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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 травня 2014 року парт-
нер Проекту USAID Агро-
Інвест – Херсонська об-
ласна організація Коміте-
ту виборців України – в 
рамках проекту: 
«Земельні права: консу-
льтування, правозахист 
та яскрава просвіта на 
Півдні України» провела 

виїзний захід з тематики 
земельного законодавст-
ва в селі Республіканець 
Бериславського району. 
Захід відбувся у рамках 
обласного козацького 
свята, учасниками якого 
були жителі Херсонської 
та сусідніх областей 
України. 

У ході заходу учасники 
були поінформовані про 
діяльність Проекту, отри-
мали буклети та плакати, 
візитівки юриста Центру 
вторинних юридичних 
послуг у м. Каховка, а 
також юридичні консуль-
тації із земельних пи-
тань. 

Виїзний захід на тему земельного законодавства, 
Херсонська область  
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Тренінг та засідання експертної групи Петриківського району 
Дніпропетровської області 

13 травня 2014 року в 
районній бібліотеці села 
Петриківка був проведе-
ний тренінг для членів 
експертної групи Петри-
ківського району Дніпро-
петровської області. 
Під час тренінгу відбува-
лось: 
• Ознайомлення членів 
експертних груп з механі-
змами та методами спі-
льного вирішення соціа-
льних проблем; 
• Презентація інструмен-
тарію та принципів про-
ведення опитування; 
• Ознайомлення з мето-
дами пошуку, системати-
зації та рейтингування 
проблем на рівнях грома-
ди та органів місцевого 
самоврядування; 

• Презентація шаблонів 
документів, призначених 
для збору і систематиза-
ції проблем та фіксації 
рішень; 
• Демонстрація практич-
ного застосування мето-
дів та інструментарію; 
• Практична апробація 
ряду інструментів, а саме 
– аналіз проблем за до-
помогою «матриць для 
аналізу проблем», мозко-
ві штурми, обговорення, 
презентації; 
• Презентація та обгово-
рення типових докумен-
тів щодо легалізації екс-
пертної групи: Положен-
ня про експертну групу, 
Розпорядження голови 
районної ради про ство-
рення експертної групи 

та затвердження її скла-
ду; 
• Обговорення форми та 
методів діяльності експе-
ртної групи; 
• Обговорення кількісного 
складу та перспектив 
діяльності експертної 
групи. 
У тренінгу взяли участь 
13 осіб, у тому числі за-
ступник голови райдер-
жадміністрації С.Г. Миро-
ненко, заступник голови 
райради Л.І. Можна, 
представники районних 
громадських організацій, 
сільські та селищні голо-
ви, представники райдер-
жадміністрації та апарату 
райради. 
Після тренінгу відбулося 
засідання експертної гру-

13 травня 2014 року на 
1-му Національному 
радіоканалі в програмі 
«Колос» вийшов у ефір 
черговий випуск радіо-
програми «Моя земля 
– моє право». 

Випуск був підготовлений 
у рамках однойменної ін-
формаційної кампанії, що 
впроваджується Українсь-
ким освітнім центром ре-
форм за сприяння Проек-
ту USAID АгроІнвест. 

Тема випуску: «Чи сільсь-
когосподарські дорадчі 
служби наближають украї-
нських аграріїв до євро-
пейських стандартів?». 

Радіопрограма «Моя земля – моє право» 
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пи з виявлення та обго-
ворення проблем у земе-
льній сфері. 
Мета засідання полягала 
у виявленні та аналізі 
існуючих конфліктів у зе-
мельній сфері у територі-
альних громадах Петри-
ківського району та підго-
товці пропозицій щодо 
залагодження основних 
конфліктних ситуацій. 
Основні виявлені пробле-
ми: 
 Відсутність пошире-

ної практики застосу-
вання заходів приму-
су до порушників 
норм земельних від-
носин; 

 Управління та вико-
ристання земель, 
розташованих поза 
межами населеного 
пункту, відповідаль-
ність за використання 

цих земель та визна-
чення ролі сільських 
рад у цьому процесі; 

 Низька поінформова-
ність населення в 
умовах частої зміни 
законодавства в зе-
мельній сфері; 

 Висока вартість офо-
рмлення земельних 
ділянок (присадиб-
них); 

 Низький рівень про-
фесіоналізму спеціа-
лістів землевпоряд-
них організацій; 

 Надто ускладнений 
пакет документації 
для реєстрації; 

 Низька правова обіз-
наність громадян; 

 Невідповідність орга-
нізаційного супроводу 
реєстрації договорів 
наявним технічним 
можливостям; 

 Невиробле-
ність умов 
реєстрації 
договорів 
оренди паїв; 

 Непідконтро-
льність орга-
нізацій, які 
реєструють 
земельні 
документи, 
місцевій владі; 

 Відсутність генераль-
ного плану конкрет-
них населених пунк-
тів; 

 Неврегульованість 
процесу оформлення 
відумерлої спадщи-
ни; 

 Наявність корупції в 
органах Держзема-
генства та Реєстра-
ційної служби. 

