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Вісник Проекту USAID 

АгроIнвест 

Загальна інформація про 
Проект USAID АгроIнвест 
USAID АгроIнвест - це проект техніч-
ної допомоги, що фінансується Агент-
ством США з міжнародного розвитку 
(USAID).  
Метою проекту є сприяння відновлен-
ню економічного піднесення в сільсь-
когосподарському секторі України на 
основі розвитку конкурентоспромож-
ного агробізнесу різних організаційно-
правових форм та масштабів. Проект 
ставить за мету сприяти зміцненню 
експортного потенціалу України як 
учасниці глобальної ініціативи з 
забезпечення продовольчої безпеки. 
Проект також покликаний допомогти 
українським селянам краще розуміти 
та захищати свої права на землю і 
продумано розпоряджатися своєю 
власністю для зміцнення добробуту 
своїх сімей та України в цілому. 

Проект USAID АгроIнвест працює в 
трьох напрямах:  
1. Підтримка стабільного законо-
давчого середовища, що сприяти-
ме розвитку ринкової економіки  
Проект USAID АгроIнвест бере 
участь у розробці стратегії ринкових 
реформ, що відповідає вимогам СОТ, 
і працює над реалізацією цієї страте-
гії спільно з урядом України і громад-
ськими організаціями. Проект підтри-
мує розвиток галузевих асоціацій, які 
сприятимуть реалізації ключових 
реформ, з тим щоб вони могли ефек-
тивно впливати на політику, а також 
здійснює програми підвищення пра-
вової обізнаності, щоб допомогти 
громадянам краще розуміти і захища-
ти свої права на землю.  
2. Стимулювання доступу аграріїв 
до фінансування  
Проект USAID АгроIнвест допомагає 
малим і середнім виробникам (МСВ) 
отримати доступ до фінансових 
послуг. Він працює з фінансовими 
установами, постачальниками мате-
ріально-технічних ресурсів, техніки та 
обладнання, переробниками, трейде-
рами та іншими учасниками ланцюж-
ка доданої вартості, підтримуючи 
розширення лінійки доступніших 
фінансових продуктів, що враховують 
потреби сільгосптоваровиробників. 
3. Сприяння розвитку ринкової 
інфраструктури для МСВ  
Проект USAID АгроIнвест сприяє 
зміцненню організацій виробників і 
кооперативів, а також створює й 
розвиває ефективні маркетингові 
канали для МСВ. Проект надає допо-
могу підприємствам і некомерційним 
організаціям з метою розвитку опто-
вих та/або регіональних ринків, а 
також розбудови ринку послуг й 
інфраструктури, включаючи створен-
ня потужностей для зберігання про-
дукції в охолодженому стані, сорту-
вання й пакування. 
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1 березня 2014 року у м, 
Каховка партнер Проекту 
USAID АгроІнвест – 
Херсонська обласна ор-
ганізація Комітету вибор-
ців України – провела 
семінар «Зміни в земель-
ному законодавстві Укра-
їни» в рамках проекту 
«Земельні права: консу-
льтування, правозахист 
та яскрава просвіта на 
Півдні України». 

Семінар проводився в 
партнерстві з районним 
управлінням юстиції з 
метою ознайомити зем-
левласників Каховського 
району з основними по-
ложеннями та новаціями 
земельного законодавст-
ва України. 
Під час семінару було 
розглянуто такі питання: 
як оформити права влас-
ності у 2014 році при при-

ватизації ділянки із зе-
мель державної та кому-
нальної власності; як це 
зробити на підставі циві-
льно-правового договору 
та на підставі свідоцтва 
про право на спадщину; 
які документи необхідні 
сьогодні для державної 
реєстрації права на зем-
лю; як саме проводиться 
реєстрація права оренди 
на землю тощо. 

Семінар «Зміни в земельному законодавстві України», 
Херсонська область 
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Семінар щодо приватизації земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, Івано-Франківськ  

5 березня 2014 року регі-
ональною громадською 
організацією «Перший 
аграрний кластер» спіль-
но з Всеукраїнською асо-
ціацією сільських та се-
лищних рад проведено в 
м. Івано-Франківську в 
залі засідань обласної 
ради семінар на тему: 
«Особливості приватиза-
ції земельних ділянок 
сільськогосподарського 
призначення для будів-
ництва і обслуговування 
житлового будинку, гос-
подарських будівель і 
споруд». Захід відбувся в 
рамках реалізації проекту 
«Врегулювання земель-

них відносин у сільській 
місцевості», який реалі-
зується за підтримки 
Проекту USAID Аг-
роIнвест. 
На заході були присутні: 
голова Івано-
Франківського регіональ-
ного відділення ВАССР 
Іван Мосюк, заступник 
голови Оксана Шалаута, 
виконавчий директор Іва-
но-Франківського регіона-
льного відділення 
ВАССР Юрій Івасюк, 
представники районних 
рад, спеціалісти обласної 
державної адміністрації, 
сільські та селищні голо-
ви, землевпорядники, 

4 березня 2014 року 
Проект USAID АгроІн-
вест провів коорди-
наційну зустріч з кері-
вництвом оптово-
роздрібного ринку 
сільськогосподарсь-

кої продукції «Шелен» у 
Рівненській області. 
Під час зустрічі було обго-
ворено графік та етапність 
проведення будівельно-
монтажних робіт ринку, 
укладення попередніх 

угод щодо надання торго-
вих місць основним вироб-
никам – фермерам і сіль-
госппідприємствам Рів-
ненської області. 

Координаційна зустріч із питань впровадження проекту 
створення оптового ринку сільгосппродукції, Рівне 
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представники громадсь-
ких організацій та преси. 
Всього у заході взяли 
участь 209 осіб. 
Семінар відкрив голова 
Івано-Франківського регі-
онального відділення 
ВАССР Іван Мосюк, який 
повідомив учасників семі-
нару про те, що в країні 
відбуваються значні змі-
ни і мета сьогоднішньої 
зустрічі полягає в тому, 
щоб обговорити пробле-
мні питання в земельно-
му законодавстві і опра-
цювати пропозиції для 
ініціювання змін. 

Заступник голови Регіо-
нальної громадської ор-
ганізації «Перший аграр-
ний кластер» Надія Ме-
льник ознайомила учас-
ників заходу із завдання-
ми та результатами реа-
лізації проекту 
«Врегулювання земель-
них відносин у сільській 
місцевості», зокрема зу-
пинилася на тісній спів-
праці з партнером проек-
ту – Всеукраїнською асо-
ціацією сільських та се-
лищних рад, розповіла 
про проведену роботу у 

попередньому періоді 
та плани на поточний 
рік. 
Юрисконсульт РГО 
«Перший аграрний кла-
стер» Дмитро Бабічук 
розкрив теми: 
«Формування земель-
ної ділянки» та 
«Особливості реєстра-
ції права власності на 
«декретні земельні ді-
лянки». Іван Андрусяк 
висвітлив теми 
«Особливості привати-
зації земельних ділянок 
за новим земельним 
законодавством» та 

«Оренда земельних діля-
нок». 
Після цього була прове-
дена дискусія з учасника-
ми семінару у формі пи-
тання-відповідь та обго-
ворювались пропозиції 
щодо ініціювання змін у 
земельному законодавст-
ві, зокрема: 
- Передачу в комунальну 
власність земель запасу 
та резервного фонду; 
- Вирішення питання що-
до порядку приватизації 
присадибних земельних 
ділянок під житловими 
будинками, що перебува-

ють у приватній 
власності та міс-
тяться за межами 
населеного пункту; 
- Скасування земе-
льних торгів на 
земельні ділянки 
комунальної влас-
ності та інші пропо-
зиції. 
Після завершення 
семінару юристами 
проекту було про-
ведено індивідуа-
льне консультуван-
ня учасників. Всі 
присутні отримали 
роздатковий мате-
ріал. 
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6 березня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест - асоціація 
«Земельна спілка Украї-
ни» - в рамках реалізації 
проекту «Створення та 
розбудова Ресурсного 
центру та веб-порталу з 
прав на землю» провела 
семінар на тему: 
«Загальні положення що-
до державної реєстрації 
речових прав на нерухо-
ме майно та земельні 
ділянки. Новели 2014 ро-
ку». 
У семінарі взяли участь 
надавачі первинних і вто-
ринних юридичних послуг 
у сфері захисту прав на 
землю. 
Мета заходу полягала у 
підвищенні рівня обізна-
ності із земельних питань 
надавачів правової допо-
моги, землевпорядників, 
консультантів юридичних 
клінік, студентів, аспіран-
тів та викладачів навча-
льних закладів, обгово-
рення проблем, які най-
частіше виникають у ро-
боті з населенням, та по-
шуки шляхів їх вирішен-
ня. 
На семінарі були розгля-
нуті такі питання: 

Державна реєстрація 
речових прав – загальні 
принципи та визначен-
ня термінів; 

Структура та повнова-
ження органу держав-
ної реєстрації та його 
підрозділів; 

Речові права на нерухо-
ме майно та земельні 
ділянки, які підлягають 
державній реєстрації; 

Первинні та похідні спо-
соби набуття права 
власності – роз’яснення 
термінів та особливості 
реєстрації;  

Особливості оформ-
лення речового права 
на оренду нерухомого 
майна та земельних 
ділянок, спільного воло-
діння або користування; 

Особливості державної 
реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та 
земельні ділянки дер-
жавної власності; 

Порядок оформлення 
речових прав на неру-
хоме майно і земельні 
ділянки та перелік доку-
ментів, необхідних для 
отримання витягу. 

Вартість оформлення, 
термін розгляду доку-
ментів для отримання 
витягу; 

Обговорення проблем-
них питань щодо витре-
бування додаткових 
документів державними 
реєстраторами та пра-
вомірність таких дій; 

Оформлення витягу з 
Державного реєстру 
речових прав на неру-
хоме майно, яке пере-
буває в державній вла-
сності, дотримання ви-
мог щодо його запов-
нення та процедура 
виправлення помилок. 

У рамках семінару керів-
ник Ресурсного центру 
Андрій Кошиль також 
презентував діяльність 
Ресурсного центру та на-
дав інформацію щодо 
роботи веб-порталу з 
прав на землю. 
По закінченні навчально-
го заходу отримано пози-
тивні відгуки учасників 
щодо корисності проведе-
ного заходу, надано пози-
тивні коментарі щодо до-
ступності та повноти ви-
кладеної на семінарі ін-
формації та висловлено 
побажання щодо доціль-
ності та необхідності час-
тішого проведення таких 
навчальних заходів. 

Семінар щодо державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та земельні ділянки, Київ  

11 березня 2014 року на 
1-му національному ра-
діоканалі, в програмі 
«Колос», вийшов в ефір 
двадцять сьомий випуск 
радіопрограми «Моя зе-
мля – моє право», підго-

товлений у рамках од-
нойменної інформацій-
ної кампанії, що впрова-
джується Українським 
освітнім центром ре-
форм за сприяння Прое-
кту USAID АгроІнвест. 

Тема випуску: 
«Сівозміна в законі і на 
полі: як гармонізувати 
права та обов’язки фер-
мера». 

	Радіопрограма «Моя земля - моє право» 



Березень 2014 року Стор. 5 

Семінар «Зміни в земельному законодавстві Україні», 
Миколаївська область 

11 березня 2014 року пар-
тнер Проекту USAID Агро-
Інвест – Херсонська обла-
сна організація Комітету 
виборців України – прове-
ла у м. Вознесенськ Мико-
лаївської області семінар 
«Зміни в земельному за-
конодавстві України» в 
рамках проекту «Земельні 
права: консультування, 
правозахист та яскрава 
просвіта на Півдні Украї-
ни». 
Семінар проводився в 
партнерстві з районним 
управлінням юстиції з ме-
тою ознайомити землев-

ласників Вознесенського 
району з основними поло-
женнями та новаціями 
земельного законодавст-
ва України.  
Під час семінару були ро-
зглянуті такі питання: як 
оформити права власнос-
ті у 2014 році при прива-
тизації ділянки із земель 
державної та комунальної 
власності; як це зробити 
на підставі цивільно-
правового договору та на 
підставі свідоцтва про 
право на спадщину; які 
документи необхідні сьо-
годні для державної ре-

єстрації права на землю; 
як саме проводиться ре-
єстрація права оренди на 
землю тощо. 
Крім того, одним із за-
вдань заходу було надати 
базові практичні навички 
землевласникам щодо 
захисту їхні прав у разі їх 
порушення — для цього 
адвокатом проекту було 
проведено відповідну се-
сію щодо документування 
порушень, складання 
скарг та інших базових 
правових документів. 

11 березня 2014 року 
парнер Проекту USAID 
АгроІнвест у Дніпропет-
ровській області – гро-
мадська організація 
«Громадська платфор-
ма: впровадження земе-
льної реформи в Дніпро-
петровській області» – 
виступила організатором 
тренінгу «Громадський 
контроль за доброчесніс-
тю та запобігання конф-
лікту інтересів у держав-
них службовців». 
Тренінг проводився спі-
льно з фундацією 
«Відкрите суспільство». 
В ньому взяли участь 
громадські активісти та 
журналісти Дніпропетро-
вщини — загалом 30 
осіб. 

Мета тренінгу - презен-
тація інструментарію, 
який громадськість може 
використовувати для 
проведення власних ан-
тикорупційних розсліду-
вань, ознайомлення уча-
сників тренінгу з методо-
логією використання со-
ціальних мереж для 
отримання інформації 
про державних службов-
ців. 
У ході заходу було висві-
тлено такі питання:  
- Принципи попереджен-
ня та протидії корупції;  
- Політика щодо конфлік-
ту інтересів як складова 
антикорупційної політи-
ки;  
- Конфлікт інтересів та 
корупція – одне і те са-
ме? 

- Кваліфікація вигоди; 
- Практика та українсь-
ке антикорупційне за-
конодавство; 
- Документи, що регу-
люють антикорупційну 
політику; 
- Декларування дохо-
дів; 
- Конкретні корупційні 
практики; 
- Як і де шукати ознаки 
конфлікту інтересів?  
  
Додатково було розгля-
нуто питання:  
- Боротьба з корупцією 
у земельній сфері; 
- Заходи, які необхідно 
вжити задля збільшен-
ня прозорості прийнят-
тя міською радою рі-
шень щодо земельних 
ділянок. 

Тренінг «Громадський контроль за доброчесністю та 
запобігання конфлікту інтересів у державних службовців», 
Дніпропетровськ 



 Стор. 6 

12 березня 
2014 року 
Проект 
USAID Аг-
роІнвест 
провів дру-
гий тренінг 
агротехніч-
ної серії 
«Сучасне 
виробницт-
во огірків у 
плівкових 
тепли-
цях» для 
виробників 
огірків – 

членів кредитної спілки 
«Громада». 
Тренінг-практикум відбув-
ся на виробничій базі екс-
перта-консультанта Вале-
нтини Костеннікової, яка 
вже протягом 16 років 
професійно займається 
вирощуванням огірків, 
має ґрунтовні знання що-

до особливостей цієї ку-
льтури, проходить на-
вчання у провідних фахів-
ців насінневих компаній 
«Рійк Цваан Україна» і 
«Нунемс». 
У ході тренінгу експерт 
докладно розповіла, як 
правильно готувати ґрунт 
і висаджувати розсаду, а 
також про режими поливу 
та живлення в перші два 
тижні розвитку рослин у 
теплиці. Потім, безпосе-
редньо в теплиці, відбу-
лося практичне заняття, 
на якому було наочно 
продемонстровано всі 
згадані агротехнічні при-
йоми. Учасники під конт-
ролем експерта мали мо-
жливість самостійно по-
вторювати операції, тим 
самим напрацьовуючи 
необхідні навички.  
За відгуками учасників, 
тренінг-практикум став 

надзвичайно інформатив-
ним, і тому вони мають 
намір продовжувати на-
вчання. Очікується, що 
серія тренінгів сприятиме 
підвищенню врожайності 
та якості продукції у гос-
подарствах дрібних виро-
бників, що позитивно 
вплине на зростання їх 
кредитоспроможності. 
Тренінг проводився у рам-
ках спільної програми 
Проекту USAID АгроІн-
вест та кредитної спілки 
«Громада», метою якої є 
стимулювати довгостро-
ковий розвиток малих і 
середніх сільгоспвиробни-
ків – членів спілки. Одним 
із напрямів цієї програми 
є фінансування з боку 
кредитної спілки, поклика-
не допомогти її членам 
запровадити сучасні ефе-
ктивні технології. 

