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ПРОПОЗИЦІЇ  

Аграрного союзу України до Програми розвитку  

аграрного сектору економіки України на період до 2020 року 
http://minagro.gov.ua/node/10516 

Розділ 1.3. Шляхи і способи вирішення в розрізі укладів: 

1.3.1. Господарства з високою соціально-економічну роллю для сільських 

громад 

1.3.1.2. «Внутрішньосільські» сільськогосподарські господарюючі суб’єкти 

із працевлаштуванням переважно односельчан: 

сільгосппідприємства; 

фермерські господарства. – 

 

До цієї категорії господарюючих суб`єктів відносяться господарства, які 

мають наступні ознаки: 

- зареєстровані за місцем здійснення сільськогосподарської діяльності; 

- господарюють самостійно, тобто не є складовою холдингової компанії; 

- управлінська та виробнича  інфраструктури розміщується за місцем 

здійснення сільськогосподарської діяльності; 

- навантаження сільськогосподарських угідь на 1 робоче місце згідно 

встановленого нормативу (наприклад, не більше 50 га); 

- мають в обробітку не більше 10 тис. га сільськогосподарських угідь. 

 

В залежності від розміру сільськогосподарських земель в обробітку 

вирізняють наступні групи господарюючих суб`єктів: 

 

- фермерські господарства  –  від 2 до 500 га. 

Сьогодні таких господарств в Україні 39,5 тисяч (70,8% від загальної 

кількості підприємств).  Вони мають в обробітку 2763,8 тис. га (12,6% від 

загального обсягу сільськогосподарських угідь). 

 

- сільськогосподарські підприємства  – від 500,1-10000,0 га. 

Сьогодні таких господарств в Україні 7941 (14,2 % від загальної кількості 

підприємств).  Вони мають в обробітку 15794,1 тис. га (72,1% від загального 

обсягу сільськогосподарських угідь). З цієї групи слід вилучити підприємства, які є 

складовими холдингових компаній.  

 

Для законодавчого закріплення пропонованого підходу до  розподілу 

господарюючих суб`єктів на групи необхідно прийняти Закон України «Про 

аграрний устрій», в якому чітко визначити критерії віднесення підприємств до  тієї 

чи іншої групи. Законодавча формалізація аграрного устрою в розрізі груп 

господарюючих суб`єктів необхідна для цілоспрямованої державної підтримки 

окремих із них.  

Для сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств 

http://minagro.gov.ua/node/10516


 2 

зберігаються діючі засади державної підтримки та податкових пільг з 

поступовим їх розширенням до рівня розвинутих країн. 

 

 Сільськогосподарські підприємства, як вже історично склалося, в 

переважній більшості є багатогалузевими підприємствами, тому на них 

покладається виробництво значної частини продукції рослинництва (зерна та 

зернобобових, технічних культур, кормових культур для потреб тваринництва) і 

певної частини продукції тваринництва (молока, м`яса ВРХ  і свиней).   

 На фермерські господарства більшою мірою покладається виробництво  таких 

видів продукції рослинництва, як  картопля, овочі та баштанні, фрукти, виноград та 

ягоди, льон, хміль; а також таких видів продукції, як молоко, м`ясо ВРХ, вовна, мед, 

тощо. 

 Для вирішення існуючих проблем аграрного сектору економіки 

«внутрішньосільські» сільськогосподарські господарюючі суб’єкти із 

працевлаштуванням переважно односельчан (сільськогосподарські підприємства та 

фермерські господарства) потребують  урегулювання деяких питань. 