14 травня 2014 року пар-
тнер Проекту USAID Аг-
роІнвест – Херсонська 
обласна організація Ко-
мітету виборців України – 
провела у м. Вознесен-
ськ Миколаївської облас-
ті провела семінар 
«Зміни в земельному 
законодавстві України» в 
рамках проекту 
«Земельні права: консу-
льтування, правозахист 
та яскрава просвіта на 
Півдні України». Семінар 
проводився в партнерст-
ві з районним управлін-
ням юстиції з метою 
ознайомити землевлас-
ників Вознесенського 
району з основними по-
ложеннями та новаціями 

у земельному законодав-
стві України. 
Під час семінару були 
розглянуті такі питання: 
як оформляти права вла-
сності у 2014 році при 
приватизації ділянки із 
земель державної та ко-
мунальної власності; як 
це зробити на підставі 
цивільно-правового дого-
вору та на підставі свідо-
цтва про право на спад-
щину; які документи не-
обхідні сьогодні для дер-
жавної реєстрації; як са-
ме проводиться реєстра-
ція права оренди на зем-
лю тощо. Крім того, од-
ним із завдань заходу 
було надати базові прак-
тичні навички землевлас-
никам щодо захисту сво-

їх прав у разі їх порушен-
ня — для цього юристом 
Проекту було проведено 
сесію, де розглядалися 
підходи до документу-
вання порушень, скла-

Семінар «Зміни в земельному законодавстві України», 
Вознесенський район Миколаївської області 



 Стор. 4 

14 травня 
2014 року 
відбулося 
чергове 
засідання 
Національ-
ного прес-
клубу з аг-
рарних та 
земельних 
питань, 
створеного 
Українсь-
ким освіт-
нім 
центром 

реформ за підтримки 
Проекту USAID АгроІн-
вест.  
Засідання пройшло у фо-
рматі круглого столу на 
тему: “Реєстраційна слу-
жба: коли закінчаться 
черги на реєстрацію прав 
на нерухоме майно та їх 
обтяжень”.  
У круглому столі взяли 
участь:  
Павло ПЕТРЕНКО, Мі-
ністр юстиції України;  

 Ігор АЛЕКСЄЄВ, Голо-
ва Державної реєстра-
ційної служби України; 

Сергій РУДИК, Голова 
Державного 
агентства 
земельних 
ресурсів 
України;  
Олександр 
КАЛІБЕРДА, 
заступник 
керівника 
Проекту 
USAID Агро-
Інвест; 

Володимир ЛАПА, гене-
ральний директор Укра-
їнського клубу аграрно-
го бізнесу; 

Мар’ян ЗАБЛОЦЬКИЙ, 
головний аналітик Укра-
їнської аграрної асоціа-
ції;  

Лариса СТАРІКОВА, 
керівник аналітичного 
центру Аграрного Сою-
зу України; 

Андрій КОШИЛЬ, дире-
ктор Ресурсного центру 
з прав на землю, прези-
дент Асоціації 
«Земельна спілка Укра-
їни»;  

Анастасія ЯКУШЕНКО, 
старший юрист практи-
ки аграрного та земель-
ного права юридичної 
фірми «ОМП»; 

Юлія МАЛЯР, началь-
ник відділу земельного 
законодавства, ТОВ 
фірма «Астарта-Київ»; 

Павло КУЛИНИЧ, голо-
вний юридичний радник 
Проекту USAID АгроІн-
вест; 

Олександр МУЛЯР, фа-
хівець з аграрної полі-
тики Проекту USAID 
АгроІнвест. 

