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Семінар 

Завдання 1. Державне сільськогосподарське підприємство «Зелене» 

продало сільськогосподарському виробничому кооперативу земельну ділянку 

розміром 1 га. та розташований на ній тепличний комплекс. Кошти, які 

надійшли в результаті купівлі-продажу були направлені до спецфонду 

державного сільськогосподарського підприємства. 

Чи є правомірними такі дії? Який порядок відчуження майна державного 

підприємства? 

 

Завдання 2. Працівник сільськогосподарського акціонерного товариства 

«Колос» звернувся до райдержадміністрації із заявою про виділення йому у 

власність земельної ділянки для ведення фермерського господарства. 

Райдержадміністрація дала відповідь, що прийме рішення про виділення 

земельної ділянки лише після того, як правління акціонерного товариства 

висловить свою згоду на те, щоб його працівник вів фермерське господарство. 

До райдержадміністрації звернувся також акціонер акціонерного товариства 

«Колос» із заявою про виділення йому у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. Райдержадміністрація дала 

відповідь, що прийме рішення про виділення земельної ділянки лише після 

того, як загальні збори акціонерного товариства висловлять свою згоду на те, 

щоб акціонер вів особисте селянське господарство. 

Чи законна відповідь райдержадміністрації? Чи можуть акціонери та 

працівники акціонерних товариств створювати фермерські господарства чи 

особисті селянські господарства? 

 

     Завдання 3. Вкажіть відмінні ознаки сільськогосподарського 

обслуговуючого та сільськогосподарського виробничого кооперативів. 

 

      Завдання 4. Дайте відповідь на питання: 

До голови сільськогосподарського виробничого кооперативу звернувся 

громадянин Сомов з пропозицією стати асоційованим членом даного 

кооперативу. Голова кооперативу відмовив йому. Підставами відмови 

виступило: 1) асоційоване членство передбачено тільки для 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оскільки в 

сільськогосподарських виробничих кооперативах передбачена обов’язкова 

трудова участь всіх членів кооперативу в його діяльності. 2) асоційованим 

членом кооперативу може стати тільки юридична особа. 

 Чи є вірною аргументація голови сільськогосподарського кооперативу? 

Свою відповідь обґрунтуйте статтями Закону України «Про 

сільськогосподарську кооперацію». 

 

Завдання 5. Сільськогосподарський кооператив «Колос» подав документи 

до райдержадміністрації для реєстрації кооперативу. Райдержадміністрація 



відмовила у реєстрації кооперативу на тій підставі, що у Статуті не визначено, 

який саме сільськогосподарський кооператив створюється. 

Чи законні дії райдержадміністрації? Які юридичні ознаки властиві 

сільськогосподарським кооперативам? Які види сільськогосподарських 

кооперативів передбачені чинним законодавством?  Дайте письмову відповідь 
 