Другий тренінг агротехнічної серії «Сучасне виробництво 
огірків у плівкових теплицях», Херсонська область 

12 березня 2014 року 
в рамках проекту 
«Створення мережі 
правової підтримки 
сільського населення 
в галузі земельних 
відносин» партнером 
Проекту USAID АгроІ-
нвест громадською 
організацією 
“Громадська платфо-
рма впровадження 

земельної області в 
Дніпропетровській обла-
сті” вдруге було прове-
дено вебінар на тему 
«Інвентаризація земель 
населених пунктів». 

Вебінар був організова-
ний для землевпорядни-
ків сільських та селищ-
них рад Дніпропетровсь-
кої області та Зіньківсь-
кого району Полтавської 
області з метою надання 
інформації про цілі, за-
вдання та правову базу і 
технологію проведення 
інвентаризації земель у 
населених пунктах та 
роз’яснення практичних 
питань проведення інве-
нтаризації. 

У ході вебінару були ви-
світлені такі питання: 

Правові основи прове-
дення інвентаризації зе-
мель; 

Завдання інвентаризації; 

Етапи проведення інвен-
таризації; 

Використання результа-
тів інвентаризації земель 
населеного пункту для 
прийняття рішень відпо-
відними органами місце-
вого самоврядування 
щодо ефективного вико-
ристання земель, які пе-
ребувають у комунальній 
власності. 

Вебінар для землевпорядників сільських та селищних рад, 
Дніпропетровська і Полтавська області 



12 березня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест узяв 
участь у роботі IV Міжрегі-
онального АгроІнвест фо-
руму, який щорічно відбу-
вається в Запоріжжі. 
Організаторами заходу під 
брендом ZIIF – 
«Запорізький міжнародний 
інвестиційний форум» –
виступила Запорізька тор-
гово-промислова палата 
за підтримки Комітету під-
приємців агропромислово-
го комплексу при ТППУ, а 
також Аграрна біржа, 
Український клуб аграрно-
го бізнесу, Національна 
асоціація сільськогоспо-
дарських дорадчих служб 
«Дорада». 
У роботі форуму взяли 
участь заступник голови 
Запорізької обласної дер-
жавної адміністрації Олег 
Ніколенко, делегація Комі-
тету підприємців АПК при 
Торгово-промисловій па-
латі на чолі з головою 
Олегом Юхновським. 
Конгресно-виставкові за-
ходи об’єднали представ-
ників громадських органі-

зацій, фінансових закла-
дів, органів влади, галузе-
вих асоціацій, учених та 
потениційних інвесторів, а 
також підприємств з Дніп-
ропетровської, Запорізь-
кої, Київської, Кіровоград-
ської, Луганської, Харків-
ської та Херсонської обла-
стей. 
Особлива увага була при-
ділена питанням продово-
льчої безпеки та можливо-
стям України на ринках 
сільськогосподарської 
продукції, темі реєстрації 
прав на землю, логістиці 
збереження та переробки 
зерна і плодоовочевої 
продукції. 
З доповіддю виступив го-
лова Комітету підприємців 
агропромислового компле-
ксу при Торгово-
промисловій палаті Украї-
ни Олег Юхновський, за-
ступник голови Комітету 
підприємців АПК при 
ТППУ Олександр Полівод-
ський, президент Націона-
льної асоціації сільського-
сподарських дорадчих 
служб України Роман Ко-

ринець. З інформацію про 
діяльність Проекту USAID 
АгроІнвест з розвитку рин-
кової інфраструктури та 
післязбиральної доробки 
сільськогосподарської 
продукції виступив керів-
ник напряму «Розвиток 
аграрної інфраструктури» 
Микола Гриценко. 
Не менш важливий тема-
тичний напрям – перспек-
тиви органічного виробни-
цтва в Україні, тематику 
якого висвітлювали і бра-
ли активну участь у відпо-
відній дискусії представни-
ки Клубу органічного зем-
леробства, Центру еколо-
гічної культури в Запоріж-
жі, «Органік Стандарт» у 
Південному регіоні. 
Увагу також було приділе-
но питанню отримання та 
використання альтернати-
вних видів палива. Зокре-
ма, у рамках тематичних 
заходів розглянуто хід ре-
алізації проекту «Енергія 
біомаси», що визначає 
можливості використання 
низькопотенційного тепла 
біомаси для генерації ене-
ргії. 

 IV Міжрегіональний АгроІнвест форум, Запоріжжя 
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14 березня 2014 
року Проект USAID 
АгроІнвест презен-
тував черговий 
модуль тренінгу 
«Агротехнологічні 
знання для фінан-
сових спеціалістів: 
основи технологій і 
маркетингу та стру-
ктура собівартості 
виробництва 

польових культур», розро-
бленого Проектом для кре-
дитних спеціалістів парт-
нерського банку «Київська 
Русь» у Києві. 
Під час заходу були презе-
нтовані технології вирощу-
вання основних польових 
культур: пшениці (озимої 
та ярої), ячменю (озимого 
та ярого), кукурудзи, соня-
шнику. 

30 учасників отримали де-
тальні посібники та довід-
кові матеріали з основних 
аспектів агротехнологій, 
що має знизити ризик і по-
зитивно позначитися на 
фінансових показниках 
сільгосптоваровиробників і 
позитивно вплинути на 
ситуацію з ризиками фі-
нансування. 

13 березня 2014 року в 
Аграрному союзі України, 
що є партнером Проекту 
USAID АгроІнвест, відбу-
лось засідання робочої 
групи Аналітичного центру 
Союзу з питань бухгалтер-
ського обліку. Обговорю-
валися питання вдоскона-
лення методології оподат-
кування сільськогосподар-
ських виробників, а саме 
визначення таких підходів 

сплати податків у розраху-
нку на 1 га, які мають 
сприяти соціальній спра-
ведливості і відкривати 
можливості для розвитку 
територіальних громад. 
Під час засідання була 
узгоджена концепція опо-
даткування сільгосппідп-
риємств середнього розмі-
ру та фермерських госпо-
дарств, в якій поєднано 
фонд оплати праці праців-

ників на місцях, сплату 
коштів у соціальні фонди 
та інше соціальне наван-
таження і яка прив’язана 
до площі угідь, які оброб-
ляє підприємство. Така 
концепція, на думку фахів-
ців, сприятиме детінізації 
економіки і забезпеченню 
коштами місцевих гро-
мад.  

Засідання робочої групи Аналітичного центру Аграрного 
союзу України з питань бухгалтерського обліку 

Тренінг для фінансових спеціалістів з основ технологій і марке-
тингу, Київ  

14 березня 2014 року в 
Аграрному союзі України, 
що є партнером Проекту 
USAID АгроІнвест, відбу-
лося засідання Ради Агра-
рного союзу за участі Міні-
стра Аграрної політики і 
продовольства України 
Ігоря Швайки. 

Рада Аграрного союзу 
України висунула низку 
вимог до Міністерства що-
до вирішення першочерго-
вих проблемних питань, 
які сьогодні стоять перед 
вітчизняними аграріями. 
Зокрема, на засіданні об-
говорювалися питання 
необхідності ліквідації тех-

огляду сільськогосподар-
ської техніки, а також пот-
реби спрощення реєстра-
ції прав оренди на землю 
для сільгоспвиробників. 

Засідання Ради Аграрного союзу за участю Міністра аграрної 
політики і продовольства України Ігоря Швайки  



Семінар для землевпорядників сільських та селищних рад, 
Полтавська область 
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14 березня 2014 року у м. 
Зінькові, в приміщенні 
райдержадміністрації, від-
бувся семінар для землев-
порядників сільських та 
селищних рад. 

Мета проведення заходу – 
інформування землевпо-
рядників сільських та се-
лищних рад як надавачів 
первинних юридичних пос-
луг із питань чинного зе-
мельного законодавства 
України. 

У роботі семінару взяли 
участь представники Дер-
жземагенства Зіньківсько-
го району, юристи, практи-
ка яких пов’язана із земе-
льними питаннями, що 
дало змогу ґрунтовно і 
комплексно поінформува-
ти учасників заходу. 

У ході семінару були ви-
світлені такі питання: 

 Земля – основний ре-
сурс сталого розвитку 
громади; 

 Нормативно-правові 
принципи впроваджен-
ня землеустрою; Но-
вели земельного зако-
нодавства; 

 Повноваження місце-
вих рад у галузі земе-
льних відносин; 

 Роль та функції земле-
впорядника сільської, 
селищної ради у фор-
муванні земельної по-
літики сільських та 
селищних рад; 

 Бути чи не бути ринку 
землі в Україні, та як 
застерегти селян від 
помилок. 

У семінарі взяли участь 57 
осіб. 

Захід проводився в рам-
ках спільного проекту гро-
мадської організації 
«Громадська платформа 
впровадження земельної 
реформи в Дніпропетров-
ській області» та ВГО 
«Спілка сільських жінок 

України», 
який носить 
назву 
«Створення 
мережі пра-
вової підт-
римки сіль-
ського насе-
лення в га-
лузі земель-
них відно-
син» та 
впроваджу-
ється за 
підтримки 
Проекту 
USAID АгроІнвест. 

Втілення цього проекту 
має на меті створити екс-
пертну групу з числа спе-
ціалістів-землевпоряд-
ників та громадських захи-
сників із питань реалізації 
земельної реформи в Зі-
ньківському районі Полта-
вської області, а також 
забезпечити надання юри-
дичних консультацій сіль-
ському населенню. 



18 березня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест узяв 
участь у засіданні круглого 
столу на тему: “Радикальні 
реформи АПК: можливості 
та проблеми». 

Цей захід був організова-
ний Міжнародним фондом 
Блейзера та Всеукраїнсь-
ким об’єднанням організа-
цій роботодавців 
«Федерація роботодавців 

агропромислового компле-
ксу та продовольства Укра-
їни». 

Представники галузевих 
асоціацій – партнерів Агро-
Інвесту, а саме Аграрного 
союзу України та Українсь-
кого клубу аграрного бізне-
су були серед спікерів засі-
дання. 

Учасники круглого столу 
наголосили на необхідності 

швидких практичних кроків 
із дерегуляції аграрного 
бізнесу після загалом пра-
вильних декларацій нового 
Уряду. Також учасники зве-
рнули увагу на доцільність 
скорочення штату Мініс-
терства аграрної політики і 
продовольства України з 
метою заощадження дер-
жавних коштів. 

Круглий стіл «Радикальні реформи АПК: можливості та 
проблеми», Київ 
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19–20 березня 2014 року 
Проект USAID АгроІнвест 
узяв участь у проведенні 
«тренінгу для тренерів» з 
розвитку сільськогосподар-
ських обслуговуючих коо-
перативів.  

Дводенний тренінг був ор-
ганізований ДУ НМЦ 
«Агроосвіта» для тренерів 

Міжрегіональних навчаль-
но-практичних центрів роз-
витку сільських територій зі 
всіх областей України. 

Від Проекту АгроІнвест 
було зроблено два висту-
пи. 19 березня Владислав 
Карпенко, фахівець з орга-
нізацій виробників, провів 
сесію на тему: 

«Особливості ведення коо-
перативами господарської 
діяльності в умовах нового 
законодавства», а 20 бере-
зня Павло Кулинич, голов-
ний юридичний радник 
Проекту, провів сесію на 
тему: «Права на землю 
сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів 
та їх членів». 

Тренінг для тренерів із розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, Київ  

21 березня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест узяв 
участь у роботі Всеукраїн-

ської науко-
во-
практичної 
конференції 
«Інноваційні 
напрями 
професійної 
підготовки 
дорадників 
України». 

У роботі 
конференції 
взяли 
участь 

представники Міністерства 
аграрної політики і продо-
вольства України, відпові-
дних державних установ, 
науково-педагогічні кадри, 
аспіранти та студенти, до-
радники, експерти-
дорадники, викладачі, фе-
рмери, власники особис-
тих селянських госпо-
дарств із різних областей 
України. 

Фахівці Проекту АгроІн-
вест виступили з презен-
тацією, присвяченою пи-
танням підвищення ролі 
сільськогосподарських до-

радчих послуг у питаннях 
формування груп виробни-
ків та покращення каналів 
збуту сільськогосподарсь-
кої продукції. 

Участь у конференції брав 
також партнер Проекту 
USAID АгроІнвест – Націо-
нальна асоціація сільсько-
господарських дорадчих 
служб України – з презен-
тацією на тему: 
«Можливості реалізації 
набутих знань в практичній 
діяльності дорадництва».  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні 
напрями професійної підготовки дорадників України», Київ 



21 березня 2014 року 
партнер Проекту USAID 
АгроІнвест – асоціація 
«Земельна спілка Украї-
ни» – в рамках реалізації 
проекту «Створення та 
розбудова Ресурсного 
центру та веб-порталу з 
прав на землю» провела 
тренінг «Вирішення про-
блемних питань землеко-
ристування фермерських 
господарств». 
У тренінгу взяли участь 
спеціалісти дорадчих 
служб із різних регіонів 
України, надавачі пер-
винної та вторинної пра-
вової допомоги, землев-
порядники, представники 
органів державної влади 
та громадських організа-
цій.  
На семінарі були розгля-
нуті такі питання:  

 використання земель 
на умовах постійного 
користування; 

 порядок розпаювання 
земель фермерського 
господарства; 

 встановлення 
(відновлення) меж зе-
мельних ділянок, що 
залишаються після 
розпаювання; 

 складання проектів 
землеустрою щодо 
еколого-економічного 
обґрунтування сівозмі-
ни та впорядкування 
угідь; 

 способи судового за-
хисту прав на користу-
вання землею. 

Мета заходу полягала в 
обговоренні проблемних 
питань у сфері землеко-
ристування фермерських 
господарств, підвищенні 
рівня обізнаності із земе-

льних питань учасників 
семінару.  
Учасникам семінару було 
надано роздаткові мате-
ріали, які вони зможуть 
використовувати у своїй 
роботі. 
У рамках семінару керів-
ник Ресурсного центру 
Андрій Кошиль презенту-
вав діяльність Ресурсно-
го центру та надав інфор-
мацію про роботу веб-
порталу з прав на землю.  
По закінченні тренінгу 
отримано позитивні відгу-
ки учасників щодо корис-
ності проведеного захо-
ду, було відзначено дос-
тупність та повноту нада-
ної на семінарі інформа-
ції та висловлено поба-
жання щодо доцільності 
та необхідності частішого 
проведення таких навча-
льних заходів. 
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Тренінг «Вирішення проблемних питань землекористування 
фермерських господарств», Київ  

21 березня 2014 року у 
рамках проекту «Земельні 
права: консультування, 
правозахист та яскрава 
просвіта на Півдні Украї-
ни», що здійснюється за 
підтримки Проекту USAID 
АгроІнвест, відбувся семі-
нар на тему «Новели зе-
мельного законодавства 
та їх застосування». 

У заході, який відбувся у 
м. Татарбунари, взяли 
участь жителі Татарбунар-
ського району Одеської 
області. Захід був прове-
дений партнером Проекту 

USAID АгроІнвест – Оде-
ською обласною організа-
цією ВГО “Комітет вибор-
ців України» спільно з Та-
тарбунарським районним 
управлінням юстиції, Ли-
манською, Трапівською та 
Білоліською сільськими 
радами Татарбунарського 
району. 

Участь у заході взяли 27 
учасників — голови та 
працівники відповідних 
сільських рад, сільські біб-
ліотекарі, студенти місце-
вого технікуму економіки 
та права. 

Семінар «Новели земельного законодавства та їх 
застосування», Одеська область 



Метою проведення практи-
чного семінару було докла-
дне ознайомити жителів 
Татарбунарського району з 
новелами законодавства, 
яке регулює набуття та 
реалізацію права власності 
на земельні ділянки. 