Основні питання, що об-
говорювались були прис-
вячені реєстраційним но-
ваціям, потребам та мож-
ливостям їх запрова-
дження, реєстрації угод 
оренди (прав оренди зем-
лі) та ставлення землев-
ласників, землекористу-
вачів до зазначеного пи-
тання. Насамперед, дер-

жавна реєстрація прав 
покликана забезпечити 
охорону та захист прав та 
законних інтересів влас-
ників, користувачів неру-
хомого майна шляхом 
створення додаткових 
гарантій для них та зво-
дить до мінімуму можли-
вість недобросовісних 
осіб реєструвати на себе 
права, які їм не належать, 
а тому створює перешко-
ди для проведення неза-
конних операцій з нерухо-
містю. 
Нагальним залишається 
питання потреби розши-
рення кількості держав-
них реєстраторів прав 
оренди землі за рахунок 
нотаріусів, кадастрових 
реєстраторів, працівників 
сільських рад (сільських 
голів, сільських землев-
порядників). Для вирішен-
ня зазначених проблем 
вже внесені нові законо-
давчі та урядові ініціати-
ви до Закону України 
«Про державну реєстра-
цію на нерухоме майно та 
їх обтяжень». 
Нині діяльність органів 
державної виконавчої 
влади спрямована на усу-
нення бюрократичних 
бар’єрів, підвищення опе-
ративності та ефективно-
сті вирішення проблем-
них питань, з якими звер-
таються громадяни та 
підприємства, у процесі 
реєстрації прав на неру-
хомість та землю. 

Круглий стіл на тему «Реєстраційна служба: коли закінчаться 
черги на реєстрацію прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень?», Київ 
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Круглий стіл «Зміна повноважень органів влади в регулюванні 
земельних відносин: хто має розпоряджатися землями 
державної власності», Київ 

16 травня 2014 року в 
прес-центрі БЦ «ЛІГА» 
відбувся круглий стіл на 
тему «Зміна повноважень 
органів влади в регулю-
ванні земельних відносин: 
хто має розпоряджатися 
землями державної влас-
ності». 
Його метою було обгово-
рення зміни повноважень 
органів влади щодо роз-
порядження землями дер-
жавної власності у зв'язку 
з впровадженням децент-
ралізації влади та переда-
чею владних повноважень 
регіонам. 
Організатором круглого 
столу виступив партнер 
Проекту USAID АгроІнвест 
– Асоціація «Земельна 
спілка України» спільно з 
ГО «Спілка землевпоряд-
ників України». 
У роботі круглого столу 
взяли участь: Олександр 

Гурін, головний консуль-
тант, Адміністрація Прези-
дента України, П.Кулинич, 
Проект USAID АгроІнвест, 
Андрій Кошиль, голова 
Земельної спілки України, 
Андрій Мартин, завідувач 
кафедрою землевпоряд-
ного проектування Націо-
нального університету 
біоресурсів та природоко-
ристування України, Сер-
гій Біленко, член Ради 
Земельної спілки України, 
Зоя Ярош, керівник секції 
Асоціації адвокатів Украї-
ни, Микола Калюжний, 
Державний земельний 
банк, Тетяна Тимченко, 
керуючий партнер АК 
«Маршаллер і партнери», 
Анатолій Вовк, президент 
ГО «Спілка землевпоряд-
ників України» та юристи 
різних організацій і уста-
нов, а також журналісти. 

Головний юридичний рад-
ник Проекту USAID Агро-
Інвест Павло Кулинич ви-
ступив з доповіддю 
«Децентралізація влади 
та перспективи розвитку 
земельного законодавст-
ва України». 

19 травня 2014 року 
Проект USAID АгроІн-
вест у співпраці із парт-
нерськими організація-
ми, Міністерством аграр-
ної політики та продово-
льства, представниками 
фермерських госпо-
дарств та науковцями 
провели круглий стіл з 
обговорення проекту 
Закону «Про внесення 
змін до Закону України 
«Про фермерське госпо-

дарство». 
За даними Державної 
служби статистики Украї-
ни в нашій державі про-
вадять свою діяльність 
4,2 млн особистих се-
лянських господарств, 
які використовують 6,4 
млн га сільгоспугідь. Во-
ни забезпечують вироб-
ництво майже половини 
вартості валової продук-
ції галузі, є місцем прик-
ладання праці для 3/4 

зайнятих у ній осіб, зали-
шаються вагомою скла-
довою сільської економі-
ки і постачальниками 
ресурсів для місцевих 
(особливо внутрішньо-
сільських) продовольчих 
ринків. 
Приблизно 20 відсотків 
особистих селянських 
господарств України, які 
мають у користуванні 
земельні ділянки, відпо-
відають світовим крите-

Круглий стіл з обговорення проекту Закону «Про внесення 
змін до Закону України «Про фермерське господарство», 
Київ 
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ріям належності до виро-
бників товарної сільсько-
господарської продукції і 
фактично є сімейними 
фермерськими госпо-
дарствами. Проте ця 
категорія господарств не 
знайшла належного міс-
ця у маркетинговому ла-

