
 
 

 

Землі для ведення фермерського господарства 
 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про фермерське господарство» 

фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян зі створенням юридичної 

особи, які виявили 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. 

Можливість реалізації громадянином права на створення фермерського господарства 

безпосередньо пов’язана з наданням (передачею) йому земельних ділянок для ведення фермерського 

господарства, що є обов’язковою умовою для державної реєстрації фермерського господарства (стаття 8 

цього Закону).  

Порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення фермерського господарства 

передбачений Земельним кодексом України та Законом України «Про фермерське господарство».  

Згідно з положеннями статей 31 та 32 Земельного кодексу України землі фермерського 

господарства можуть складатися із: 

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

особі; 

б) земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві 

приватної власності; 

в) земельної ділянки, що використовується фермерським господарством на умовах оренди. 

При цьому, громадяни - члени фермерського господарства мають право на одержання безоплатно 

у власність із земель державної і комунальної власності земельних ділянок у розмірі земельної частки 

(паю). 

Громадянам України - членам фермерських господарств, крім тих, які раніше набули права на 

земельну частку (пай), передаються безоплатно у приватну власність надані їм у користування земельні 

ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на 

території відповідної ради. 

Одержання громадянином безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або 

комунальної власності для ведення фермерського господарства здійснюється відповідно до вимог 

статей 118 та 121 Земельного кодексу України. 

Передача у власність чи надання в оренду земельної ділянки фермерському господарству (як 

юридичній особі), а також передача у власність земельної ділянки для ведення фермерського 

господарства громадянину України - члену фермерського господарства понад норму безоплатної 

передачі здійснюється згідно з частиною першою статті 134 Земельного кодексу України на земельних 

торгах. 

Крім того, частиною четертою статті 13 Закону України «Про фермерське господарство» 

передбачено, що громадяни України, які до 1 січня 2002 року отримали в постійне користування або 

оренду земельні ділянки для ведення фермерського господарства, мають переважне право на придбання 

(викуп) земельних ділянок розміром до 100 гектарів сільськогосподарських угідь, у тому числі до 50 

гектарів ріллі, у власність з розстрочкою платежу до 20 років. 

 
Зазначені роз’яснення не встановлюють норм права та мають тільки інформаційний характер 
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