Крім того, одним із нагаль-
них завдань заходу була 
необхідність забезпечити 
формування у землевлас-
ників базових практичних 
навичок щодо захисту сво-
їх порушених прав. Для 
цього адвокат Центру Оле-
ксандр Ковпак провів від-
повідну сесію щодо доку-

ментування порушень, 
складання скарг та інших 
базових правових докумен-
тів. У ході семінару адво-
кат робив акцент на типо-
вих та найбільш пошире-
них правових проблемах 
власників земельних діля-
нок, зокрема пов’язаних із 
браком первинних правов-
становлюючих документів 
та пропущених строків при-
йняття спадщини. Крім то-
го, адвокат звернув увагу 
присутніх на типові помил-
ки уповноважених осіб 
сільських рад при посвід-
ченні заповіту — некорект-
не та неповне наведення 
інформації про земельну 
ділянку, відсутність дати 
складання заповіту тощо. 
Такі прикрі 
помилки пра-
цівників сіль-
ських рад 
доводиться 
виправляти 
вже в судово-
му порядку, 
витрачаючи 
час та гроші 
власників. За 
підсумками 
семінару бу-
ло вирішено 
провести спі-

льно з Татарбунарським 
районним управлінням юс-
тиції та державним нотарі-
усом практичний семінар 
для уповноважених осіб 
сільських рад, присвячений 
правилам складання, пос-
відчення та реєстрації за-
повітів. 

По закінченні заходу відбу-
лося урочисте підписання 
Меморандуму про співпра-
цю у сфері захисту земель-
них прав громадян між 
Одеською обласною орга-
нізацією ВГО КВУ, Татар-
бунарським районним 
управлінням юстиції та 
трьома зацікавленими 
сільськими радами.  

 Стор. 12 

25 березня 
2014 року 
на 1-му 
національ-
ному радіо-
каналі, в 
програмі 
«Колос», 
вийшов в 
ефір два-

дцять восьмий випуск ра-
діопрограми «Моя земля – 
моє право», підготовлений 
у рамках однойменної ін-
формаційної кампанії, що 
впроваджується Українсь-
ким освітнім центром ре-
форм за сприяння Проекту 
USAID АгроІнвест. 

Тема випуску: «Що зава-
жає роботі аграріїв, і яких 
рішень чекають вони від 
нової влади для забезпе-
чення сталого розвитку 
галузі?». 

Радіопрограма в рамках інформаційної компанії “Моя земля — 
моє право” 



25 березня 2014 року Регі-
ональною громадською 
організацією «Перший 
аграрний кластер» спіль-
но з Всеукраїнською асо-
ціацією сільських та сели-
щних рад був проведений 
круглий стіл на тему: 
«Передача земель сільсь-
когосподарського призна-
чення державної форми 
власності у комунальну 
власність». Захід був про-
ведений у Департаменті 
агропромислового розвит-
ку Івано-Франківської об-
ласної державної адмініс-
трації у рамках реалізації 
проекту «Врегулювання 
земельних відносин в 
сільській місцевості», який 
реалізується за підтримки 
Проекту USAID Аг-
роIнвест. 
На заході були присутні: 
заступник директора Де-
партаменту агропромис-
лового розвитку Івано-
Франківської обласної 
державної адміністрації 
Іван Андріїшин, начальник 
Державної інспекції сіль-
ського господарства Івано
-Франківської області Ва-
силь Мушинський, перший 
заступник Головного 
управління Держземагент-
ства в Івано-Франківській 
області Сергій Жило, го-
лова Івано-Франківського 
регіонального відділення 
Всеукраїнської асоціації 
сільських і селищних рад 
Іван Мосюк, сільські голо-
ви, керівники сільськогос-
подарських підприємств, 
представники громадсь-
ких організацій та преси. 

Всього у круглому столі 
взяли участь 20 осіб. 
Круглий стіл відкрив нача-
льник Державної інспекції 
сільського господарства 
Івано-Франківської області 
Василь Мушинський, який 
повідомив учасників захо-
ду про те, що питання, 
якому присвячений круг-
лий стіл, є актуальним на 
даний час в області і вже 
відбулося декілька робо-
чих зустрічей, спрямова-
них на його врегулювання, 
проте позитивного вирі-
шення немає. «Сьогодні 
на захід ми запросили 
юристів РГО «Перший 
аграрний кластер» як не-
залежних експертів з вре-
гулювання земельного 
спору і постараємось з їх 
допомогою розібратись у 
ситуації, що склалась», –
наголосив пан Мушинсь-
кий. 
Заступник голови Регіона-
льної громадської органі-
зації «Перший аграрний 
кластер» Надія Мельник 
ознайомила учасників за-
ходу з завданнями та ре-
зультатами реалізації про-
екту «Врегулювання земе-
льних відносин в сільській 
місцевості», зокрема роз-
повіла про досвід вирі-
шення конфліктних ситуа-
цій та тісну співпрацю з 
партнерами проекту – 
Всеукраїнською асоціаці-
єю сільських та селищних 
рад. 
Далі виступили юрискон-
сульти РГО «Перший аг-
рарний кластер». Дмитро 
Бабічук розповів про поря-

док передачі земель 
сільськогосподарського 
призначення державної 
форми власності у кому-
нальну власність, Тетя-
на Підлубна розповіла 
про технічні аспекти пе-
редачі земель сільсько-
господарського призна-
чення державної форми 
власності у комунальну 
власність та реєстрацію 
речового права, а Іван 
Андрусяк – про особливо-
сті приватизації земель-
них ділянок за новим зе-
мельним законодавством, 
а також про оренду земе-
льних ділянок.  
В обговоренні взяли 
участь представники Дер-
земагентства, земельної 
інспекції, сільські голови 
та присутні юристи. У ре-
зультаті обговорення були 
виявлені проблемні пи-
тання щодо передачі зе-
мель, розглянуті можливі 
варіанти їх вирішення. За 
результатами обговорен-
ня було ухвалене рішення 
про звернення до Держав-
ного агентства земельних 
ресурсів України щодо 
розробки порядку переда-
чі земель державної влас-
ності у комунальну у від-
повідності до норм чинно-
го земельного законодав-
ства, яке враховувало б 
усі проблемні питання, 
виявлені у рамках диску-
сії. 
Після завершення кругло-
го столу юристами проек-
ту було проведено індиві-
дуальне консультування 
учасників.  

Березень 2014 року Стор. 13 

Круглий стіл «Передача земель сільськогосподарського 
призначення державної форми власності у комунальну 
власність», Івано-Франківськ  



25 березня 2014 року парт-
нери Проекту USAID АгроІ-
нвест – Асоціація ферме-
рів та приватних землевла-
сників України, Союз учас-
ників сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих коопе-
ративів України та Націо-
нальна асоціація сільсько-
господарських дорадчих 
служб України зустрілися з 
Міністром аграрної політи-
ки та продовольства Іго-
рем Швайкою. Під час зу-
стрічі Міністр зазначив, що 
одним з головних завдань 
роботи Міністерства є підт-
римка дрібного та серед-
нього бізнесу, а також зде-
шевлення кредитів та стра-
хових платежів для дрібно-
товарних виробників. 

На зустрічі піднімалися 

питання щодо проблем з 
реєстрацією договорів оре-
нди земельних паїв, пере-
дачі повноважень сільсь-
ким та селищним радам з 
розпорядження землями 
сільськогосподарського 
призначення, відміни техні-
чного огляду сільськогос-
подарської техніки, усклад-
неної процедури сертифі-
кації зерна, перехід до ін-
ших механізмів державної 
підтримки в аграрному сек-
торі та розвитку сільського-
сподарської кооперації. 

«Сьогодні мені важливо 
почути проблеми, які нара-
зі існують у фермерів, дріб-
них та середніх товарови-
робників, а також пропози-
ції щодо їх вирішення. Ро-
зуміючи важливу роль ма-

лих і середніх форм госпо-
дарювання на селі у забез-
печенні продовольчої без-
пеки, наше завдання зро-
бити так, щоб малий агро-
бізнес в середньо- і довго-
строковій перспективі міг 
повноцінно і безперешкод-
но розвиватись. Наразі ми 
ведемо переговори з бан-
ківським середовищем що-
до доступності фінансових 
ресурсів малому та серед-
ньому бізнесу в агросекто-
рі. І в подальшому обіцяю, 
що Міністерство буде спри-
яти дерегуляції ведення 
бізнесу в аграрному секто-
рі та вирішенню проблем-
них питань, що стримують 
економічну активність дріб-
нотоварного виробника», – 
зауважив міністр. 

 Стор. 14 

25 березня 2014 року в м. 
Дніпропетровську партнер 
Проекту USAID АгроІнвест 
– громадська організація 
«Громадська платформа 
впровадження земельної 
реформи у Дніпропетров-
ській області» спільно з 
Інститутом розвитку аграр-
них ринків провела круглий 
стіл на тему «Проблеми 
сільського розвитку та фо-
рмування ринку землі». 
Захід мав на меті визначи-
ти позицію органів влади 
та аграріїв Дніпропетровсь-
кої області щодо нового 
порядку формування агар-
ної політики, сільського 
розвитку та земельних від-

носин. У круглому столі 
взяли участь голова облас-
ної ради Є.Г. Удод, заступ-
ник голови Дніпропетров-
ської обласної ради О.А. 
Любович, експерт Центру 
соціального партнерства 
та лобіювання НаУКМА С.І. 
Панцир, експерт Інституту 
розвитку аграрних ринків 
О.В. Зволінський, заступ-
ник голови Державного 
агентства земельних ресу-
рсів М.О. Гряник, предста-
вники аграрного бізнесу, 
голови районних та сільсь-
ких рад та інші. 

Учасники круглого столу 
обговорили такі питання: 

Актуальність та можливі 
варіанти проведення адмі-
ністративно-
територіальної реформи; 

Проблеми розвитку ринку 
праці;  

Оформлення прав на зем-
лю за новою процедурою; 

Практика створення мере-
жі правової підтримки 
сільського населення в 
галузі земельних відно-
син;  

Концепція розвитку соціа-
льної інфраструктури у 
сільській місцевості; 

Основні завдання аграр-
ної реформи. 

Круглий стіл «Проблеми сільського розвитку та формування 
ринку землі», Дніпропетровськ 

Зустріч партнерів Проекту USAID АгроІнвест з Міністром 
аграрної політики та продовольства, Київ 



Нещодавно набула чинно-
сті постанова Кабінету 
Міністрів «Про затвер-
дження порядку держав-
ної реєстрації прав на не-
рухоме майно та їх обтя-
жень». Вона покликана 
значно спростити проце-
дуру реєстрації земельної 
та неземельної нерухомо-
сті. Ця процедура, за ви-
знанням фахівців, була 
вкрай переобтяженою, 
непрозорою і тому малое-
фективною, що значно 
стримувало реалізацію 
земельно-реєстраційної 
реформи, що розпочалася 
наприкінці минулого року. 
Про особливості згаданої 
урядової постанови, меха-
нізми її втілення в життя 
та очікувані результати 
йшлося на черговому засі-
данні Національного прес-
клубу з аграрних та земе-
льних питань, яке відбуло-
ся 27 березня 2014 року. 
Тема засідання: "Як пра-
цюватиме земельно-
реєстраційна система у 
світлі новацій законодав-
ства про державну реєст-
рацію прав 2014 року?" 
У засіданні взяли участь: 
 Ігор Алексєєв - голова 
Державної реєстрацій-
ної служби України;  

 Ігор Славін - директор 
департаменту Держав-
ного агентства земель-
них ресурсів України; 

 Ігор Васильєв - дирек-
тор Департаменту тех-
нологічного забезпечен-
ня ДП «Центр держав-
ного земельного кадаст-
ру»; 

 Геннадій Новіков - голо-
ва Аграрного союзу 
України; 

Анна Матвієнко - нача-
льник юридичного депа-
ртаменту Асоціації 
«Земельна спілка Украї-
ни»;  

Олександр Волошин - 
фахівець із землеуст-
рою ТОВ «Фірма 
«Астарта-Київ»; 

Павло Кулинич - голов-
ний юридичний радник 
Проекту USAID 
«АгроІнвест».  

 Учасники обговорили такі 
питання: 
• наскільки результатив-
ною виявилася земельно-
реєстраційна реформа 
(підсумки 2013 року); 
• чим викликана потреба 
ухвали урядової постано-
ви від 17 жовтня 2013 ро-
ку «Про затвердження 
Порядку державної реєст-
рації прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень і 
Порядку надання інфор-
мації з Державного реєст-
ру речових прав на неру-
хоме майно», якою за-
тверджений новий поря-
док державної реєстрації 
прав на нерухомість; 
• плюси та мінуси надання 
фізичним та юридичним 
особам можливості пода-
вати свої документи на 
державну реєстрацію 
прав кур’єрською поштою; 
• чи доцільне запрова-
дження проведення одно-
часної реєстрації права 
власності та речових 
прав, похідних від права 
власності, на підставі од-

нієї заяви про дер-
жавну реєстрацію 
прав, подати яку 
може як власник, 
так і правонабувач; 
• які переваги отри-
мають власники та 
користувачі земе-
льних ділянок у 
зв’язку зі зміною 
механізму, згідно з 
яким видача ново-
го документа, який 
посвідчує право на 
землю, замість 
втраченого, зіпсованого 
чи пошкодженого держав-
ного акта на землю має 
відбуватися не за рішен-
ням суду, а державного 
реєстратора; 
• якою мірою урядова пос-
танова «Про затверджен-
ня Порядку державної 
реєстрації прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень і 
Порядку надання інфор-
мації з Державного реєст-
ру речових прав на неру-
хоме майно» сприятиме 
розвитку орендних відно-
син на се-
лі? 
• які пода-
льші кроки 
щодо вдос-
коналення 
законодав-
ства про 
державну 
реєстрацію 
прав на 
земельну і 
неземельну 
нерухо-
мість дик-
тує практи-
ка? 

Березень 2014 року Стор. 15 

Засідання Національного прес-клубу з аграрних та земельних 
питань, Київ 



28 березня 
2014 року в 
с. Кардашин-
ка Цюрупин-
ського райо-
ну Херсонсь-
кої області за 
підтримки 
Проекту 
USAID Аг-
роIнвест від-
бувся третій 
з серії агро-

технологічних тренінгів-
практикумів на «Сучасне 
виробництво огірків у плів-
кових теплицях». Цього 
разу мова йшла про особ-
ливості догляду за росли-
нами у фазі 3-8 лист-
ків. Метою тренінгу було 
навчання овочівників та 
отримання навичок з агро-
техніки догляду за росли-
нами у другій фазі розвитку 
рослин. У заході взяли 
участь 18 фермерів – виро-
бників огірків, які є члена-
ми кредитної спілки 
«Громада». 

Тренінг відбувся в домого-
сподарстві Олени та Сергія 

Перепелиць. Вони давно 
займаються виробництвом 
овочів, але вирощуванням 
огірків зайнялися вперше і 
тому у них виникла безліч 
питань. У зв'язку з цим по-
дружжя Перепелиць і за-
пропонувало провести чер-
говий тренінг в їхньому 
господарстві. 
Експерт-консультант Вале-
нтина Костеннікова у ході 
огляду огіркових наса-
джень у всіх трьох тепли-
цях господарів провела 
діагностику стану рослин, а 
також оцінку умов навколи-
шнього середовища. Далі 
консультант надала докла-
дні рекомендації по систе-
мах зрошення, живлення, 
захисту рослин у даній фа-
зі розвитку, а також щодо 
поліпшення повітряного і 
теплового режимів у тепли-
цях. 

Багато учасників тренінгу 
розповідали експерту про 
свої виробничі проблеми 
при вирощуванні огірків. 
Валентина допомогла їм, 
надавши кваліфіковані кон-
сультації. 

Під час тренінгу консуль-
тант навчила учасників 
багатьом практичним ре-
чам. Наприклад, показала, 
як правильно визначати 
вологість ґрунту, як форму-
вати огіркові рослини, а 
також продемонструвала 
багато інших важливих для 
городника агроприйомів. 

Очікується, що тренінг 
сприятиме підвищенню 
врожайності та якості про-
дукції дрібних виробників, 
що позитивно вплине на 
зростання їх кредитоспро-
можності. 

Тренінг проводився у рам-
ках спільної програми Про-
екту USAID АгроІнвест та 
кредитної спілки 
«Громада», метою якої є 
стимулювати довгостроко-
вий розвиток малих і сере-
дніх сільгоспвиробників - 
членів спілки.  

Одним із напрямів цієї про-
грами є фінансування з 
боку кредитної спілки, пок-
ликане допомогти її чле-
нам запровадити сучасні 
ефективні технології. 