нцюгу. 
У зв'язку з цим виникла 
об'єктивна необхідність 
забезпечити створення 
правових, економічних 
та соціальних передумов 
їх трансформації в сі-
мейні фермерські госпо-
дарства з набуттям ста-

тусу юридичної особи - 
виробника сільськогос-
подарської продукції, 
забезпечення їм повно-
цінної участі в аграрному 
ринку та посилення соці-
ального захисту членів 
таких господарств, сти-
мулювання створення на 
їх основі життєздатної 
системи сільськогоспо-
дарської обслуговуючої 
кооперації та подальшо-
го забезпечення компле-
ксного розвитку малих 
форм господарювання у 
сільській місцевості. 
Ці питання обговорюва-
лися під час круглого 
столу. За результатами 
обговорення будуть під-
готовлені пропозицій з 
удосконалення зазначе-
ного проекту Закону, а 
також його доопрацю-
вання для подання в Мі-
ністерство аграрної полі-
тики та продовольства 
України. 

Сільський сход на тему «Оренда землі в України», 
Миколаївська область 

20 травня 2014 року пар-
тнер Проекту USAID Аг-
роІнвест – Вознесенська 
ГО «Агентство економіч-
ного розвитку» – прове-
ла для представників 
фермерських госпо-
дарств, пайовиків, орен-
дарів, землевласників 
Вознесенського району 
сільський сход на тему 
«Оренда землі в Украї-
ни». 
Метою заходу було 
ознайомлення селян 
Вознесенського району 
із земельним законодав-
ством України. Учасники 
дізнались про зміни у 
законах, що регулюють 
питання власності, орен-

ди та земельних відно-
син. 
Під час сходу були розг-
лянуті такі питання: як 
оформити права власно-
сті у 2014 році, які доку-
менти необхідні сьогодні 
для державної реєстра-
ції права на землю і як 
саме проводиться реєст-
рація права оренди на 
землю. 
Підвищення поінформо-
ваності учасників сходу з 
зазначених питань до-
зволить їм кваліфікова-
но надавати консульта-
ції сільським жителям та 
сприятиме їм у вирішен-
ні земельних проблем і 
захисті земельних прав.  
 

Сход проводився для 
підвищення кваліфікації 
сільських голів та фер-
мерів і пайовиків-
орендодавців – предста-
вників більшості сіл Воз-
несенського району – в 
питаннях новел законо-
давства, набуття та ре-
єстрації прав на землю. 
Цикл навчання прово-
дять спеціалісти відділу 
управління юстиції Воз-
несенського району та 
представники громадсь-
кої організації 
«Агентство економічного 
розвитку». 



20 травня 2014 року Наці-
ональним прес-клубом з 
аграрних і земельних пи-
тань, створеним при Укра-
їнському освітньому 
центрі реформ за сприян-
ня Проекту USAID АгроІн-
вест, було проведене виїз-
не засідання в м. Чернівці 
на тему «Договори оренди 
землі: як відстояти права 
землевласників?». Захід 
проводився в рамках ін-
формаційної кампанії 
«Моя земля, моє право». 
Мета засідання – презен-
тувати результати унікаль-
ного дослідження догово-
рів оренди, проведеного 
Проектом у квітні 2014 
року. Чернівці стали пер-
шим містом, де журналісти 
змогли довідатися про 
результати дослідження і 
ознайомитися з рекомен-
даціями про вдосконален-
ня орендних відносин на 
селі. 
Результати дослідження 
презентував Олександр 
МУЛЯР, фахівець з аграр-
ної політики Проекту 
USAID АгроІнвест. Про 
юридичні аспекти оренд-
них відносин на селі та 
деякі тонкощі в реєстрації 
договорів оренди розповів 
Павло Кулинич, головний 
юридичний радник Проек-
ту USAID АгроІнвест, про 
стан орендних відносин у 
Чернівецькій області та 
про роботу Першого агра-
рного кластера, спрямова-
ну на захист земельних 
прав сільського населення 
розповіла Надія Мельник, 
керівник проекту 

