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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фермерське господарство «_________» (далі – ФГ, фермерське господарство), створено у 

відповідності до Земельного кодексу України, Закону України «Про фермерське 

господарство», інших нормативних актів, та діє на підставі цього Статуту. 

  1.Засновниками (учасниками) Фермерського Господарства є: 

1.1. ________(ПІБ), паспорт ________ №_ , виданий, «__»   ______  року, що проживає за 

адресою: __________________ ідентифікаційний код _______________.           

1.2. ________(ПІБ), паспорт ________ №_  , виданий, «__»   _____  року, що проживає за 

адресою: __________________, ідентифікаційний код _______________.         

1.3. ________(ПІБ), паспорт ________ №_  , виданий, «__»   _____  року, що проживає за 

адресою: __________________ ідентифікаційний код _______________.          

 

Головою Фермерського господарства є: ________________(ПІБ), паспорт ________ №_ , 

виданий, «__»   ______  року, що проживає за адресою: __________________ 

ідентифікаційний код _______________.         . 

3. Місцезнаходження господарства: с. ____________ району __________області. 

4. Фермерське господарство є комерційною організацією, створеною членами однієї сім’ї, 

які внесли майновий та грошовий внесок, для здійснення підприємницької діяльності з 

виробництва сільськогосподарської продукції, а також за її переробки, зберігання, 

транспортування та реалізації, заснованої на їх особистій трудовій участі і використанні 

земельної ділянки, наданої для цих цілей відповідно до чинного законодавства України. 

5. Повне найменування : Фермерське господарство «________». 

Скорочене фірмове найменування: Ф Г «__________». 

  

6. Фермерське господарство є юридичною особою, має самостійний баланс і діє на основі 

повного господарського розрахунку і самофінансування. ФГ може від свого імені укладати 

договори; набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки; 

бути позивачем і відповідачем у  судах; відкривати розрахунковий, валютний та інші 

рахунки в установах банків; мати печатки, штампи та інші реквізити зі своїм 

найменуванням. 

7. ФГ набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації відповідно до 

законодавства України. 

2.      МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Господарство здійснює самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик 

господарську діяльність з метою одержання прибутку, наступного його розподілу між 

учасниками пропорційно трудовому внеску кожного з них та досягнення економічних і 

соціальних результатів. 

2.2. Предмет (вид) економічної діяльності підприємства (за КВЕД): 

Виробництво, заготівля, зберігання, реалізація, переробка, транспортування 

сільгосппродукції. 

Закупівля сільгосппродукції, худоби, товарно-матеріальних цінностей, в т.ч. в населення за 

готівку. 

Оренда земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Вирощування зернових, технічних та інших культур, не віднесених до інших класів 

рослинництва. 



Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників. 

Тваринництво: розведення великої рогатої худоби; овець, кіз, коней; свиней; птиці; інших 

тварин; 

Вирощування культур в поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство). 

Надання послуг в рослинництві. 

Надання послуг в тваринництві. 

Розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання, громадського 

харчування, товарів виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та 

сировини. 

Виробництво цукру з цукрових буряків та сирцю, сухого жому, меляси, сирого жому, вапна, 

електроенергії, теплоенергії; 

Приймання, зберігання, оптова та роздрібна торгівля добривами, засобами захисту рослин, 

отрутохімікатами, ветеринарними препаратами; 

Вирощування насіння сільськогосподарських культур, виведення нових сортів та гібридів; 

Надання послуг сільськогосподарською технікою разом з обслуговуючим персоналом; 

Будівництво, ремонт, реконструкція та експлуатація споруд житлового та нежилого 

призначення, архітектурні розробки та дизайн (будівельно-монтажні роботи та послуги, що 

пов’язані з ними); 

Закупівля та торгівля метало-продуктами та відходами від виробництва металу; 

Торгівельна діяльність з продажу електротехнічного обладнання, в тому числі апаратури 

високовольтної, низьковольтної та середньої напруги; 

Торгівля газом та його транспортування; 

Торгівля електроенергією та її транспортування; 

Постачання та передача електричної енергії; 

Торгівля тарифами залізниці; 

Торгівля нафтопродуктами та її транспортування; 

Оптова та роздрібна торгівля вугіллям; 