 Стор. 16 

Третій тренінг агротехнічної серії «Сучасне виробництво огірків 
у плівкових теплицях», Херсонська область 



28 березня 2014 року 
Проект USAID АгроІнвест 
узяв участь у щорічних 
«Кооперативних читан-
нях», які відбулися в Жи-
томирському національно-
му агроекологічному уні-
верситеті. 
Організатором цього захо-
ду, як і в минулі роки, був 
директор Науково-
інноваційного інституту 
економіки та агробізнесу 
Житомирського націона-
льного агроекологічного 
університету, д. е. н., про-
фесор Віталій Зіновчук. 
Учасників конференції 
привітали ректор універ-
ситету, д. е. н., професор 
Валерій Микитюк та засту-
пник Голови Житомирсь-
кої облдержадміністрації 
Микола Дейсан, який 
окрім того, розповів про 
ситуацію в сільському гос-
подарстві Житомирщини, 
про проблеми, досягнення 
та напрямки роботи з аг-
раріями. Його виступ до-
повнив директор обласно-
го департаменту агропро-
мислового розвитку Мико-
ла Дідківський. 
Цікава дискусія відбулася 
під час виступу президен-
та Союзу сільськогоспо-
дарських обслуговуючих 
кооперативів України Іва-
на Томича. Присутні ста-
вили багато питань про 
принципи кооперації, ста-
тус неприбутковості, дже-
рела фінансування та 
принципи управління коо-
перативом. На переконан-
ня Івана Томича, для ак-
тивного розвитку сільсько-

господарської обслугову-
ючої кооперації необхідно, 
окрім політичної волі, ще 
й суттєва фінансова підт-
римка з боку фінансових 
інституцій чи держави. 
Цікавою, з точки зору під-
писання Угоди про Асоціа-
цію України з ЄС, була 
доповідь д. е. н., професо-
ра, академіка НААН Украї-
ни Сергія Кваши, з якої 
можливо зробити чіткий 
висновок, що аграрний 
сектор України, за розра-
хунками вчених, отримає 
набагато більше переваг 
при співпраці з Європей-
ським Союзом, а ніж при 
непідписанні угоди, або ж, 
у гіршому випадку, при 
вступі до Митного союзу. 
Любов Молдаван, д. е. н., 
професор, головний нау-
ковий співробітник ДУ 
“Інститут економіки та 
прогнозування НАН Украї-
ни” розповіла про соціаль-
но-економічні основи 
створення та діяльності 
кооперативів, їх історичну 
основу та сучасні пробле-
ми. 
Від проекту USAID Аг-
роIнвест виступив керів-
ник напряму "Розвиток 
ринкової інфраструктури" 
Микола Гриценко з презе-
нтацією на тему 
«Законодавчо-
нормативне забезпечення 
діяльності сільськогоспо-
дарських обслуговуючих 
кооперативів. Проблеми 
та шляхи вирішення». Він 
також презентував Науко-
во-практичний коментар 
до закону України «Про 

сільськогосподарську коо-
перацію» та суміжних пра-
вових актів», підготовле-
ний за підтримки Проекту. 
Загалом «Кооперативні 
слухання», завдяки участі 
в них голів кооперативів, 
науковців та громадських 
активістів, підтримці міс-
цевої влади та керівницт-
ва агроекологічного уні-
верситету, пройшли ціка-
во, з користю для присут-
ніх і всього кооперативно-
го руху України. 

Березень 2014 року Стор. 17 

Кооперативні читання, Житомир 

При підготовці використані матеріали сайту http://www.coop-union.org.ua/. 



Наступні події 

 Стор. 18 

2 квітня 2014 року 
Круглий стіл «Розвиток ринкової інфраструктури 
в Херсонській області. Пошук нових каналів збуту 
продукції», Херсон 
2 квітня 2014 року Проект АгроІнвест проводить круг-
лий стіл на тему «Розвиток ринкової інфраструктури в 
Херсонській області. Пошук нових каналів збуту про-
дукції». Учасниками круглого столу будуть представ-
ники органів державної влади, місцевого самовряду-
вання, фермери, керівники сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, об’єднань малих і сере-
дніх виробників, інші ключові особи, зацікавлені в по-
дальшому вдосконаленні системи збуту продукції фе-
рмерських та особистих селянських господарств. Під 
час засідання буде проведено обговорення та розро-
бку проекту програми спільних дій усіх зацікавлених 
сторін у створенні ефективних каналів збуту сільсько-
господарської продукції. 
Місце проведення: м. Херсон, вул. Ушакова, 47.  
 

3 квітня 2014 року 
Засідання Прес-клубу, присвячене обговоренню 
нових ринків сільськогосподарської продукції, 
Київ 
3 квітня 2014 року відбудеться чергове засідання На-
ціонального прес-клубу з аграрних і земельних пи-
тань. Захід проводиться у форматі круглого столу на 
тему "Потреби і можливості пошуку нових ринків сіль-
ськогосподарської продукції" у рамках інформаційно-
роз’яснювальної кампанії "Моя земля -- моє право", 
яка здійснюється Українським освітнім центром ре-
форм за сприяння Проекту USAID АгроІнвест. До уча-
сті в заході запрошено представників Міністерства 
аграрної політики і продовольства, виробників та га-
лузевих асоціацій. 
Місце проведення: вул. Б. Хмельницького, 8/16, Київ, 
Укрінформ; початок о 10:00 
 

3-4 квітня  2014 року 
Виїзний моніторинг юридичної роботи та кредит-
но-фінансової діяльності кредитної спілки 
«Анісія», Львівська  область 
3-4 квітня 2014  року партнер проекту USAID АгроІн-
вест  ТОВ «АВС-Центр» проводить виїзний моніто-
ринг юридичної роботи та кредитно-фінансової діяль-
ності  учасника Робочої групи з агрокредитування, 
створеної за підтримки Проекту USAID АгроІнвест – 
кредитної спілки «Анісія» (м. Львів). У ході візиту бу-
дуть надані рекомендації щодо вдосконалення діяль-
ності кредитної спілки щодо кредитування малих та 
середніх сільгоспвиробників, у тому числі щодо про-
цедурних питань та роботи з простроченою заборго-

ваністю.   
Місце проведення: м. Львів. 
 

3, 8, 15, 29 квітня 2014 року 
Формування експертних груп з виявлення та об-
говорення проблем та конфліктних ситуацій у зе-
мельній сфері в сільських районах Дніпропетров-
ської та Полтавської областей 
3, 8, 15 та 29 квітня 2014 року партнер Проекту USAID 
АгроІнвест – громадська організація «Громадська 
платформа впровадження земельної реформи» – 
проводить презентації-тренінги з метою формування 
експертних груп з виявлення та обговорення проблем 
та конфліктних ситуацій у земельній сфері у Новомо-
сковському, Верхньодніпровському, Томаківському 
сільських районах Дніпропетровської області та Зінь-
ківському районі Полтавської області.  
На тренінги запрошуються громадські активісти, голо-
ви сільських та селищних рад, землевпорядники, го-
лови районних відділів Держземагенства, районних 
відділів Міністерства юстиції, юристи райдержадмніс-
трацій, районних рад, заступники голів районних рад 
та райдержадмністрацій, у компетенції яких перебу-
вають питання реалізації земельної реформи. 
Заходи проводяться з метою підбору кандидатур та 
формування складу експертних груп. 
У ході тренінгів-презентацій будуть сформовані екс-
пертні групи, презентовані механізми та інструменти, 
які експерти зможуть використовувати в своїй роботі.  
Місце проведення: приміщення Новомосковської, 
Верхньодніпровської, Томаківської районних рад 
Дніпропетровської області та Зіньківської районної 
ради Полтавської області. 
 

4, 9, 16, 30 квітня 2014 року 
Засідання експертних груп з виявлення та обгово-
рення проблем у земельній сфері у сільських ра-
йонах Дніпропетровської та Полтавської облас-
тей 
4, 9, 16 та 30 квітня 2014 року партнер Проекту USAID 
АгроІнвест – громадська організація «Громадська 
платформа впровадження земельної реформи» – 
проводить засідання експертних груп, спрямованих 
на обговорення, аналіз проблем та конфліктних ситу-
ацій у Новомосковському, Верхньодніпровському, 
Томаківському сільських районах Дніпропетровської 
області та Зіньківському районі Полтавської області.  
На засідання запрошуються члени експертних груп. 
Заходи проводяться з метою виявлення і аналізу іс-
нуючих конфліктів у земельній сфері в кожному з ра-
йонів, заповнення матриць аналізу конфліктів та рів-
нів їх вирішення, підготовки пропозицій щодо вирі-
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шення основних конфліктних ситуацій. 
Місце проведення: приміщення Новомосковської, Вер-
хньодніпровської, Томаківської районних рад Дніпро-
петровської області та Зіньківської районної ради Пол-
тавської області. 
 

3-4 квітня 2014 року 
Тренінг «Ефективне просування кредитних продук-
тів кредитних спілок для малих та середніх сільго-
спвиробників», Львів 
3-4 квітня 2014 року у м. Львові проект USAID АгроІн-
вест проводить тренінг «Ефективне просування креди-
тних продуктів кредитних спілок для малих та середніх 
сільгоспвиробників». 
Цей тренінг є заключним, вступні сесії з цієї теми були 
проведені у листопаді-грудні 2013 року та отримали 
високу оцінку слухачів. 
У програмі тренінгу: 
 Обговорення змін у практиці кредитних спілок на 

основі знань та інструментів, отриманих на вступ-
них сесіях цього тренінгу; 

 Результати проекту «Таємний покупець» у кредит-
них спілках – обговорення реальних прикладів та 
визначення напрямів удосконалення обслугову-
вання членів кредитних спілок, у тому числі малих 
та середніх сільгоспвиробників; 

 Результати конкурсу «Молодь – кредитним спіл-
кам»: бачення студентів Львівського банківського 
інституту щодо новітніх способів просування фі-
нансових послуг кредитних спілок з урахуванням 
сучасних тенденцій; 

 Антикризовий маркетинг – практичні поради щодо 
адаптації маркетингової політики до політико-
економічної кризи, яка має місце в Україні. 

Місце проведення: м. Львів.  
 

3 квітня 2014 року 
Внутрішньосистемний навчальний тур до кредит-
ної спілки «Анісія» - вивчення кращих практик кре-
дитування малих та середніх сільгоспвиробників, 
Львів  
3 квітня 2014 року проект USAID АгроІнвест проводить 
начальну поїздку до КС «Анісія» (м. Львів) та її відді-
лень з метою обміну досвідом щодо кращих практик 
організації кредитування фермерських господарств та 
особистих селянських господарств. Навчання розрахо-
ване на представників інших кредитних спілок, що вхо-
дять до Робочої групи з агрокредитування, створеної 
при ВАКС/ПЗВ. 
Місце проведення: м. Львів.  
 

7 квітня 2014 року 
Навчально-практичний семінар з питань післявро-
жайної переробки овочевої продукції на базі СОК 
«Липівський», Івано-Франківська область 
7 квітня 2014 року Проект USAID АгроІнвест у співпра-

ці із Рогатинською районною аграрною дорадчою слу-
жбою на базі сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу (СОК) «Липівський» проводить навчально
-практичний семінар з питань післяврожайної перероб-
ки овочевої продукції (картопля, морква, буряк тощо). 
Учасниками семінару будуть представники органів міс-
цевого самоврядування, фермери, керівники сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів, інші клю-
чові особи, зацікавлені в удосконаленні системи після-
врожайної доробки/переробки сільськогосподарської 
продукції.  
СОК «Липівський» є партнером проекту АгроІнвест і 
отримав у рамках грантової програми обладнання для 
доробки та переробки овочевої продукції та зерна. 
Місце проведення: Івано-Франківська область, Рога-
тинський район, с. Липівка. 
 

8 квітня 2014 року 
Радіопрограма «Моя земля - моє право» 
8 квітня 2014 року на радіо 1-му Національному каналі, 
в програмі «Колос» вийде в ефір черговий випуск ра-
діопрограми «Моя земля - моє право», підготовлений у 
рамках однойменної інформаційної кампанії, що впро-
ваджується Українським освітнім центром реформ за 
сприяння Проекту USAID АгроІнвест. 
Тема випуску: «Як спростити реєстрацію майнових 
прав на землю?». 
 

8 квітня 2014 року 
Круглий стіл «Розвиток ринкової інфраструктури в 
Рівненській області. Пошук нових каналів збуту 
продукції», Рівне 
8 квітня 2014 року Проект USAID АгроІнвест проводить 
круглий стіл на тему «Розвиток ринкової інфраструкту-
ри в Рівненській області. Пошук нових каналів збуту 
продукції». Учасниками круглого столу будуть предста-
вники органів державної влади, місцевого самовряду-
вання, фермери, керівники сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів, об’єднань малих і середніх 
виробників, інші ключові особи, зацікавлені в подаль-
шому вдосконаленні системи збуту продукції фермер-
ських та особистих селянських господарств. Під час 
засідання буде проведено обговорення та розробку 
проекту програми спільних дій усіх зацікавлених сторін 
у створенні ефективних каналів збуту сільськогоспо-
дарської продукції. 
Місце проведення: м. Рівне, майдан Просвіти, к. 201.  

 

10 квітня 2014 року 
Тренінг Бізнес-школи «Мільйон – це просто!», 
Херсонська область. 
10 квітня 2014 року за підтримки Проекту USAID АгроІ-
нвест відбудеться тренінг для старшокласників - дітей 
сільгоспвиробників, членів кредитної спілки «Народна 
довіра» на тему: «Основи бізнес-планування». Метою 
тренінгу є ознайомлення дітей фермерів з основами 
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бізнес-планування та практичним досвідом місцевих 
підприємців у створенні та розвитку свого бізнесу. 
Практична частина тренінгу пройде на виробничій 
базі партнера Проекту - сільськогосподарського об-
слуговуючого кооперативу «Дніпровський молочник». 
Тренінг проводиться у рамках спільної програми Про-
екту USAID АгроІнвест та кредитної спілки «Народна 
довіра», метою якої є підвищення фінансової обізна-
ності сільгоспвиробників та їх дітей.  
Місце проведення: Херсонська область. 
 

10 квітня 2014 року 
Семінар «Передача земель сільськогосподарсь-
кого призначення державної форми власності у 
комунальну власність», 
Тернопіль 
10 березня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест - регіональна громадська організація «Перший 
аграрний кластер» - у рамках реалізації проекту 
«Врегулювання земельних відносин в сільській місце-
вості» проводить семінар-навчання на тему: 
«Передача земель сільськогосподарського призна-
чення державної форми власності у комунальну влас-
ність». 
На семінар запрошуються сільські голови, землевпо-
рядники, представники Головного управління Держзе-
магентства в Тернопільській області, Департаменту 
агропромислового розвитку ОДА та сільськогосподар-
ські товаровиробники Тернопільської області.  
Мета заходу – надати учасникам семінару інформа-
цію про порядок передачі земель сільськогосподарсь-
кого призначення державної форми власності у кому-
нальну власність та порядок реєстрації речового пра-
ва, а також роз’яснити практичні питання захисту 
прав на землю для сільського населення. 
У ході семінару будуть висвітлені такі питання: 
  Порядок передачі земель сільськогосподарського 

призначення державної форми комунальну влас-
ність; 

 Технічні аспекти передачі земель сільськогоспо-
дарського призначення державної форми власно-
сті у комунальну власність та реєстрація речового 
права;  

 Особливості приватизації земельних ділянок за 
новим земельним законодавством;  

Оренда земельних ділянок. 
Підвищення поінформованості учасників семінару з 
зазначених питань дозволить їм практично організу-
вати роботу по передачі земель державної власності 
в комунальну, кваліфіковано надавати консультації 
сільським жителям, а також сприяти їм у вирішенні 
земельних питань та захисті земельних прав. 
Місце проведення. м. Тернопіль, зала засідань облас-
ної державної адміністрації. 
 

11 квітня 2014 року 
Тренінг «Догляд за рослинами огірків у фазі 8-15 
листків у плівкових теплицях», Херсонська об-
ласть 
11 квітня 2014 року Проект USAID АгроІнвест проведе 
тренінг для сільгоспвиробників – членів кредитної 
спілки «Громада» на тему: «Догляд за рослинами огі-
рків у фазі 8-15 листків в плівкових теплицях». Метою 
тренінгу є ознайомлення фермерів з агротехнікою 
догляду за рослинами огірків у фазі 8-15 листків та 
отримання практичних навичок з виконання цих опе-
рацій. Очікується, що тренінг сприятиме технологічно-
му розвитку дрібних виробників, що позитивно вплине 
на зростання їх кредитоспроможності. Тренінг прово-
диться у рамках спільної програми Проекту USAID 
АгроІнвест та кредитної спілки «Громада», метою якої 
є стимулювати довгостроковий розвиток малих і се-
редніх сільгоспвиробників - членів спілки. Одним із 
напрямів цієї програми є фінансування з боку кредит-
ної спілки, покликане допомогти її членам запровади-
ти сучасні ефективні технології. 
Місце проведення: Херсонська область. 
 