«Врегулювання земельних 
відносин у сільській місце-
вості Чернівецької облас-
ті». 
В Україні сільськогоспо-
дарська земля для вироб-
ництва товарної сільсько-
господарської продукції 
використовується вироб-
никами здебільшого на 
підставі договорів оренди 
земельних ділянок. Згідно 
з даними опитування вла-
сників земельних паїв, 
проведеного Проектом 
USAID АгроІнвест у листо-
паді-грудні 2012 року, май-
же 80% власників сільсь-
когосподарських земель 
здають свої земельні діля-
нки в оренду сільськогос-
подарським підприємст-
вам. Незалежно від того, 
чи буде запроваджено 
ринок земель сільськогос-
подарського призначення і 
наскільки швидко він поч-
не функціонувати, оренда 
землі залишатиметься 
важливою складовою ор-
ганізації земельних відно-
син в Україні. 
Крім того, результати зга-
даного дослідження засві-
дчили наявність структур-
них проблем на ринку оре-
нди землі, які спричинили 
дисбаланс інтересів орен-
дарів та орендодавців. 
Позиції власників земель-
них паїв у переговорах з 
орендарями є вкрай слаб-
кими. Нерідко вони прак-
тично неспроможні конт-
ролювати використання 
своїх земель і забезпечу-
вати виконання орендаря-
ми умов договорів оренди. 

Усвідомлюючи всі нинішні 
складнощі для виробників, 
пов’язані з питаннями оре-
нди землі, а також ризики 
ведення сільського госпо-
дарства, слід узяти до 
уваги те, що сталий розви-
ток сільського господарст-
ва, серед іншого, передба-
чає справедливість і вра-
хування інтересів усіх сто-
рін. Тому вкрай необхідно 
звернути особливу увагу 
на те, якою мірою захище-
ні інтереси дрібного зем-
левласника в орендних 
правовідносинах. 
Саме цьому і було присвя-
чене нове дослідження 
Проекту USAID АгроІн-
вест. 
АгроІнвест проаналізував 
репрезентативну вибірку 
договорів оренди, що 
складається з близько 700 
договорів оренди, укладе-
них у 14 областях, і охоп-
лює 70 районів України. Із 
цих 700 договорів оренди 
приблизно 500 стосуються 
земельних ділянок, що 
перебувають у приватній, 
а решта – у державній 

Засідання Національного прес-клубу, присвячене 
обговоренню проблем у сфері оренди земель 
сільськогосподарського призначення, Чернівці  
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20 травня 2014 року Регіо-
нальною громадською ор-
ганізацією «Перший аграр-
ний кластер» спільно з 
Всеукраїнською асоціаці-
єю сільських та селищних 
рад проведено в м. Черні-
вці семінар на тему 
«Передача земель сільсь-
когосподарського призна-
чення державної форми 
власності у комунальну 

власність, приватизація та 
оренда земельних ділянок 
сільськогосподарського 
призначення за новим зе-
мельним законодавст-
вом». Захід був здійсне-
ний у рамках реалізації 
проекту «Врегулювання 
земельних відносин у сіль-
ській місцевості», який 
реалізується за підтримки 
Проекту USAID АгроІн-
вест. 
На ньому були присутні: 
фахівці Проекту Марина 
Зарицька, Олександр Му-
ляр, Павло Кулинич, за-
ступник директора вико-
навчої дирекції Всеукраїн-
ської асоціації сільських та 
селищних рад Валерій 
Ляшенко, керівник вико-
навчої дирекції Західного 
регіону Всеукраїнської 
асоціації сільських та се-
лищних рад Юрій Івасюк, 
заступник начальника Го-

ловного управління Держ-
земагенства Григорій Ям-
нюк, сільські та селищні 
голови, представники гро-
мадських організацій, а 
також журналісти. Усього 
в семінарі взяли участь 26 
осіб. 
Семінар відкрив керівник 
виконавчої дирекції Захід-
ного регіону Всеукраїнсь-
кої асоціації сільських та 
селищних рад Юрій Іва-
сюк, який повідомив учас-
ників про те, що питання, 
які виносяться на порядок 
денний семінару, є над-
звичайно актуальними для 
наших сусідів з Івано-
Франківської та Тернопіль-
ської областей, тож було 
вирішено обговорити їх із 
сільськими головами Чер-
нівецької області. На ана-
логічних заходах у сусідніх 
областях ці питання обго-
ворювались раніше і було 

власності. Крім вивчення 
самих договорів оренди, 
були проведені експертні 
обговорення отриманих 
попередніх результатів 
дослідження в регіонах із 
фахівцями, які щоденно 
займаються питаннями 
оренди землі. Проведений 
аналіз дозволив виявити 
спільні характеристики та 
слабкі місця договорів 
оренди, зробити необхідні 

порівняння і дійти певних 
висновків. 
Партнерами Проекту в 
проведенні дослідження 
стали організації, які доб-
ре усвідомлюють важли-
вість захисту прав дрібних 
землевласників: Всеукра-
їнська асоціація сільських і 
селищних рад, Асоціація 
дорадчих служб України, 
Земельна спілка України, 
громадські об’єднання 

«Громадська платформа 
впровадження земельної 
реформи в Дніпропетров-
ській області», «Перший 
аграрний кластер», 
Херсонська та Одеська 
обласні організації Коміте-
ту виборців України, 
«Агентство регіонального 
розвитку», «Інститут пере-
хідних суспільств» та інші. 