Торгівля корисними копалинами, а також продуктами їх переробки та їх транспортування; 

Торгівля будівельними матеріалами та їх транспортування; 

Торгівельна діяльність у сфері оптової, дрібнооптової, роздрібної торгівлі та громадського 

харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів включаючи торгівлю 

продуктами харчування та харчовими добавками, предметами гігієни і санітарії, 

косметичними та парфумерними  виробами, товарами побутової хімії тощо; 

Торгівля по каталогах, посилочна торгівля; 

Організація та проведення торгових виставок, аукціонів, салонів, ярмарок тощо; 

Випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації (преси), реалізація засобів 

масової інформації, які видаються та / або випускаються іншими юридичними та фізичними 

особами; 

Випуск цінних паперів, торгівля цінними паперами; 

Виробництво, продаж і прокат касет інших носіїв із записами відео і аудіо продукції; 

Організація прокату телефільмів, платних спектаклів, концертів; 

Виробництво і трансляція реклами, видання газет, журналів, інформаційних бюлетенів, 

книг, відео газет, створення телерадіопрограм на замовлення; 

Дизайнерські роботи, розробка та впровадження фірмових стилів; 

Організація та проведення культурно-розважальних заходів: концертів, вистав, творчих 

зустрічей, спортивних змагань, атракціонів; 

Інжиніринг; 

Організація готельної справи; 

Проведення робіт пов’язаних з екологією, ресурсозбереженням, переробкою первинних та 

вторинних мінеральних ресурсів; 

Експлуатація артезіанських свердловин та використання підземних та поверхневих вод для 

госпфекальних і промислових потреб; 



Оренда землі, основних та оборотних засобів виробництва; 

Здійснення прокату, оренди, лізингу будинків, споруд, обладнання, авто техніки, 

телерадіоапаратури; 

Створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та 

обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного 

виробництва (з їх наступною реалізацією); 

Надання брокерських митних послуг; 

Надання послуг в сфері охорони здоров’я; 

Провадження господарської діяльності з надання послуг телефонного зв’язку; 

Технічне обслуговування і експлуатація мереж телекомунікацій загального користування; 

Надання консигнаційних послуг; 

Надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб’юторських послуг 

виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту та імпорту; 

Організація навчальних курсів для здобуття професійної освіти, підготовка спеціалістів 

різних рівнів кваліфікації, надання послуг, пов’язаних з навчанням, профорієнтацію, 

підвищенням кваліфікації та освоєнням суміжних спеціальностей, а також з 

працевлаштуванням на роботу, в тому числі за кордоном; 

Інноваційна діяльність; 

Надання юридичним та фізичним особам консультаційних, інформаційних, технічних, 

допоміжних послуг у галузі управління підприємствами та персоналом (менеджменту), 

вивчення ринків (маркетингу), підприємницької діяльності. Приватизації, бухгалтерського 

обліку, ревізії, податкової та статистичної звітності та інших послуг, включаючи послуги з 

управління капіталом; 

Міжнародні економічні операції (зовнішньоекономічна діяльність) у згаданих галузях, 

виробництво і реалізація товарів народного споживання, виробів народного промислу, 

деревообробки, легкої промисловості, будматеріалів; 

Зовнішньоекономічна діяльність. Співробітництво, в тому числі в галузі зовнішньої 

торгівлі, розвитку експорту та імпорту товарів і послуг; 

Комплексне проектування та введення в експлуатацію виробничих дільниць по 

виготовленню промислової продукції науково-технічного і народного споживання; 

Здійснення ремонту та відновлення деталей машин і механізмів промислового, 

сільськогосподарського та побутового призначення; 

Здійснення ремонту (спеціалізований) тракторів та інших сільськогосподарських машин; 

Виробництво, монтаж, пуск, наладка, оптимізація, технічне обслуговування засобів 

виробництва та іншого обладнання; 

Розробка та впровадження програмних продуктів, сервісне обслуговування комп’ютерної, 

електронної та іншої техніки. Створення та експлуатація інформаційних систем та 

комунікацій. Продаж програмного забезпечення як власного виробництва так і купленого; 

Здійснення експорту-імпорту послуг і товарів відповідно до діючого законодавства; 

Створення профільних, універсальних, комерційних, комісійних та фірмових магазинів; 

Організація громадського харчування, відкриття кафе, кондитерських, хлібопекарських 

цехів, майстерень для надання послуг по торгівельно-побутовому обслуговуванню 

населення; 

Ведення підсобного господарства., 

Виробництво неочищених рослинних олій та жирів. 

