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ОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Під сільськогосподарськими підприємствами розуміються юридичні особи, основним видом 

діяльності яких є вирощування (виробництво, виробництво та переробка) сільськогосподарської 

продукції, виручка яких від реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) ними 

сільськогосподарської продукції складає не менше п'ятдесяти відсотків загальної суми виручки. 

Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств застосовуються також до рибних 

господарств, риболовецьких колгоспів, виручка яких від реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та 

переробленої) сільськогосподарської продукції та виловлених водних біологічних ресурсів складає не 

менше п'ятдесяти відсотків загальної суми виручки. 

У разі продажу об'єктів нерухомості, які використовуються для цілей сільськогосподарського 

виробництва та є у власності сільськогосподарського підприємства, що визнано банкрутом, за інших 

рівних умов переважне право на придбання зазначених об'єктів належить сільськогосподарським 

підприємствам і селянським (фермерським) господарствам, розташованим у даній місцевості. 

У разі ліквідації сільськогосподарського підприємства у зв'язку з визнанням його банкрутом рішення 

щодо земельних ділянок, які є у власності такого підприємства, надані йому у постійне чи тимчасове 

користування, у тому числі на умовах оренди, приймається відповідно до Земельного кодексу України. 

При введенні процедури розпорядження майном боржника аналіз фінансового 

становища сільськогосподарського підприємства повинен здійснюватися з урахуванням сезонності 

сільськогосподарського виробництва та його залежності від природно-кліматичних умов, а також 

можливості задоволення вимог кредиторів за рахунок доходів, які можуть бути 

одержані сільськогосподарським підприємством після закінчення відповідного періоду 

сільськогосподарських робіт. 

Рішення про звернення з клопотанням до господарського суду про санацію сільськогосподарських 

підприємств приймається комітетом кредиторів за участю представника органу місцевого 

самоврядування відповідної територіальної громади. Санація сільськогосподарського 

підприємства вводиться на строк до закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт з 

урахуванням часу, необхідного для реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) 

сільськогосподарської продукції. Зазначений термін не може перевищувати п'ятнадцяти місяців. У разі, 

якщо протягом строку санації погіршилося фінансове становище сільськогосподарського підприємства у 

зв'язку із стихійним лихом та іншими несприятливими умовами, строк санації може бути продовжений 

на один рік. 

 

Використана література: 

1. Закон України «Про оренду землі» [Електронний ресурс]. – Електронні данні. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14#Text  

2. Земельний Кодекс України [Електронний ресурс]. – Електронні данні. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14  

3. Кодекс України з процедур банкрутства [Електронний ресурс]. – Електронні данні. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text  

4. Демченко І. В. Сучасна стратегія забезпечення фінансової безпеки аграрних суб'єктів 

господарювання / І. В. Демченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 

університету (економічні науки). - 2014. - № 4. - С. 227-231. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2014_4_40. 

5. Demchenko I. V. Elements of financial safety of agrarian subjects of managing of Zaporozhe region / I. 

V. Demchenko // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки). - 2013. - № 2(5). - С. 7-15. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(5)__2. 

 

 