Семінар «Передача земель сільськогосподарського 
призначення державної форми власності у комунальну 
власність, приватизація та оренда земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення за новим земельним 
законодавством», Чернівці 



Тренінг «Покращення навичок з проведення презентацій», Київ 
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Проект USAID АгроІнвест 
розпочав проведення ма-
сштабної програми з під-
вищення організаційної 
спроможності галузевих 
асоціацій аграрного секто-
ру. 

20 травня 2014 року від-
бувся перший навчальний 
тренінг у рамках зазначе-
ної програми на тему 
«Покращення навичок з 
проведення презентацій», 
в якому взяли участь 25 
представників асоціацій, 
що працюють в аграрно-
му секторі України. 

У планах Проекту — про-

ведення в червні-липні 
тренінгів на такі теми:  

 Правовий статус не-
прибуткових організа-
цій та їхніх регіональ-
них представництв; 

 Мистецтво спілкуван-
ня із засобами масо-
вої інформації; 

 Питання оподаткуван-
ня і ведення бухгал-
терського обліку в 
неприбуткових органі-
заціях; 

 Мистецтво комуніка-
цій та спілкування із 
ЗМІ; 

 Стра-
тегічне 
плану-
вання 
та на-
лежне 
управ-
ління в 
органі-
заціях; 

 Зв’язки 
з гро-
мадськістю та поси-
лення іміджу; 

 Управління персона-
лом. 

запропоновано пропози-
ції щодо змін в земельно-
му законодавстві України. 
Було визнано, що на се-
мінарі в Чернівцях за уча-
стю РГО «Перший аграр-
ний кластер» – спеціаліс-
тів із питань врегулюван-
ня земельних відносин – 
доцільно напрацювати і 
свої пропозиції. 
Заступник голови Регіо-
нальної громадської орга-
нізації «Перший аграрний 
кластер» Надія Мельник 
ознайомила учасників 
заходу із завданнями та 
результатами реалізації 
проекту «Врегулювання 
земельних відносин у 
сільській місцевості», зок-
рема розповіла про успі-
шний досвід вирішення 
конфліктних ситуацій та 
тісну співпрацю з партне-
рами проекту – Всеукра-

їнською асоціацією сіль-
ських та селищних рад. 
Юрисконсульт РГО 
«Перший аграрний клас-
тер» Дмитро Бабічук роз-
крив теми «Порядок пе-
редачі земель сільського-
сподарського призначен-
ня державної форми вла-
сності у комунальну влас-
ність» та «Технічні аспек-
ти передачі земель сіль-
ськогосподарського приз-
начення державної фор-
ми власності у комуналь-
ну власність та реєстра-
цію речового права», а 
Тетяна Підлубна розкри-
ла тему «Особливості 
приватизації та оренди 
земельних ділянок за но-
вим земельним законо-
давством», а також про-
аналізувала останні зміни 
до земельного законо-
давства. Про юридичні 
аспекти орендних відно-

син на селі, проблеми 
укладення договорів оре-
нди, а також рекомендації 
щодо вдосконалення зе-
мельного законодавства 
у сфері орендних відно-
син розповів головний 
юридичний радник Проек-
ту USAID АгроІнвест Пав-
ло Кулинич. 
В обговоренні взяли 
участь сільські голови, 
юристи та представники 
Держземагенства. У ре-
зультаті обговорення ви-
явлено проблемні питан-
ня, розглянуто можливі 
варіанти їх вирішення, а 
також напрацьовано про-
позиції по внесенню змін 
до земельного законо-
давства. 
Після завершення семі-
нару юристами Проекту 
було проведено індивіду-
альне консультування 
учасників.  



22 травня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест про-
вів шостий тренінг серії 
«Сучасне виробництво огі-
рків у плівкових теплицях» 
для сільгоспвиробників – 
членів кредитної спілки 
«Громада». 

Тема тренінгу: «Догляд за 
рослинами огірків у фазі 
масового плодоношення в 
плівкових теплицях». 

Метою тренінгу стало озна-
йомлення фермерів з агро-
технікою догляду за росли-
нами огірків у фазі масово-
го плодоношення та отри-
мання практичних навичок 
з виконання цих операцій. 