11 квітня 2014 року 
Тренінг «Агротехнологічні знання для фінансових 
спеціалістів: основи технологій і маркетингу та 
структура собівартості виробництва польових 
культур», Запоріжжя 
11 квітня 2014 року Проект USAID АгроІнвест презен-
тує черговий модуль тренінгу з агротехнологій для 
фінансових спеціалістів, розробленого Проектом для 
кредитних спеціалістів партнерського банку 
«Метабанк» у Запорізькій області.  На заході буде 
презентований навчальний модуль із польового рос-
линництва для культур: кукурудза, соняшник, соя із 
специфікацією: аналіз діяльності вирощувачів насін-
нєвої продукції, особливості технології, оцінка прямих 
витрат, а також особливості зрошувальних систем, їх 
вплив (операційний та фінансовий) на результат ви-
робництва основних польових культур. Учасники 
отримають детальні посібники та довідкові матеріали 
з основних аспектів агротехнологій, які відображають-
ся на фінансових показниках сільгосптоваровиробни-
ків і впливають на ризики при фінансуванні. 
Місце проведення: м. Запоріжжя. 
 
11 квітня 2014 року 
Семінар для землевпорядників сільських та сели-
щних рад, Дніпропетровська область 
11 квітня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – громадська організація «Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи» – проводить 
семінар для землевпорядників сільських та селищних 
рад Широківського, Криворізького, Апостолівського, 
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Софіївського, П’ятихатського районів на тему: «Нові 
зміни в земельному законодавстві України». 
Мета семінару: в рамках підвищення кваліфікації зем-
левпорядників сільських та селищних рад надати сис-
тематизований огляд новин земельного законодавства 
у сфері землеустрою, розглянути питання організації 
контролю за використанням та охороною земель, на-
дати інформацію щодо порядку інвентаризації земель 
та порядку підготовки проектів землеустрою щодо 
встановлення меж адміністративних утворень в рам-
ках концепції адміністративно-територіальної рефор-
ми. 
Місце проведення: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянсько-
го,123. 
 

15-16 квітня 2014 року 
Тренінг «Впровадження нових кредитних продуктів 
для малих та середніх сільгоспвиробників», Київ 
15-16 квітня 2014 року проект USAID АгроІнвест прово-
дить тренінг «Впровадження нових кредитних продук-
тів для малих та середніх сільгоспвиробників» для спе-
ціалістів кредитних спілок, що входять у Робочу групу з 
питань агрокредитування, створену при ВАКС/ПЗВ. У 
ході тренінгу будуть розглядатися питання впрова-
дження нових кредитних продуктів на розвиток фер-
мерського господарства, на розвиток особистого се-
лянського господарства, на бджільництво, на придбан-
ня обладнання для сушіння сільгосппродукції, на виро-
щування полуниці у відкритому ґрунті, на розвиток мо-
лочної ферми та придбання доїльних апаратів. 
Місце проведення: Київська область. 
 

15 квітня 2014 року 
Засідання Робочої групи кредитних спілок з питань 
фінансової просвіти малих та середніх сільгоспви-
робників; тренінг для тренерів «Практичні поради 
щодо отримання кредитів та фінансової безпеки 
для малих та середніх сільгоспвиробників», Київ 
15 квітня 2014 року Проект USAID АгроІнвест прово-
дить засідання Робочої групи кредитних спілок з пи-
тань фінансової просвіти малих та середніх сільгосп-
виробників. На порядку денному засідання такі питан-
ня: 
 Обмін досвідом реалізації програм фінансової про-

світи учасниками групи; 
 Розробка плану дій та конкретних інструментів за-

лучення кредитних спілок до інформаційно-
просвітницької кампанії проекту USAID АгроІнвест 
з питань доступу малих та середніх сільгоспвироб-
ників до кредитних ресурсів; 

 Тренінг для тренерів «Практичні поради щодо 
отримання кредитів та фінансової безпеки для ма-
лих та середніх сільгоспвиробників».  

Місце проведення: Київська область. 
 

16 квітня 2014 
Засідання Прес-клубу, присвячене обговоренню 
питань сівозміни, Київ 
16 квітня 2014 року відбудеться чергове засідання На-
ціонального прес-клубу з аграрних і земельних питань. 
Захід проводиться у форматі круглого столу на тему 
"Сівозміна у законодавстві і на полі: …" у рамках інфо-
рмаційно-роз’яснювальної кампанії "Моя земля -- моє 
право", яка здійснюється Українським освітнім центром 
реформ за сприяння Проекту USAID АгроІнвест. До 
участі в заході запрошено представників Міністерства 
аграрної політики і продовольства, Державного агентс-
тва земельних ресурсів, виробників та галузевих асоці-
ацій. 
Місце проведення: вул. Б. Хмельницького, 8/16, Київ, 
Укрінформ; початок о 10:00 
 

17 квітня 2014 року 
Семінар «Проблемні питання складання та посвід-
чення заповітів уповноваженими особами сільсь-
ких рад», Одеська область 
17 квітня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІнвест 
- ВГО “Комітет виборців України” проводить практич-
ний семінар “Проблемні питання складання та посвід-
чення заповітів уповноваженими особами сільських 
рад” у рамках проекту «Земельні права: консультуван-
ня, правозахист та яскрава просвіта на півдні Украї-
ни». Семінар проводиться спільно з Татарбунарським 
районним управлінням юстиції та державним нотаріу-
сом Татарбунарського району для працівників сільсь-
ких рад Татарбунарського району Одеської області.  
Метою проведення практичного семінару є ознайоми-
ти уповноважених осіб сільських рад з основними про-
блемами, що виникають при складанні та посвідченні 
заповітів (в першу чергу, що стосується земельних ді-
лянок), а також надати рекомендації щодо їх виправ-
лення/недопущення.  
В результаті проведення практичного семінару очіку-
ється досягнення більш професійного та якісного рівня 
складання та посвідчення заповітів у сільських радах, 
зменшення кількості порушень під час проведення та-
ких дій, досягнення більш ефективної реалізації влас-
никами земельних ділянок свого права власності. Міс-
це проведення: м.Татарбунари, Одеська область 
 

17 квітня 2014 року 
Семінар «Зміни в земельному законодавстві Украї-
ни», Миколаївська область 
17 квітня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІнвест 
- Херсонська обласна організація Комітету виборців 
України проводить семінар «Зміни в земельному зако-
нодавстві в Україні» в рамках проекту «Земельні пра-
ва: консультування, правозахист та яскрава просвіта 
на півдні України». 
Семінар проводиться спільно з районним відділом юс-
тиції для представників фермерських господарств, па-
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йовиків, орендарів, землевласників Вознесенського 
району з метою ознайомлення із земельним законо-
давством України та змінами у законах, що регулю-
ють питання власності і оренди землі. 
Під час семінару будуть розглянуті такі питання:  
 як оформити права власності у 2014 році при при-

ватизації ділянки із земель державної та комуна-
льної власності;  

 як це зробити на підставі цивільно-правового до-
говору та на підставі свідоцтва про право на спа-
дщину;  

 які документи необхідні сьогодні для державної 
реєстрації права на землю і як саме проводиться 
реєстрація права оренди на землю.  

Місце проведення: м. Вознесенськ, вул. Леніна, 1 
 

18 квітня 2014 року 
Навчальний захід «Новий порядок державної ре-
єстрації прав на нерухоме майно - 2014», Київська 
область 
18 квітня 2014 року Ресурсний центр з прав на землю, 
створений асоціацією «Земельна спілка України» за 
сприяння Проекту USAID АгроІнвест, проводить на-
вчальний захід на тему «Новий порядок державної 
реєстрації прав на нерухоме майно - 2014».  
На заході будуть розглянуті такі питання:  
 Новели Постанови Кабінету Міністрів України від 

17 жовтня 2013 року «Про затвердження Порядку 
державної реєстрації прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень і Порядку надання інформації з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме май-
но». 

 Особливості реєстрації похідних прав з 11 лютого 
2014 року; 

 Способи подання документів на реєстрацію; 
 Порядок реєстрації прав на земельну ділянку у 

разі втрати, пошкодження, зіпсування державного 
акту про право власності на земельну ділянку; 

 Порядок реєстрації права державної та комуналь-
ної власності на земельні ділянки; 

 Порядок отримання інформації з Державного ре-
єстру речових прав на нерухоме майно. 

На навчальний захід запрошуються надавачі первин-
ної та вторинної правової допомоги, землевпорядни-
ки, представники органів державної влади та місцево-
го самоврядування, представники громадських орга-
нізацій. Мета заходу – надати учасникам інформацію 
про зміни в законодавстві, що регулює питання дер-
жавної реєстрації прав на нерухоме майно. 
Місце проведення: місто Обухів, Київська область. 
 

22 квітня 2014 року 
Радіопрограма «Моя земля - моє право» 
22 квітня 2014 року на 1-му Національному каналі, в 
програмі «Колос» вийде в ефір черговий випуск ра-
діопрограми «Моя земля - моє право», підготовлений 

у рамках однойменної інформаційної кампанії, що 
впроваджується Українським освітнім центром ре-
форм за сприяння Проекту USAID АгроІнвест. 
Тема випуску: «Нові ринки збуту української агропро-
дукції». 
 

23 квітня 2014 року 
Вебінар для землевпорядників сільських та сели-
щних рад «Земельні торги (аукціони). Продаж зе-
мель державної та комунальної власності», Дніп-
ропетровська область 
23 квітня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – громадська організація «Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи» – проводить 
вебінар для землевпорядників сільських та селищних 
рад Дніпропетровської області на тему «Земельні 
торги (аукціони). Продаж земель державної та кому-
нальної власності».  
Метою проведення вебінару є надання інформації 
про мету, задачі, правову базу та технологію прове-
дення земельних торгів(аукціонів)та про продаж зе-
мель державної та комунальної власності . 
На вебінарі будуть висвітлені такі питання: 
 Правові основи проведення земельних торгів; 
 Процедура проведення земельних торгів; 
 Документальне забезпечення проведення земе-

льних торгів. 
 Додатково розглядатимуться питання:  
 Організаційне забезпечення земельних торгів з 

боку місцевих рад; 
 Взаємодія з учасниками торгів (запобігання коруп-

ції). 
 

24 квітня 2014 року 
Тренінг «Догляд за рослинами огірків у фазі поча-
тку масового плодоношення в плівкових тепли-
цях», Херсонська область 
24 квітня 2014 року Проект USAID АгроІнвест проведе 
тренінг для сільгоспвиробників – членів кредитної 
спілки «Громада» на тему: «Догляд за рослинами огі-
рків у фазі початку масового плодоношення в плівко-
вих теплицях». Метою тренінгу є ознайомлення фер-
мерів з агротехнікою догляду за рослинами огірків у 
фазі початку масового плодоношення та отримання 
практичних навиків по виконанню цих операцій. Очіку-
ється, що тренінг сприятиме технологічному розвитку 
дрібних виробників, що позитивно вплине на зростан-
ня їх кредитоспроможності. Тренінг проводиться у 
рамках спільної програми Проекту USAID АгроІнвест 
та кредитної спілки «Громада», метою якої є стиму-
лювати довгостроковий розвиток малих і середніх 
сільгоспвиробників - членів спілки. Одним із напрямів 
цієї програми є фінансування з боку кредитної спілки, 
покликане допомогти її членам запровадити сучасні 
ефективні технології. 
Місце проведення: Херсонська область. 



АгроIнвест у ЗМІ 
 

Крок до правової грамотності: cелянка почала боротися за свої права  

Чи можна вимагати усунення перешкод під час користування та розпоряджання своїм майном? 

Експерти обговорили, як працюватиме земельно-реєстраційна система 

Яку відповідальність несуть кадастрові реєстратори? 

Випробування земельною спадщиною 

Закон про сівозміни потребує чергового удосконалення 

Порядок скасування рішення державного реєстратора на підставі рішення суду 

Чи вказується розмір орендної плати під час реєстрації права оренди земельної ділянки? 

Рідні сестри посварилися через батьківську спадщину 

Державний акт на землю та що необхідно робити, якщо державний акт втрачений? 

Чи можуть громадяни бути примусово позбавлені права власності на земельні ділянки? 

Нові ринки для збуту продукції 

Где аграрии смогут продавать свою продукцию? 

Як працюватиме земельно-реєстраційна система у світлі новацій законодавства про державну реєст-
рацію прав 2014 року? 

Про розвиток села і цінову політику 

Про порядок укладання договорів про встановлення земельного сервітуту 

Політична нестабільність змушує українських аграріїв прискорити пошук нових ринків для збуту своєї 
продукції 

Звичайна історія: оформити спадщину. Але іноді це буває дуже складно... 

Нова процедура держреєстрації: нововведення та відмінності 

У яких випадках право власності на земельну ділянку може бути припинено? 

Як розпоряджатися земельною ділянкою, що перебуває у спільній власності? 

Чи можна продати або подарувати частину земельної ділянки та як це зробити? 

У Вознесенську і Татарбунарах провели навчальні семінари з земельної тематики 

Земельно-реєстраційна реформа набуває обертів 

Решенные земельные вопросы мотивируют как граждан, так и специалистов 

Збут для дрібних: шукаємо альтернативи 
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Орендуєш землю? Плати згідно закону! 

«Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи можуть позитивно вплинути на відродження та подаль-
ший розвиток сільських територій» – Володимир Россоха 

Доступ до землі: в ефективніших чи в багатших? 

Генеральная аренда и создание объединений землесобственников 

Чи можна обміняти одну земельну ділянку на іншу з доплатою? 

Чи можна обміняти земельну ділянку, яка перебуває у оренді? 

Як удосконалити орендні відносини  

РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо здійснення грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності 
у разі їх продажу 

Істотні умови договору міни земельних ділянок  

Як допомогти українським фермерам розрубати гордіїв вузол проблем та забезпечити продовольчу без-
пеку країни? 

АгроІнвест провів тренінг для сільгоспвиробників – членів кредитної спілки “Громада” 

АгроІнвест провів тренінг для сільгоспвиробників Черкаської області 

Захист земельних прав громадян став одним із пріоритетів роботи в Tатарбунарському районі на 
Oдещині 

Що потрібно знати про відчуження права оренди земельної ділянки 

Прикарпатським селянам надають безкоштовну юридичну допомогу із земельних питань 

Про порядок погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

Програма серії "Моя земля - моє право" від 25 лютого 2014 року присвячена змінам у системі реєстрації 
прав на нерухоме майно 

На шляху до повернення земельної ділянки: життєва історія 

Знадобилося півроку, щоб перетворити повітря на землю: історія вирішення питання "неіснуючих" земе-
льних ділянок 

Отримали земельну ділянку в спадщину. Що далі? 

Тепер сусіди не заважатимуть: маленька історія успішного захисту земельних прав 

Захист земельних прав громадян став одним із пріоритетів роботи в Татарбунарському районі на Одещи-
ні  

До уваги землевласників Вознесенського району  

Програма "Моя земля, моє право" від 18 лютого 2014 р., присвячена статусу сімейних фермерських гос-
подарств 
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Безоплатні юридичні консультації із земельних питань селянам півдня України 

Інформаційна довідка про стан виконання плану заходів Національної програми сприяння розвитку малого 
підприємництва в Україні за 2013 рік 

У підсумку проведення агроконференції підписано протокол про співпрацю між проектом USAID АгроІнвест та 
сільгосппідприємствами 

Нормативна грошова оцінка земель: навіщо вона потрібна 

Просування системи дорадництва до сільськогосподарських виробників 

Короткі висновки земельного правозахисту за 2012-2013 роки: бідність, безграмотність йдуть поруч 

Николай Гриценко Статус фермера повысит благосостояние селян 

Молочні кооперативи стають більш конкурентоспроможними 

До кого потрібно звертатися за отриманням безоплатної вторинної правової допомоги? 