Виробництво рафінованої олії та жирів. 

Виробництво круп та борошна. 

Виробництво готових кормів для тварин. 

Виконання авіаційно-хімічних робіт; 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів. 

Торгівля автомобілями та автотоварами. 



Організація виробництва, технічного обслуговування та ремонту автомобілів і 

сільськогосподарської техніки. 

Посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, установами та окремими 

громадянами. 

Посередництво в оптовій торгівлі. 

Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами. 

Посередництво в торгівлі машинами, промисловим обладнанням, сільськогосподарськими 

машинами. 

Товарообмін, закупівля та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, та ін) товарів, сировини, 

напівфабрикатів, конструкцій, обладнання, технологій, транспорту, техніки, меблів та 

інших товарів. 

Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, харчовими добавками, предметами 

гігієни та санітарії, косметично-парфумерними виробами, товарами побутової хімії та 

іншими побутовими товарами, проведення торговельних операцій як на Україні так і за її 

межами. 

Оптова та роздрібна торгівля не переробленими сільськогосподарськими продуктами. 

Оптова та роздрібна торгівля зерном та кормами для тварин. 

Оптова та роздрібна торгівля квітами та рослинами. 

Оптова та роздрібна торгівля насінням; 

Оптова та роздрібна торгівля живими тваринами. 

Оптова та роздрібна торгівля фруктами та овочами. 

Оптова та роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами. 

Оптова та роздрібна торгівля цукром. 

Оптова та роздрібна торгівля паливом. 

Оптова та роздрібна торгівля хімічними продуктами. 

Оптова та роздрібна торгівля відходами та ломом. 

Оптова та роздрібна торгівля офісною технікою та обладнанням. 

Оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською технікою. 

Інші види оптової та роздрібної торгівлі. 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим 

асортиментом. 

Роздрібна торгівля продовольчими товарами в неспеціалізованих та спеціалізованих 

магазинах. 

Інші види торгівлі продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах. 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках. 

Їдальні та поставка готової їжі. 

Переробка сировини, в т.ч. відходів виробництв, промисловості та сільського господарства. 

Вантажні автомобільні перевезення. 

Транспортна обробка вантажів. 

Складування. 

Створення та експлуатація виробництв різного виду тари та упаковки, а також матеріалів 

для них. 

Зв’язок. 

Розробка, впровадження, обслуговування та постачання засобів комп’ютерної техніки, 

програмних продуктів, копіювальної та іншої оргтехніки, аудіо та відео техніки, 

комплектуючи та витратні матеріали. 

Виробництво, тиражування, реалізація наукових розробок і програм комп’ютеризації 

підприємств і організацій. 

Будівництво та експлуатація готелів, ресторанів, барів, кіосків, інших об’єктів 

громадського харчування, житла та соціальної сфери, автосалонів, гаражів, бензоколонок, 

та інших промислових і сервісних об’єктів. 

Купівля, продаж та посередництво в придбанні нерухомості. 



Здача в найом власної нерухомості. 

Здача в найом автомобілів та інших сухопутних транспортних засобів. 

Здача в оренду сільськогосподарського обладнання. 

Здача в найом офісного обладнання та комп’ютерної техніки, інших машин і обладнання. 

Консультації з питань інформатизації. 

Створення те експлуатація рекламних агентств, інших підприємств для ведення 

комерційної діяльності та надання послуг в галузі реклами і поширення інформації. 

Редакційно-видавнича і поліграфічна діяльність, створення та експлуатація видавництв, 

типографій. 

Консультації з питань комерційної діяльності та управління. 

Організація навчальних закладів, проведення навчання та консультацій з науково-

технічних та економічних проблем. 

Проведення наукових, науково-технічних експериментально-виробничих, науково-

дослідних та інших робіт, розробок і дослідів. 

Здійснення юридичної практики. 

Індивідуальні послуги. 
 