Тренінг був проведений в 
господарстві Сергія та Юлії 
Кміть, мешканців села Гла-
дківка. У квітні вони вже 
приймали в своєму госпо-
дарстві учасників тренінгу. 
За півтора місяці, що мину-
ли відтоді, рослини огірків 
значно виросли, стали ма-
сово плодоносити і у под-
ружжя з'явилися нові пи-
тання щодо їх живлення, 
захисту, зрошення тощо. 
Тому подружжя Кмітів за-
пропонувало знову провес-
ти тренінг у них, щоб отри-
мати нові рекомендації 
експерта. 

На початку тренінгу до кон-
сультанта Валентини Кос-
теннікової звернулися за 
допомогою учасники трені-
нгу. Вони привезли з со-
бою хворі та ушкоджені 
рослини огірків та інших 
культур. Провівши діагнос-
тику, експерт надала свої 
рекомендації для виправ-
лення ситуації. 

Потім тренінг проводився 
вже безпосередньо в теп-

лицях подружжя Кмітів. 
Після огляду та оцінки ста-
ну рослин експерт надала 
докладні рекомендації з 
усіх технологічних аспектів 
догляду за огірками у фазі 
масового плодоношення, 
включаючи норми поливу, 
способи захисту від хвороб 
та шкідників, підживлення, 
регулювання температур-
ного режиму тощо. 

Консультант помітила, що 
багато хто з присутніх ово-
чівників неправильно ви-
значають обсяг необхідних 
для підживлення добрив. 
Тому вона навчила учасни-
ків тренінгу методики роз-
рахунку потреби в добри-
вах за фазами рослин. Се-
ред іншого, пані Костенні-
кова порекомендувала збі-
льшити обсяги виливу во-
ди до 8-10 л на 1 сотку при 
проведенні листкових пі-
дживлень для підвищення 
їх ефективності. 

Учасники відзначали кори-
сність одержуваної на тре-
нінгах інформації, за їх 
словами, вони вже відчули 
ефективність від застосу-
вання рекомендацій Вале-
нтини Костеннікової на 
своїх ділянках. 

Очікується, що тренінг 
сприятиме технологічному 
розвитку господарств дріб-
них виробників, що позити-
вно вплине на зростання їх 
кредитоспроможності. 

Тренінг проходив у рамках 
спільної програми Проекту 
USAID АгроІнвест та кре-
дитної спілки «Громада», 
метою якої є стимулювати 
довгостроковий розвиток 
малих і середніх сільгосп-
виробників – членів спілки. 

Тренінг «Догляд за рослинами огірків у стадії масового 
плодоношення в плівкових теплицях», Херсонська область 

 Стор. 10 



23 травня 2014 року в 
рамках впровадження 
проекту «Створення ме-
режі правової підтримки 
сільського населення в 
галузі земельних відно-
син» відбулася друга час-
тина вебінару для земле-
впорядників сільських та 
селищних рад Дніпропет-
ровської області на тему 
«Земельні торги 
(аукціони). Продаж зе-
мель державної та кому-
нальної власності». 
У вебінарі взяли участь 
землевпорядники, спеціа-
лісти та керівники сільсь-
ких і селищних рад Дніп-
ропетровської області. 
У зв’язку з тим, що в об-
ласті згідно з розпоря-
дженням голови Дніпро-
петровської ОДА «Про 

створення робочої групи 
з опрацювання земель-
них питань на території 
області» почалася робо-
та над створенням єди-
ного реєстру землевлас-
ників та землекористува-
чів, представники органів 
місцевого самоврядуван-
ня попросили висвітлити 
додаткові питання: 
- Особливості укладання 
договорів оренди невит-
рибуваних паїв; 
- Питання адмініструван-
ня земельного податку; 
- Трактування ст. 134 Зе-
мельного кодексу 
(земельні ділянки держа-
вної або комунальної 
власності чи права на 
них (оренда) підлягають 
продажу окремими лота-
ми на земельних торгах, 

крім випадків, встановле-
них ч.2 цієї статі) на конк-
ретних прикладах. 
- Повноваження сільсь-
ких рад у вирішенні земе-
льних питань. 

Травень 2014 року Стор. 11 

Вебінар для землевпорядників сільських та селищних рад 
Дніпропетровської області на тему «Земельні торги (аукціони). 
Продаж земель державної та комунальної власності», 
Дніпропетровськ 

27 травня 2014 року на 1-
му Національному каналі 
в програмі «Колос» ви-
йшов в ефір черговий ви-
пуск радіопрограми «Моя 
земля – моє право», підго-

товлений у рамках одной-
менної інформаційної кам-
панії, що впроваджується 
Українським освітнім 
центром реформ за спри-

яння Проекту USAID Агро-
Інвест. 