Що потрібно зробити, щоб отримати безоплатну вторинну правову допомогу? 

Населення Херсонщини повною мірою забезпечене основними продуктами харчування 

Завітайте на стенд Асоціації свинарів України на виставці Agro Animal Show 

В Одесской области сохраняется большой запрос на защиту земельных прав 

Безкоштовні правові послуги для жителів віддалених сілБезкоштовні правові послуги для жителів віддалених 
сіл 

Безкоштовна правова допомога з земельних питань 

ХОО КВУ та партнери продовжують захист земельних прав громадян на півдні України 

Круглий стіл «Сертифікація сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників: нові підходи, теорія і 
практика» 

Інформаційний бюлетень незалежної громадської Експертної ради з питань цінової ситуації на аграрному рин-
ку станом 13 лютого 2014 р. 

Як отримати безкоштовну первинну правову допомогу? 

АгроІнвест провів тренінг "Агротехнологічні знання для фінансових спеціалістів 

Захист земельних прав громадян на півдні України: особливості роботи в 2014 році 

Врегулювання земельних відносин в сільській місцевості 

Про порядок погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

Що потрібно знати про відчуження права оренди земельної ділянки 

Чи обов’язково договори мають бути посвідчені у приміщенні нотаріальних контор? 
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Інформаційні матеріали 

- Наскільки результативною виявилася 
земельно-реєстраційна реформа? 

- Загалом ця реформа мала всі підстави роз-
раховувати на позитивні результати. Невідкладного 
вдосконалення потребувала система реєстрації прав 
на земельну та неземельну нерухомість. Адже до за-
провадження законодавчих змін власники земельних 
ділянок та розташованих на них будинків для реєст-
рації прав власності на них «розривалися» між різни-
ми установами – вистоювали в кожній із них у черзі, 
кожній платили окрему плату, прилаштовувалися до 
їхніх вимог та особливостей роботи. На практиці на-
віть траплялися випадки, наприклад, після проведен-
ня реєстрації однієї і тієї самої садиби земельна діля-
нка мала одну адресу, а розташований на ній будинок 
– зовсім іншу. 

Рік тому, коли закон набув чинності, в країні 
нарешті була запроваджена єдина система держав-
ної реєстрації прав на нерухомість, за якої права на 
земельні ділянку і будівлі (споруди) реєструються в 
одному органі і за єдиними правилами. Більше того – 
для цього можна подавати не дві, а одну заяву про 
реєстрацію прав на них. 

Це справді дуже велике досягнення. Зреш-
тою, на політичній карті Європи зникла остання краї-
на, де діяла роз’єднана система реєстрації прав на 
нерухомість. У цьому теж позитивний момент. 

 

- З якими труднощами під час реалізації 
земельно-реєстраційної реформи стикнулися її 
виконавці? 

- Для реалізації будь-якої, навіть найкращої, 
ідеї потрібен чіткий механізм. На жаль, при запрова-
дженні земельно-реєстраційної реформи на рівні за-
конодавства мали місце певні неточності, суперечно-
сті, які ускладнили її здійснення. Так, у перші дні і мі-

сяці 2013 року в щойно відкритих реєстраційних офі-
сах Державної реєстраційної служби України виникли 
величезні черги бажаючих зареєструвати права на 
нерухомість за новими правилами. Ті довжелезні чер-
ги викликали численні нарікання з боку людей. Орга-
ни влади вимушені були терміново вирішувати органі-
заційні проблеми, які мали б заздалегідь передбачи-
ти.  

Ще одним законом, який також введений у дію 
1 січня 2013 року, усі землі, які належать державі і 
територіальним громадам, були проголошені розме-
жованими. І власники – держава в особі відповідних 
органів державної влади та територіальні громади в 
особі рад - набули право здійснювати розпорядження 
розмежованими землями. Перші з них отримали пра-
во розпоряджатися землями лише державної власно-
сті, а сільські, селищні ті міські ради - право розпоря-
джатися не всіма землями в межах населених пунк-
тів, як це було досі, а винятково тими землями, що 
перейшли у комунальну власність. Щоправда, розме-
жування існувало на папері, а не на місцевості, тому 
відомості про них не були внесені до Державного зе-
мельного кадастру. Тож до 16 червня 2013 року, від-
коли набув чинності закон «Про внесення змін до За-
кону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», жодна зе-
мельна ділянка державної власності, жодна земельна 
ділянка комунальної власності не могли бути переда-
ні комусь у власність чи в користування. 

Звісно, проблема згодом була знята, але ми 
витратили на це півроку. 

 

- Фахівці визнають досягнення нашої земе-
льно-реєстраційної реформи, але зазначають, що 
вона залишається непрозорою.  

- На жаль, недоліків у законодавстві було чи-
мало. Хоча їх почали потроху усувати, на тлі євро-

Земельно-реєстраційна реформа набуває обертів 

1 січня 2013 року набув чинності Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Він пе-
редбачає запровадження в Україні земельно-реєстраційної реформи. Та 
чи запрацювала вона на повну міру? Про це – інтерв’ю з головним юри-
дичним радником Проекту USAID «АгроІнвест» Павлом КУЛИНИЧЕМ.  

Інформаційні матеріали 
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пейського досвіду здійснення земельно-реєстраційної 
реформи наш виглядає не кращим чином.  

Виявляється, що доступ до інформації в Держав-
ному реєстрі речових прав на нерухоме майно в Україні 
досить обмежений. Після набуття чинності законом його 
мали лише зацікавлені особи – власники та органи вла-
ди, які здійснюють відповідні повноваження. Таким чи-
ном, реєстр не міг повною мірою виконувати позитивну 
соціально-економічну функцію.  

Наприклад, громадянин хоче отримати земельну 
ділянку у власність, він бачив її на власні очі і знає, що 
вона не використовується. Але чи може він отримати 
достовірну інформацію про неї? Наше законодавство на 
такі питання дає негативну відповідь, оскільки доступ до 
інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно, заблокований законодавством 
про захист персональних даних.  

У багатьох країнах, зокрема, в Німеччині, Фран-
ції та інших, будь-яка зацікавлена особа може звернути-
ся до органу реєстрації з проханням надати інформацію, 
чия земельна ділянка розташована на розі певних ву-
лиць, хто є її власником. І така інформація може бути їй 
надана. Інша справа, що законодавство цих країн не 
надасть загальної інформації – скільки загалом землі 
має власник згаданої ділянки. 

 

- Яке значення для економіки має така 
«земельна» прозорість? 

- Я хочу згадати відомого перуанського економіс-
та Ернандо де Сото. Він написав книгу, яка має промо-
висту назву – «Чому капіталізм процвітає в одних краї-
нах і не процвітає в інших?». До речі, книга видана і в 
перекладі українською мовою. Науковець доводить, що 
капіталізм процвітає в тих країнах, де нерухомість фор-
малізована, відомості про об’єкти майна внесені до від-
повідних реєстрів і ці реєстри чітко фіксують і гаранту-
ють набуті права на нерухомість. Доступ до цих відомос-
тей є максимальним.  

Він також наголошує, що капіталізм, або - інши-
ми словами – ринкова економіка, процвітає там, де зако-
нодавство про реєстрацію прав на нерухоме майно до-
сягло вершин, а там, де є істотні обмеження (для прик-
ладу він наводить латиноамериканські та африканські 
країни), де є недоліки в законодавстві про реєстрацію 
прав на нерухомість, економіка залишається нерозвине-
ною.  

Не знаю, чи всі погоджуються з цією точкою зо-
ру, але як юрист я переконаний – якби ми вдосконалили 
наше законодавство про реєстрацію речових прав на 
земельне і неземельне майно таким чином, щоб інфор-
мація про зареєстровані права була максимально відк-
ритою і могла використовуватися в багатьох сферах 

суспільного життя, очевидно, ми зняли б низку проблем 
в економічному розвитку країни.   

 

- 12 лютого 2014 року набула чинності поста-
нова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
поряду державної реєстрації прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень». Які питання вона вирішує?  

- Ця постанова ухвалена ще 17 жовтня 2013 ро-
ку. Вона містить ряд нових положень, які спрощують 
життя тих, хто має намір зареєструвати у Державному 
реєстрі прав певне право на земельні ділянку чи будів-
лю (споруду).  

По-перше, громадянам і юридичним особам на-
дана можливість подачі документів для державної ре-
єстрації прав не лише безпосередньо державному ре-
єстратору, прийшовши до реєстраційної установи, а й 
поштою або кур’єрською службою, що звільняє їх від 
стояння у чергах.  

По-друге, власники і користувачі земельних діля-
нок можуть отримати в Укрдержреєстрі дублікат втраче-
ного, зіпсованого чи пошкодженого державного акта на 
землю безпосередньо за рішенням державного реєстра-
тора, тоді як до цього громадянам і юридичним особам 
дублікати таких документів видавались лише на підставі 
рішення суду.  

По-третє, спрощений порядок реєстрації права 
власності на новозбудовані будинки з залученням кош-
тів фізичних та юридичних осіб: раніше власники квар-
тир мали подавати документацію на всю будівлю, тепер 
будуть подавати документацію лише на квартири, а до-
кументацію на всю будівлю подаватиме забудовник.  

Ну а ще одному нововведенню будуть дуже раді 
селяни-власники ділянок (паїв) та сільськогосподарські 
підприємства, які їх орендують. Адже зазначеною поста-
новою дозволена реєстрація права оренди земельних 
ділянок, відомості про які не занесені до Державного 
земельного кадастру та які не мають кадастрових номе-
рів, без внесення відомостей до кадастру. Це означає, 
що понад мільйон селян-орендодавців земельних діля-
нок, відомості про які не внесені до кадастру, зможуть і 
далі передавати свої ділянки в оренду, не несучи витрат 
на присвоєння своїм ділянкам кадастрових номерів. Те-
пер право оренди земельних ділянок, які не мають када-
стрових номерів, реєструватиметься в окремому розділі 
Державного реєстру прав. Це істотно спрощує реєстра-
цію оренди та укладення і поновлення договорів оренди 
землі.  

 

- Як земельно-реєстраційна реформа позна-
чилася на поліпшенні інвестиційного клімату в сіль-
ській місцевості? 

- У цілому земельно-реєстраційна реформа по-
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ліпшила земельний інвестиційний клімат, однак слід 
нагадати, що землі в Україні за правовим режимом 
поділяються на дев’ять категорій. І реєстраційне ре-
формування по-різному позначається на них. Якщо 
ми говоримо про землі промисловості, транспорту, то 
тут поліпшення очевидне. Запровадження Єдиного 
реєстру речових прав на нерухоме майно більше га-
рантує права власників будівель і земельних ділянок, 
набутих для ведення промислової діяльності чи яко-
їсь іншої, але за винятком підприємницької діяльності 
в сільській місцевості.  

На жаль, у сільській місцевості позитивний 
потенціал цього закону поки що не проявився. І це 
через мораторій на відчуження земель сільськогоспо-
дарського призначення, який діятиме щонайменше до 
1 січня 2016 року. Звісно, якщо до цього часу не буде 
ухвалений закон «Про обіг земель сільськогосподар-
ського призначення». А це означає, що земельні діля-
нки сільськогосподарського призначення, в першу 
чергу, земельні паї, які селяни отримали під час земе-
льної реформи, взагалі землі для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва заборонено ви-
користовувати у цивільному обігу. Отже, і їх викорис-
тання як засобу притягнення капіталу залишається 
обмеженим. 

На жаль, тут великих змін найближчим часом 
не очікуємо. Хіба що після скасування мораторію на 
відчуження сільськогосподарських земель. 

 

- Що треба зробити для вирішення про-
блем, які гальмують здійснення земельно-
реєстраційної реформи? 

- Багато кроків щодо її прискорення ще потріб-
но зробити. Чимало експертів висловлюють свої ґрун-
товні пропозиції. Частина з них уже набула форми 
законопроектів, вони мають розглядатися Верховною 
Радою. 

У цілому пропозиції зводяться до такого. На-
самперед, необхідно прискорити включення відомос-

тей про існуючі об’єкти нерухомості до Державного 
реєстру прав на нерухоме майно, а відомостей про 
землю – до Державного земельного кадастру. Фактич-
но потенціал законодавства про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно і про державний 
земельний кадастр виявляється лише на тих землях і 
на тих об’єктах нерухомого майна, відомості про які 
внесені до Державного земельного кадастру і до Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
Один із шляхів досягнення цієї мети – це якомога ско-
ріше перетворення всіх існуючих несформованих зе-
мельних ділянок у сформовані – такі, що відображені 
у Державному земельному кадастрі та мають кадаст-
рові номери. 

Для здійснення всієї цієї роботи потрібен не 
лише час, а й удосконалення правового механізму 
внесення відомостей про землю та іншу нерухомість. 
Нарешті, необхідно також поліпшувати механізм вико-
ристання відомостей про земельні ділянки та інше 
нерухоме майно, які внесені до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно. Адже у демократич-
ному суспільстві всі публічні бази даних про нерухо-
мість мають бути максимально прозорими і доступни-
ми для користувачів, якими є ми всі, все наше суспі-
льство в цілому. 

Як показує практика, це непросте завдання. 
Тому робота над формуванням земельно-
реєстраційної системи в Україні має бути продовже-
на. Нам потрібні подальші законодавчі кроки, органі-
заційна та інформаційна підтримка, які зроблять її 
більш успішною. 

 

Михайло ВЕРНИГОРА, 

Національний прес-клуб з аграрних та зе-
мельних питань 

12.03.2014 
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- Нам потрібно розділити сільськогосподарську 
продукцію на дві групи, - розпочав розмову Микола 
Гриценко. – Перша складається із зернових та техніч-
них культур. Це один блок питань і це одні ринки. До 
другої групи входить плодоовочева продукція. А це 
вже інші ринки і інші проблеми. 

Якщо ми сьогодні говоримо про зернову групу 
продукції, то маємо сказати, що її ринки де-факто 
сформовані і вони майже незалежні від тих подій, які 
сьогодні відбуваються в країні. 

Нині найбільше проблем виникає з ринками 
збуту плодоовочевої і м'ясо-молочної продукції. Це 
пов’язано з тим, що здебільшого вона реалізується в 
країнах СНД, зокрема, в Росії. Тому з огляду на сього-
днішні реалії потрібно подумати про те, як диверсифі-
кувати ринки її збуту.  

Варіанти можуть бути різними. Та, як на мене, 
найбільш привабливими для нас можуть бути євро-
пейські та азійські ринки.  

 
- На цих ринках панує жорстка конкуренція, 

та чи витримають її наші аграрії?  
- Ми вивчаємо рух плодоовочевої продукції на 

цих ринках. Водночас розуміємо, що вони зайняті. 
Тому нам потрібно докласти багато зусиль, аби відво-
ювати на них собі місце під сонцем.  

Усі фахівці відзначають, що наша плодоовоче-
ва продукція дуже якісна. Вона не перенасичена хімі-
чними речовинами і тому є здоровою. Отож, не варто 
боятися посиленої конкуренції. 

 

- Які країни, понад усе, підпадають під по-
няття «азійські ринки»?  

- На моє глибоке переконання, в першу чергу 
треба розширювати торговельні контакти з Казахста-
ном. Це велика за розмірами країна. Вона потребує 
багато плодоовочевої та молочної продукції. Ми мог-
ли б значною мірою задовольнити попит на неї. 

 

- Як виглядають наші можливості поставок 
сільськогосподарської продукції до Китаю? 

- Це доволі складний ринок. Для того, аби тор-
гувати на ньому, треба вивчити менталітет китайців. 
Це дозволить ліпше розуміти їх, прогнозувати їх мож-
ливу поведінку.   

Китайці зацікавлені у співпраці з нами, але ви-
ставляють свої вимоги. Вони в усьому прагнуть мати 
зиск. І це завжди треба мати на увазі.  

Я це до того, що китайці не віддадуть нам свій 
ринок просто так. З ними доведеться довго домовля-
тися. А ми маємо ситуацію, за якої треба діяти рішу-
че, терміново ухвалювати вигідні для нас рішення. 

 

- Багато експертів сходяться на думці, що з 
огляду на нинішні події, які відбуваються на півд-
ні та сході України, ми втрачаємо російський ри-
нок. Що ви думаєте з цього приводу? 

- Тут відповідь очевидна. Ми ще минулого року 
стикалися з торговими війнами. Тоді їх нам оголошу-
вала Росія. Ті протистояння, зокрема, поширювалися 
на плодоовочеву та молочну продукцію. 

