2 14 
Зареєстровано в Міністерстві юс
тиції України 26 травня 2000 р. 
за N2 306/4527 

ПОРЯДОК 
проведення органами Пенсійного фонду України 
інвентаризації та списання сум заборгованості зі 
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне 
страхування, в тому числі реструктурованої, 

з І~олективних та інших сільськогосподарських 

підприємств, які реформувалися у приватні 
(приватно-орендні) підприємства, селянські 
(фермерські) господарства, господарські 

товариства, сільськогосподарські кооперативи, 
інші суб'єкти господарювання (приватні формування) 

та стали правонаступниками цих підприємств, 

за станом на 1 травня 2000 року 

1. Порядок, розроблений відповідно до Закону України 
<<Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів 
(обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку 
з реформуванням сільськогосподарських підприємств» 

(надалі - Закон), поширюється на колективні та інші 
сільськогосподарські підприємства, які реформувалися у 
приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські ( фер
мерські)господарства,господарськітовариства,сільсько
господарські кооперативи, інші суб'єкти господарювання 

(приватні формування) та стали правонаступниками цих 
підприємств: 

сільськогосподарські підприємства (включаючи се
лянські (фермерські) господарства), які відповідно до Кла
сифікатора видів економічноїдіяльності (далі- КВЕД), за
твердженим наказом Держстандарту України від 22.10. 96 
N~ 441, мають коди основної діяльності: 

01.1 - 01.4 (01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42). 

2. ПорядоІ< визначає механізм списання сум заборгова
ності (недоїмки) зі сплати збору на обов'язкове державне 
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пенсійне страхування, у тому числі реструктурованої, від

повідно до чинного законодавства, та сум несплаченої пені 
станом на 1 травня 2000 року. 

Перелік підприємств, на які поширюється дія цього 

Порядку, складається працівниками районних (міських) 
відділів Пенсійного фонду за формою, складеною відповід

но до додатка 1.1 

3. Списання заборгованості (недоїмки), у тому числі 
реструктурованої, та сум несплаченої пені станом на 

1 травня 2000 року здійснюється за поданням підприємств
платників (далі- боржники) за формою, установленою 
додатком 2. 

4. Після одержання подання від боржників районний 
(міський) відділ Пенсійного фонду України здійснює в 

10-денний термін інвентаризацію щодо правильності розра
хунку сум, належ_них до списання, і на підставі протоколу 

засідання міжвідомчих і регіональних комісій з питань 
проведення санації підприємств агропромислового комп
лексу за результатами фінансово-господарської діяльності 

підприємств, що реформувалися, та їх правонаступників у 

двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом 
приймає рішення щодо списання цієї заборгованості. Про 
прийняте рішення направляє боржникам повідомлення за 

формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. 
5. Списанню підлягають суми заборгованості зі сплати 

збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (недо
їмка) за станом на 1 травня 2000 року, а також суми реструк
турованої відповідно до чинного законодавства заборгова
ності, за винятком збору з платників, визначених пунктом 
4 статті 1 Закону України від 26.06. 97 N2 400 j97 <<Про збір 
на обов'язкове державне пенсійне страхування» . 

Суми списаної заборгованості відображаються у рядку 

10 <<Списана заборгованість(-)>> звіту за формою 4-ПФ, за
твердженої постановою правління Пенсійного фонду Укра

їни від 29.01.2000 N2 1-3 та зареєстрованої в Міністерстві 
юстиції України 17.03.2000 за N2 17 4/4395. 

Про списання реструктурованих сум заборгованості про

водиться відповідна відмітка в Особовому рахунку сплати 

реструктуризованих сум заборгованості зі збору на обов' яз
кове державне пенсійне страхування, передбаченого Поряд-

1 Додатки не наводяться. 
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ком проведення органами Пенсійного фонду України інвен

таризації, списання та реструктуризації заборгованості зі 
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування 

платників податків- цукрових заводів (комбінатів) за 

станом на 1 січня 1998 року та сільськогосподарських Під
приємств за станом на 1 січня 1999, затвердженого наказом 
Пенсійного фонду У країни від 24.04. 99 N2 52 та за реєстрова
ного в Міністерстві юстиції України 11.05. 99 за N2 311/3604. 
Ці суми не відображаються у звіті за формою 4-ПФ. 

6. Списанню підлягають суми пені, які нараховані відпо
відно до чинного законодавства і вважаються несплаченими 

станом на 1 травня 2000 року. 
Суми списаної пені, що нараховані в минулих роках, ві

дображаються в рядку 35 звіту 4-ПФ, а суми списаної пені, 
що нараховані в поточному році, відображаються в рядку 
36 звіту 4-ПФ. 

7. Після повідомлення платника про списання сум, зазна
чених у пунктах 5 та 6 цього Порядку, районний (міський) 
відділ Пенсійного фонду припиняє безспірне стягнення сум 
недоїмки та пені і відкликає з установ банку, де відкрито 

основний поточний рахунок платника, відповідні платіжні 
вимоги згідно з вимогами нормативно-правових актів На
ціонального банку України. Повідомлення установі банку 

складається за формою згідно з додатком 4. 

Начальник управління надходження доходів 
В. В. ЛИТВИНЕНКО 
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