 

У сфері земельних відносин -  

 

Забезпечення стабільних умов господарювання на землі шляхом: 

 

 спрощення системи оформлення прав володіння та прав користування 

земельними ділянками, оформлення прав на земельні ділянки в дистанційному 

режимі за допомогою мережі Інтернет; 

 

 збільшення строків оренди землі, зменшення втручання держави у 

визначення змісту орендних відносин, виключення необхідності переукладання 

договорів оренди до їх закінчення з причин, які не залежать від волі сторін договору 

оренди - орендодавців та сільгоспвиробників; 

 

 розробки проектів землеустрою, які б передбачали формування проектів 

землеустрою на територію адміністративної одиниці; 

 

 покладання функцій з визначення порядку розробки проектів еколого-

економічного обґрунтування сівозмін та іншої документації у сфері технічного 

регулювання на сільгосппідприємства; 

 

У сфері фінансово-кредитної політики -  

 

Збереження сприятливого режиму оподаткування та розвитку повноцінного 

ринку фінансових послуг для сільгоспвиробника шляхом: 

 

 збереження фіксованого сільськогосподарського податку та спецрежиму 
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ПДВ з одночасним уточненням умов застосування таких режимів виключно на 

основі відсотку сільгосппродукції (75% і більше) в загальному обсязі продукції, 

виробленої підприємством; 

 

 спрощення системи адміністрування податків та контролю за сплатою 

податків, запровадження єдиної бази оподаткування з розрахунку на  

1 га, включення до неї пенсійних внесків та коштів, які сплачуються до інших 

спеціальних фондів; 

 

 збереження державної підтримки фермерських господарств, а також  

спеціальних зборів у складі загальнонаціональних податків, спрямування їх на 

розвиток садівництва, виноградарства та ягідництва, а також державна бюджетна 

підтримка хмелярства, льонарства, виробництва продукції в господарствах гірських 

та поліських районів; 

 

 подолання дефіциту на ринку кредитних ресурсів, наповнення ринку 

кредитно-фінансовими продуктами, спрямованими на обслуговування потреб 

сільгоспвиробника за ставками не більше 11%, перш за все у сфері страхування 

сільськогосподарської продукції та аграрних розписок, а також в діяльності 

Аграрного фонду України та Державної продовольчої зернової корпорації України 

 

  У сфері технологічного розвитку  –  

 

 Реалізація загальнонаціональних програм на умовах державно-приватного 

партнерства у сфері: 

 

 відновлення систем зрошення; 

 

 розвитку тваринництва; 

 

 

У сфері підвищення конкурентоспроможності  сільськогосподарської 

продукції та розбудови ринкової інфраструктури  –  

 

 неухильне дотримання норм Закону України "Про державну підтримку 

сільського господарства України" щодо здійснення товарних та фінансових 

інтервенцій; 

 

 першочергова закупівля продукції сільськогосподарських підприємств 

та фермерських господарства на умовах форварду з обов`язковою фіксацією ціни 

Аграрним фондом та ПАТ «ДПЗКУ»; 
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 відшкодування сільськогосподарським підприємствам акцизного збору 

сплаченого у ціні на пальне, з розрахунку  не більше 50 літрів на 1 га; 

 

 застосування для господарств, які використовують системи зрошення, 

тепличних господарств та тваринницьких ферм тарифу на електроенергію 1 

категорії споживачів; 

 

 надання фінансової допомоги у розбудові кооперативної логістики для 

сільськогосподарських підприємств і фермерських підприємств, зокрема 

будівництво за державні кошти (на поворотній основі) елеваторів з подальшою 

передачею їх в лізинг, з доведенням такого типу елеваторів до 10% від загальної їх 

кількості в  Україні; 

 

 надання фінансової допомоги у розбудові кооперативних переробних 

підприємств, створення системи зберігання продукції (холодильного обладнання, 

спеціальних складів для зберігання овочів, фруктів), зокрема відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами на їх будівництво та придбання, з доведенням 

кількості переробних підприємств до 10% від загальної їх кількості в Україні; 

 

 надання державою у лізинг спеціальних автокрамниць для збуту 

фермерськиими збутовими  кооперативами продукції в містах 

 

 

 У сфері забезпечення соціальних умов для працівників - 

 

 відшкодування державою до 50% вартості житла для спеціалістів 

аграрних професій, які працюють у сільськогосподарських підприємствах не менше 

3 років; 

 підготовка кадрів масових професій через систему професійно-технічної 

освіти, зміцнення та осучаснення їх матеріально-технічної бази; 

 повернутися до практики компенсації з Державного бюджету витрат 

господарюючих суб`єктів на будівництво об`єктів соціально-культурного 

призначення на селі. 
 