Основна частина плодоовочевої продукції з 
півдня України йшла до сусідньої країни. Тепер агра-
рії цього регіону відчувають, що втрачають російський 
ринок. Більше того, вони не знають, чи він взагалі 
відновиться. 

 

- Як на цьому тлі виглядає позиція Євросо-
юзу, який в односторонньому порядку погодився 
відкрити нашим аграріям свій ринок? 

- Рішення Європейського Союзу вельми важли-
ве. Воно дасть нам змогу оговтатися. Для пошуку но-
вих ринків потрібен час, і ЄС дає його нам. 

Маю сказати, що це широкий жест з боку Євро-
союзу по відношенню до України. Тим більше, що на 
європейських ринках панує і без того жорстка конку-
ренція.  

Євросоюз також дає змогу зберегти наше виро-
бництво плодоовочевої продукції. Бо якщо ми втрати-
мо закордонні ринки її збуту, відпаде потреба її виро-
щувати у нинішніх обсягах. А це робочі місця, прибут-
ки, податки, соціальні виплати… 

Політична нестабільність змушує українських аграріїв 
прискорити пошук нових ринків для збуту своєї продукції 

Напружена обстановка останнього часу неминуче змушує вітчиз-
няних аграріїв замислитися про те, де вони продаватимуть свою про-
дукцію. Багатьом з них доводиться оперативно переорієнтовуватися. 
Як швидко вони зможуть це зробити? Про це говоримо з керівником 
напрямку «Розвиток ринкової інфраструктури» Проекту USAID 
«АгроІнвест» Миколою ГРИЦЕНКОМ. 
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- Чи відповідає наша аграрна продукція тим 
вимогам, які до неї висувають європейські країни? 

- Наша плодоовочева продукція відповідає ви-
щим вимогам Європейського Союзу. У нас тільки одна 
проблема – це якість пакування, фасування та перед-
продажної підготовки.  

Можливо, на перших порах Європейський Союз 
зробить якісь пільги, але він змусить нас вирішувати ті 
проблеми, про які я щойно сказав.  

Якщо говорити про м'ясо-молочну продукцію, то 
там питань набагато більше. Особливо, якщо брати до 
уваги структуру її виробництва. 

Маю сказати, що основна частина м'ясо-
молочної продукції виробляється в особистих селянсь-
ких господарствах. Там здебільшого застосовуються 
примітивні технології. І будемо чесно говорити – в цих 
господарствах не завжди дотримуються санітарних, 
ветеринарних норм. А ще є проблема подвірного за-
бою худоби, яка не вирішується вже тривалий час. 

Моя думка – та м’ясо-молочна продукція, яка 
виробляється в особистих селянських господарствах, 
ще не скоро вийде на європейський ринок, якщо це 
взагалі відбудеться. 

 

- А яка наша продукція може знайти в Євро-
союзі свого споживача?  

- Птахівництвом в України вже переважно за-
ймаються птахокомбінати. А це є гарантією безпеки, 
якості цієї продукції.  

Подібне може статися і з молочною продукцією. 
Звісно, якщо сільськогосподарські підприємства актив-
ніше візьмуться за її виробництво. Саме вони здатні 
забезпечити належний контроль за якістю молока. 

Якщо говорити про плодоовочеву продукцію, то 
її можуть виробляти і дрібні виробники. Головне, щоб 
вони дотримувалися відповідних технологій, викорис-
товували високопродуктивні сорти. Це забезпечить їм 
вихід на закордонні ринки. Навіть якщо ці ринки є єв-
ропейськими. 

 

- Якщо є проблема передпродажної підготов-
ки аграрної продукції, то, може, варто прискорити 
створення сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів?  

- Коли я говорю про те, що варто створювати 
умови і формувати інфраструктуру для належної пе-
редпродажної підготовки, то, понад усе, маю на увазі 
об’єднання дрібних сільгоспвиробників у сільськогос-
подарські обслуговуючі, заготівельно-збутові коопера-
тиви. Вони працюють не лише на етапі формування 
товарних партій. Ми вже маємо досвід, коли ці коопе-
ративи спрямовують виробників у відповідне русло ще 
на етапі обробітку землі, придбання насіннєвого мате-
ріалу, засобів захисту рослин і виробництва сільсько-
господарської продукції. 

Проект «АгроІнвест» підтримує розвиток сільсь-
когосподарського обслуговуючого кооперативу 
«Широке» в Херсонській області. Він об’єднує більше 
сотні  дрібних виробників, які вирощують перець, баш-
танні культури, помідори.  

На першому етапі ці виробники проводять спіль-
ні навчання, спільно формують програму виробництва. 
Кооператив визначає, скільки потрібно посадити пер-
цю, дині, помідорів, яких сортів тощо. І надає своїм 
членам  послуги із забезпечення відповідним насіннє-
вим матеріалом та іншими ресурсами. 

Усе це необхідно для того, щоб формувати това-
рні партії однорідної продукції. А інакше її на потужних 
ринках не продати. 

Більше того, зараз кооперативи будують невели-
кі плодоовочеві сховища. Вони потрібні для того, аби 
продукцію можна було охолоджувати, а отже, забезпе-
чувати їй високу якість. Особливо це стосується ово-
чів, кавунів тощо. 

 

- Чи не спонукатимуть складні проблеми, по-
в’язані з вирощуванням та реалізацією плодоово-
чевої та м’ясо-молочної продукції, до того, що 
сільгоспвиробники змушені будуть надавати пере-
вагу виробництву зернових та технічних культур? 

- Я не думаю, що так станеться. Тому що ринок 
сільськогосподарської продукції вже сформований. І 
ми знаємо, що виробництвом зернових і технічних ку-
льтур, як правило, займаються великі компанії.  

Дрібні виробники не зможуть вижити, якщо за-
йматимуться винятково виробництвом зернових куль-
тур. Тому що їх рентабельність не надто висока. У 
цьому сенсі вона суттєво поступається рентабельності 
виробництва плодоовочевих культур. Великі компанії 
виживають лише за рахунок значно більших площ, які 
вони обробляють.  

На 2-3 або на 20-30 гектарах дрібний виробник 
за рахунок зернових ніколи не виживе. А за рахунок 
плодоовочевої продукції здатен зводити кінці з кінця-
ми.  

Сьогодні ми маємо думати не лише про збут сві-
жої плодоовочевої продукції, а й про її первинну пере-
робку. Це може бути соління, квашення, консервуван-
ня тощо. Наприклад, сьогодні ринок України у сухоф-
руктах на 90% завантажений імпортною продукцією. 

Тож є потреба освоювати не лише закордонні, а 
й внутрішні ринки. Ми маємо дбати не тільки про дохо-
ди, валютні надходження, а й про продовольчу безпе-
ку країни.  

Максим НАЗАРЕНКО,  
          Національний прес-клуб з аграрних та земе-
льних питань 

18.03.2014.  
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 - Павле Федотовичу, Закон про сівозміни 
дотепер поширюється не на всіх сільгоспвироб-
ників. Кого саме досі не зачіпають його положен-
ня? 

- Вводячи у дію Закон про сівозміни, законо-
давець взяв до уваги економічні можливості та пов’я-
заний з ними матеріальний стан сільськогосподарсь-
ких товаровиробників. Для тих, хто господарює на 
площі, яка не перевищує 100 гектарів сільськогоспо-
дарських угідь, і, відповідно, має невеликі доходи, 
дата виконання обов’язку щодо застосування сівозмі-
ни була перенесена на 1 січня 2015 року. 

 

- Закон про сівозміни набув чинності не 
одразу, а лише через 9 місяців після його офіцій-
ного опублікування – 1 серпня 2010 року. І доте-
пер до нього вносяться істотні зміни. Чому так 
відбувається? 

- Спочатку законодавець хотів надати сільсь-
когосподарським товаровиробникам певний час на 
виготовлення проектів землеустрою щодо запрова-
дження сівозміни. Однак незадовго до настання цієї 
дати стало зрозуміло, що вони не встигли підготува-
тися належним чином. Зокрема, не замовили розроб-
ку проектів землеустрою щодо запровадження сіво-
зміни. А це означало, що з 1 серпня 2010 року сільсь-
когосподарські товаровиробники масово стануть по-
рушниками закону. Тому у червні 2010 року до нього 
були внесені зміни, якими відтермінували дату вве-
дення його в дію. Вона була перенесена на 1 січня 
2012 року.  

Проте протягом майже двох років лише окремі 
господарства змогли виконати вимогу закону про за-

провадження сівозміни. І трохи більше ніж за місяць 
до 1 січня 2012 року законодавець знову вніс коректи-
ви до Закон про сівозміни. Цього разу дата обов’язко-
вого застосування сівозміни була перенесена на 1 
січня 2013 року. 

Однак, провівши за півроку до настання цієї 
дати перевірку сільськогосподарських товаровироб-
ників на наявність у них проектів землеустрою щодо 
застосування сівозміни, Державне агентство земель-
них ресурсів України виявило, що з 18527 землекори-
стувачів, які мали в обробітку земельні ділянки сіль-
ськогосподарського призначення площею понад 100 
гектарів, лише 200 отримали проекти землеустрою. І 
ще 862 землекористувачі уклали договори на вико-
нання цих робіт. Тобто, лише близько 0,2% сільсько-
господарських товаровиробників змогли замовити 
виготовлення таких проектів землеустрою. А в Закар-
патській, Івано-Франківській, Миколаївській, Терно-
пільській областях такі договори взагалі не уклада-
лись. 

Відчувши загрозу масового невиконання Зако-
ну про сівозміни, територіальні органи земельних ре-
сурсів у пожежному порядку провели численні наради 
з сільськогосподарськими товаровиробниками. На 
них вони наголошували, що з 2013 року на землевла-
сників та землекористувачів, які використовують зе-
мельні ділянки сільськогосподарського призначення 
для ведення товарного сільськогосподарського виро-
бництва площею понад 100 гектарів без затвердже-
них проектів землеустрою, накладатимуться штрафи. 
Їх розміри виявилися доволі значними. Так, розмір 
штрафу, який поширювався на громадян, становив 
від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. У грошовому виразі це становить 850-1700 

Закон про сівозміни потребує чергового удосконалення 

Усі сподівання на те, що воно виявиться остаточним, і це 
дасть змогу згаданому закону запрацювати на повну силу  

4 червня 2009 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження 
родючості ґрунтів», яким вирішила запровадити обов’язкове застосу-
вання сівозміни. З його прийняттям до Земельного кодексу були внесе-
ні істотні зміни. Згідно з ними, земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробниц-
тва мають використовуватися відповідно до розроблених та затвер-
джених в установленому порядку проектів землеустрою. Вони мусять 
забезпечити еколого-економічне обґрунтування сівозміни, впорядкуван-
ня угідь і передбачають заходи з охорони земель. 
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гривень. Штраф, який поширювався на посадових 
осіб, був суттєвішим. Він коливався від 300 до 500 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що 
складає 5100–8500 гривень. 

 

 - Як сільськогосподарські товаровиробни-
ки відреагували на такі загрози? 

- Проведена перевірка виявила, що станом на 
1 лютого 2013 року з 18433 сільськогосподарських 
підприємств, які використовують сільськогосподарські 
земельні ділянки площею понад 100 гектарів, тільки 
353 господарства, або 1,9% від їх загальної кількості, 
мали розроблені проекти землеустрою щодо застосу-
вання сівозміни. А ще 2219 таких сільськогосподарсь-
ких товаровиробників (12,4%) замовили їх розробку. 
Отож, можна сказати, що і 2013 рік виявився проваль-
ним для запровадження сівозмінного господарювання 
на селі. 

 

- Сільськогосподарські товаровиробники, 
кажучи дипломатичною мовою, не надто підтри-
мують Закон про сівозміни. Натомість влада 
увесь цей час не відступала від наміченої цілі. 
Чого саме вона домагалася? 

  - Сівозміна є важливим фактором раціональ-
ного використання сільськогосподарських угідь в умо-
вах інтенсивного землеробства. Вона являє собою 
чергування сільськогосподарських культур (і пару) у 
часі і на території згідно з науково обґрунтованими 
для певних культур нормами періодичності. Вони ба-
зуються на особливостях біологічної взаємодії куль-
тур та впливу їх на родючість ґрунту.  

Іншими словами, сівозміна не просто дозво-
ляє запобігти хижацькому використанню угідь шляхом 
безперервного вирощування найбільш ліквідних на 
ринку сільськогосподарських культур на одних і тих 
самих землях (соняшнику по соняшнику, ріпаку по 
ріпаку тощо), а й є засобом планомірного підвищення 
родючості ґрунтів. Отже, сівозміна є дуже цінним зна-
ряддям у руках справжнього хлібороба.  

 

- Чим саме Закон про сівозміни не влашто-
вує вітчизняних сільськогосподарських товарови-
робників?   

 - Як на мене, серед низки причин зволікання з 
запровадженням сівозміни основною є непродуманий 
підхід законодавця до визначення порядку розробки 
проектів щодо її застосування. Так, згідно зі статтею 
52 Закону України «Про землеустрій» сівозміна засто-
совується винятково на підставі проектів землеуст-
рою, що забезпечують еколого-економічне обґрунту-

вання сівозміни та впорядкування угідь. А статтею 26 
цього ж закону встановлено, що розробниками доку-
ментації із землеустрою можуть бути юридичні особи, 
що володіють необхідним технічним і технологічним 
забезпеченням та у складі яких за основним місцем 
роботи працює не менше двох сертифікованих інже-
нерів-землевпорядників, відповідальних за якість ро-
біт із землеустрою. Такі ж послуги можуть надавати й 
фізичні особи – підприємці, на яких також поширю-
ються подібні високі вимоги. Отож, чинне законодав-
ство передбачає розробку проектів введення сівозмі-
ни виключно у формі проектів землеустрою та дозво-
ляє їх підготовку лише стороннім по відношенню до 
землеробів особам – землевпорядним організаціям 
чи землевпорядникам.  

 Однак, по-перше, проекти землеустрою є офі-
ційними документами. Процедура їх розробки та за-
твердження потребує прийняття значної кількості рі-
шень і є тривалою у часі. Порядок розробки та затвер-
дження проектів землеустрою щодо використання 
сівозміни урегульований спеціальною постановою 
Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 року 
«Про затвердження Порядку розроблення проектів 
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь». Са-
ме тому велика група сільськогосподарських підпри-
ємств ініціювала розгляд судом питання про визнання 
нечинною та скасування цієї постанови. Їх мотиви є 
цілком зрозумілими. Адже за чинним земельним зако-
нодавством для розробки та затвердження проекту 
землеустрою щодо запровадження сівозміни необхід-
но здійснити велику кількість юридично значимих дій. 
Вони передбачають:  

1) подачу сільськогосподарським товаровиробником 
до відповідного органу влади клопотання про на-
дання дозволу на розробку проекту землеустрою; 

2) прийняття органом влади рішення про проведен-
ня робіт із землеустрою щодо розробки проекту 
сівозміни; 

3) укладення із землевпорядною організацією 
(інженером-землевпорядником) договору на виго-
товлення проекту землеустрою щодо запрова-
дження сівозміни; 

4) погодження проекту землеустрою щодо запрова-
дження сівозміни з відповідною радою чи місце-
вою адміністрацією; 

5) подання проекту землеустрою щодо запрова-
дження сівозміни на проведення державної експе-
ртизи землевпорядної документації. Така експер-
тиза здійснюється державними органами земель-
них ресурсів, які після проведення адміністратив-
ної реформи не несуть відповідальності за збере-
ження якості сільськогосподарських земель; 
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6) затвердження проекту землеустрою щодо запрова-
дження сівозміни замовником – сільськогосподарсь-
ким товаровиробником; 

7) внесення до Державного земельного кадастру відо-
мостей про затвердження проекту землеустрою що-
до запровадження сівозміни (здійснює розробник 
проекту); 

8) надання матеріалів проекту землеустрою щодо за-
провадження сівозміни до Державного фонду доку-
ментації із землеустрою (здійснює розробник проек-
ту). 

 По-друге, за розробку проекту землеустрою що-
до запровадження сівозміни замовник має сплатити роз-
робникові вартість його послуг з розробки цього проекту, 
яка встановлюється за домовленістю сторін. Відомі ви-
падки, коли вартість таких послуг сягала 100 гривень з 
гектара площі, на яку розроблявся такий проект. Тому, 
використовуючи площу угідь розміром, скажімо, у 101 
гектар, сільськогосподарський товаровиробник мав ви-
класти за проект землеустрою щодо запровадження 
сівозміни щонайменше 10 тис. гривень. А для аграрія це 
великі гроші. 

 По-третє, затверджений проект землеустрою 
щодо запровадження сівозміни є документом, якого 
сільськогосподарське підприємство чи фермерське гос-
подарство мають суворо дотримуватись, не маючи пра-
ва самостійно вносити до нього зміни.   

По-четверте, сівозміна має багатоаспектну при-
роду. Застосування сівозміни є не лише землеохорон-
ним, а й виробничим, агробізнесовим заходом, поклика-
ним забезпечити вирощування певних сільськогоспо-
дарських культур відповідно до кон'юнктури аграрного 
ринку. Проекти щодо запровадження сівозміни – це го-
ловним чином агроекологічні проекти, спрямовані на 
організацію прибуткового вирощування рослинницької 
продукції відповідно до кон'юнктури ринку продовольчої 
продукції з дотриманням землеохоронних вимог. Тому 
право вибору та головна роль у розробці проектів засто-
сування сівозміни мають належати сільськогосподарсь-
ким товаровиробникам. Останні також повинні бути наді-
лені правом коригування таких проектів відповідно до 
кон’юнктури ринку, але з дотриманням правил чергуван-
ня сільськогосподарських культур на полях сівозміни. 

 По-п’яте, недоцільно розробляти проекти щодо 
застосування сівозміни як проекти землеустрою ще й 
тому, що немає потреби у фіксації чітких меж полів сіво-
зміни за правилами землеустрою, тобто, з прив’язкою 
ліній проходження таких меж до пунктів національної 
геодезичної мережі. Це дуже дорого коштує, але не на-
дає ніяких переваг.  

 

- Що треба зробити для того, аби «сівозмінні» 
умови були прийнятними для сільськогосподарсь-
ких товаровиробників? 

- Законодавство щодо запровадження сівозміни 
потребує істотного вдосконалення. На мою думку, до 
нього мають бути внесені істотні зміни. Вони мусять пе-
редбачати, що такі проекти мусять розроблятися та за-
тверджуватися самими сільськогосподарськими товаро-
виробниками, які мають у штаті фахівців з агрономії, або 
ж залученими на договірній основі іншими фахівцями у 
галузі землеробства.  

Проекти щодо запровадження сівозміни повинні 
підлягати (за необхідності) не землевпорядній, а спеціа-
лізованій агроекологічній експертизі. Вона має бути без-
оплатною і функціонувати в системі Державної служби 
охорони ґрунтів Міністерства аграрної політики та про-
довольства України. Створення такої служби передба-
чене законом.  

Основним юридичним критерієм дотримання 
сільськогосподарськими товаровиробниками вимог зако-
нодавства про охорону угідь має бути не наявність чи 
відсутність проекту застосування сівозміни, а позитивна 
динаміка якісного стану таких угідь. Вважаю, що реалі-
зація вищезазначених змін у законодавстві України про 
сівозміни сприятиме як забезпеченню охорони сільсько-
господарських угідь, так і веденню прибуткового сільсь-
когосподарського виробництва. 

 

Михайло ВЕРНИГОРА, 

Національний прес-клуб з аграрних та земе-
льних питань 

21.03.2014  
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- Чи багато в Україні 
щороку оформляється документів на передачу 
земельних ділянок (паїв) у спадок? 

-  Отримати таку інформацію доволі складно. 
Її Міністерство юстиції публікує рідко. Ми знаємо про 
неї лише від третіх осіб. Згідно з цією інформацією, 
кількість щорічних угод з нерухомістю по Україні скла-
дає близько 450-500 тис. Із них майже 150-170 тис. 
складають угоди із земельними ділянками. З цієї кіль-
кості приблизно 50-70 тис. угод – це оформлення спа-
дку. 

 
- Хто переважно ініціює процедуру земель-

ної спадщини? 
- Зазвичай, самі спадкоємці. Вони ініціюють 

отримання спадку. Якщо такого не відбувається, тоді 
часто виникає відумерла спадщина. 

Відповідно до чинного законодавства, впро-
довж шести місяців спадкоємці повинні звернутися із 
заявою до нотаріуса за місцем проживання померло-
го власника земельного паю чи за місцем знаходжен-
ня основної частини нерухомого майна. 

Якщо цього не сталося, то потому право на 
спадщину можна відновити лише через суд. Для цьо-
го треба надати суттєві докази пропуску терміну всту-
пу у спадщину. Спадкоємці повинні підтвердити, що 
пропуск шестимісячного терміну був зумовлений сер-
йозними причинами. 

Якщо не було звернення ні до нотаріуса, ні до 
суду, то виникає ота згадана відумерла спадщина. 

В Україні сьогодні близько 500 тис. земельних 
ділянок, які належать до відумерлої спадщини. Їх за-
гальна площа перевищує 2 млн. гектарів. Приблизно 
стільки складають сільгоспугіддя середньої за розмі-
рами європейської країни. 

Це справді дуже велика проблема. Вона зава-
жає вирішенню на селі багатьох економічних та соціа-
льних питань. Така земля часто використовується з 

порушенням чинного земельного законодавства. 
 
- Чи часто процедуру оформлення спадку 

земельних паїв ініціюють ті, хто ними володіє? 
- Щодо людей, які проживають у сільській міс-

цевості (це основна частина власників земельних па-
їв), то вони переважно не дуже добре знають про свої 
права і про те, як ними можна скористатися. Зокрема, 
як оформити заповіт, спадковий договір. 

Тому, зазвичай, спадщина оформляється пос-
тфактум. Тобто, після смерті власника земельної ді-
лянки. 

Чому так відбувається? У більшості власники 
земельних паїв – це люди передпенсійного чи пенсій-
ного віку. Доти вони ніколи не мали справи із власніс-
тю. Тим паче, із земельною власністю, яка має свої 
характерні особливості. Пояснюється це дуже просто 
– раніше земля перебувала у державній чи колектив-
ній власності. 

На сьогодні середній вік власника земельного 
паю, згідно з недавно проведеним Проектом USAID 
«АгроІнвест» дослідженням, складає 57 років. Вік 43-
% землевласників перевищує 60 років. Молоді серед 
власників паїв зовсім мало. Тому проблема із земель-
ною спадщиною та відумерлим майном щороку поси-
люється. 

 
- Як можна змінити ситуацію із земельним 

спадком? 
- Для цього, насамперед, люди повинні знати, 

яким чином оформляється спадковий договір, запо-
віт, як, відповідно до нього, передавати земельні паї у 
спадок. А ще у них має бути можливість здійснювати 
цю роботу просто і, що вкрай важливо, - за місцем 
проживання. 

 
- В яких ще  випадках виникає необхідність 

Випробування земельною спадщиною 

У країнах з розвиненою ринковою економікою процес переходу 
земельних ділянок від одних власників до інших є звичайною справою. 
Проблема в тому, що Україна до їх числа не належить. Тому щоразу, 
коли виникає життєва необхідність змінити власника паю, з’являють-
ся численні проблеми. Вони виникають навіть у тих випадках, коли зе-
мельні ділянки передаються у спадок. 

Про те, як оформляється земельний спадок і з якими трудно-
щами стикаються учасники цього процесу, розповідає директор Ресур-
сного центру з прав на землю, президент Асоціації «Земельна спілка 
України» Андрій КОШИЛЬ. 



Березень 2014 року Стор. 35 

оформляти земельний спадок? 
- Коли хтось виїжджає за кордон на заробітки. У 

такому випадку також бажано оформляти спадковий 
договір. 

 
- В яких українських регіонах питання земе-

льного спадку набуло особливої гостроти? 
- Я б не став виділяти якийсь певний регіон. Ска-

жу так – проблема земельного спадку гостро встала пе-
ред усією Україною. Тому вже стала не регіональною, а 
загальнонаціональною. 

 
- З якими труднощами стикаються орендато-

ри, які змушені обробляти нічийну землю? 
- Головна складність – власник помер і незаба-

ром виникає необхідність переоформити договір про 
оренду землі. Якщо на неї не було завчасно оформлено 
спадок, то тоді слід робити шестимісячну паузу. Лише 
потому можна вирішувати питання спадщини. Щойно 
з’явиться спадкоємець, із ним можна вступати у ділові 
стосунки. 

Виникає питання – що весь цей час має робити 
орендар? Справа в тім, що така ділянка може виявитися 
ближчою не до краю, а до середини поля. 

Поки що зрозумілої відповіді на це питання не-
ма. Тому часто орендарі в таких ситуаціях ризикують. З 
порушенням земельного законодавства вони обробля-
ють такі проблемні ділянки. 

Інша проблема – спадкоємець земельного паю 
знайшовся, та він мешкає в місті, а часто – навіть в ін-
шій області. Орендарю нічого не залишається, як зв’яза-
тися з ним. Так, на це потрібні час та терпіння, але іншо-
го варіанту нема. 

Інколи одна земельна ділянка може мати не од-
ного, а кількох спадкоємців. Тоді рішення щодо неї ухва-
лює не один, а кілька людей. Доволі часто такі власники 
мешкають на великій відстані один від одного і тому не 
часто контактують поміж собою. Як їм домовитися? По-
годьтеся, що це також велика проблема, і вона не зав-
жди легко вирішується. 

Уявімо таку ситуацію – дві сестри мешкають в 
Україні, а брат поїхав до США. Вони отримали земельну 
ділянку у спадок і що робити з нею? 

По-перше, оформити цей спадок у такому випад-
ку вкрай складно. По-друге, так само непросто ним буде 

розпорядитися. Бо кожен правонаступник має вислови-
ти свою згоду про передачу землі в оренду. 

Таке подрібнення земельних ділянок має негати-
вні наслідки. У геометричній прогресії зростають витра-
ти на їх оформлення, розпорошується контроль за ними. 
Сільгоспвиробник стає заручником цієї ситуації. Від ньо-
го нічого не залежить, він не може її змінити. 

 
- Як можна спростити процедуру передачі 

земельних паїв у спадок? 
- У нас уже саме оформлення земельних ділянок 

та прав на них доволі складне. І в оформленні процедур 
успадкування їх чимало білих плям, які не дозволяють 
робити це дуже швидко та з найменшими фінансовими 
витратами. 

До нотаріусів, які займаються оформленням зе-
мельного спадку, зазвичай, вишиковуються довгі черги. 

Загалом у нас оформлення спадщини пов’язане 
з тими ж проблемами, що й оформлення будь-якої земе-
льної ділянки. Це й отримання кадастрових номерів, і 
оформлення прав  власності на землю. 

 
- Які ще земельні питання вимагають невід-

кладного вирішення? 
- Земельне законодавство України широке. Воно 

включає понад 70 законів та понад 1000 підзаконних 
актів. Чинні закони часто суперечать один одному і тому 
прописані в них процедури вкрай складно виконувати. 

Завдання Земельної спілки України, яка спільно 
з Проектом USAID «АгроІнвест» займається роботою з 
поліпшення земельного законодавства, - це спрощення 
процедур, скорочення часу на їх здійснення, проведення 
антикорупційних експертиз документів. 

Нами розроблено низку законопроектів. Деякі з 
них ухвалені Верховною Радою. 

Я думаю, що в цьому напрямку ми рухатимемо-
ся й надалі. Земельна реформа зачіпає інтереси вели-
кої кількості людей. Тому важливо робити все, щоб вони 
максимально враховувалися, аби створювалися переду-
мови для успішного розвитку нашого аграрного сектору. 

 
Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ, 
Національний прес-клуб з аграрних та земе-

льних питань 
26.03.2014 



Проект USAID АгроIнвест 
МОЯ ЗЕМЛЯ – МОЄ ПРАВО 

У грудні 2012 р. Проект USAID Агро-
Інвест спільно з Українським освітнім 
центром реформ (УОЦР) розпочав ін-
формаційно-просвітницьку кампанію з 
питань права власності на землю “Моя 
земля – моє право”.   
 
Метою проведення  інформаційно-
просвітницької кампанії з питань права вла-
сності на землю є підвищення рівня обізнаності громадян – власників земель-
них ділянок про їхні земельні права, популяризація практики створення на міс-
цях асоціацій дрібних землевласників, які сприятимуть захисту їх інтересів та 
посиленню позицій у переговорах з орендарями, просвіта громадян – дрібних 
землевласників – з метою формування в них спроможності приймати поінфор-
мовані рішення щодо купівлі-продажу земельних ділянок в умовах працюючого 
ринку сільськогосподарської землі, просвіта власників дрібних фермерських 
господарств з метою формування в них спроможності захистити свої господарс-
тва в умовах функціонуючого ринку землі (включно з просвітою з питань досту-
пу до кредитів на придбання земельних ділянок та викупу на виплат; реструк-
туризації фермерських господарств тощо), роз’яснення цільовим аудиторіям 
змісту останніх законодавчих новацій, їх впливу на земельні права, ризики та 
можливості, що виникають у зв’язку з їх ухваленням, інформування всіх цільо-
вих категорій населення про наявних на місцях надавачів правової допомоги з 
надійною репутацією.  
 
Засадничим принципом проведення інформаційної кампанії є скоординоване як 
тематично, так і в часі поширення інформації в телевізійних і радіопрограмах, в 
радіо- і відеосюжетах, на засіданнях Національного прес-клубу з аграрних та 
земельних питань, через Інтернет, у друкованих інформаційних матеріалах, в 
уході проведення прес-турів. Така часова і тематична єдність дозволяє досягти 
ефекту масованого інформаційного впливу. 
 
Радіо- і телевізійні програми транслюються на загальнонаціональних каналах. 
Обласними державними телерадіокомпаніями будуть запропоновані змонтовані 
програми для ретрансляції.  
 
Усі випуски радіопрограм, телепрограм, ток-шоу на радіо, відео- і радіосюжети 
можна прослухати або переглянути на веб-каналі YouTube. 
 
Тематично узгоджені з радіо- і телевізійним продуктом інформаційні матеріали 
(коментарі, інформаційні повідомлення, інтерв'ю, аналітичні та роз’яснювальні 
матеріали) розміщуються на сайтах УОЦР, Проекту АгроIнвест та адресно по-
ширюються серед журналістів, які спеціалізуються на висвітленні земельної 
тематики, та редакцій центральних та місцевих ЗМІ, що ведуть рубрики з пи-
тань реформування земельних відносин.  
 
Поширювані у такий спосіб інформаційні матеріали пропонуються редакторам 
місцевих ЗМІ для безоплатного передруку та журналістам як фактаж в авторсь-
ких публікаціях. 
 
Проблеми, які виносяться для обговорення в ході проведення засідань Націона-
льного прес-клубу з аграрних і земельних питань та прес-турів, споріднені з 
підготовленими інформаційними матеріалами, радіо- і телевізійним продуктом. 
Інформаційні матеріали, анонси радіо- і телевізійних програм, засідань Націона-
льного прес-клубу з аграрних і земельних питань та останні новини про реалі-
зацію програми “Моя земля – моє право” розміщуються на сайтах УОЦР і Прое-
кту АгроIнвест. 
 
Сторінка Національного прес-клубу у Facebook 
 

У березні було підготовлено:  
Інформаційні матеріали для ЗМІ: 
 Земельно-реєстраційна реформа набуває обертів 

 Політична нестабільність змушує українських аграріїв прискорити пошук 

нових ринків для збуту своєї продукції 

 Закон про сівозміни потребує чергового удосконалення 

 Випробування земельною спадщиною 

Радіопередачі: 
 11.03.2014: Сівозміна в законі і на полі: як гармонізувати права та обов’яз-

ки фермера?  
 25.03.2014: Ситуація в агропромисловому секторі: яких рішень чекають 

аграрії від нової влади для забезпечення сталого розвитку галузі  

Випуск цього Вісника став 
можливим завдяки щирій під-
тримці американського наро-
ду, наданій через Агентство 
США з міжнародного розвитку 
(USAID).  

Зміст випуску є винятковою 
відповідальністю авторів та 
необов’язково відображає 
точку зору USAID або уряду 
США. 

Вул. Володимирська, 4,  
м. Київ, 01001 Україна 
Тел.: (+38044) 232-97-55  
Факс: (+38044) 232-97-56  
 
www.agroinvest.org.ua 