Тема випуску: «Коли закін-
чаться черги в органах 
Укрдержреєстру?». 

Радіопрограма «Моя земля – моє право» 

23 травня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест пре-
зентував черговий модуль 
тренінгу з агротехнологій 
для фінансових спеціаліс-
тів, розробленого Проек-
том для кредитних спеціа-
лістів партнерських банків 
«Метабанк» і «Кредобанк» 

у Запорізькій області. 
Під час тренінгу були пре-
зентовані технології моло-
чного скотарства та сви-
нарства. 
Учасники тренінгу – 12 
кредитних спеціалістів з 
партнерських банків – 
отримали детальні посіб-

ники та довідкові матеріа-
ли з основних аспектів аг-
ротехнологій, які відобра-
жаються на фінансових 
показниках сільгосптова-
ровиробників і впливають 
на усунення ризиків при 
фінансуванні. 

Тренінг «Агротехнологічні знання для фінансових спеціалістів: 
основи технологій і маркетингу та структура собівартості 
молочного виробництва і свинарства», Запоріжжя 



28 травня 2014 року в 
Херсонській області за 
підтримки Проекту 
USAID АгроІнвест був 
проведений фінальний 
тренінг 2-го етапу Бізнес
-школи «Мільйон - це 
просто!». Бізнес-школа є 
спільним проектом КС 
«Народна довіра» та 
Проекту USAID АгроІн-
вест, метою якого є під-
вищення фінансової 
обізнаності сільгоспви-
робників та їх дітей. За 
час роботи Бізнес-
школи пройшли навчан-
ня основам бізнес-
планування 38 дітей - 
старшокласників сільсь-
ких шкіл Херсонщини.  

Тренінг проводився на те-
риторії історико-
рекреаційного комплексу 
«Зелені хутори Таврії» в 
Голопристанському районі 
Херсонської області. Місце 
проведення було обрано 
невипадково: цей проект у 
сфері сільського зеленого 
туризму було розпочато з 
нуля, і всього за 4 роки 
проект було істотно розбу-
довано: за минулий рік 
комплекс відвідали більше 
24 тис. туристів. Керівник 
проекту Олександр Воло-
димирович Долинко поді-
лився історією свого успіху 
і закликав старшокласників 
не шукає щастя за кордо-
ном, а реалізовувати себе 
в рідному краю. Підприє-

мець вважає, що можливо-
стей для бізнесу на Батькі-
вщині дуже багато, потріб-
но просто зуміти їх побачи-
ти і втілити. 
Під час заходу шість фіна-
лістів конкурсу провели 
презентації своїх бізнес -
ідей. Всі вони відрізнялися 
новизною, свіжістю й оригі-
нальністю, а економічні 
розрахунки бізнес - планів 
були проведені дуже про-
фесійно і грамотно. Члени 
журі були приємно здиво-
вані високим рівнем підго-
товки слухачів Бізнес -
школи. Наприкінці тренінгу 
відбулося урочисте нагоро-
дження переможців та но-
мінантів конкурсу.  

 Стор. 12 

Фінальний тренінг бізнес-школи «Мільйон – це просто!», 
Херсонська область 

27 травня 2014 ро-
ку партнер Проекту 
USAID АгроІнвест – 
Земельна спілка 
України – в рамках 
реалізації проекту 
«Створення та роз-
будова Ресурсного 
центру та Веб-
порталу з прав на 
землю» провела 
навчальний семі-

нар для надавачів правової 
допомоги, землевпорядни-
ків, представників органів 
земельних ресурсів 
«Земельні спори: прядок та 
практика врегулювання». 

На семінарі були розгляну-
ті наступні питання: 

1. Досудове врегулювання 
земельних спорів. 
2. Посередництво як спосіб 
вирішення земельних спо-
рів. 
3. Практика вирішення спі-
рних питань в сфері земле-
устрою. 
4. Визнання прав на зем-
лю. 
5. Аналіз відповідності ви-
могам законодавства доку-
ментації із землеустрою та 
рішень про її затверджен-
ня. 
6. Скасування рішень про 
надання/вилучення земель 
та визнання недійсними 
правовстановлюючих доку-
ментів на землю. 
7. Аналіз дотримання чи 

порушення порядку зміни 
цільового призначення зе-
мель. 
8. Винос меж земельних 
ділянок в натуру (на місце-
вість). 

9. Особливості проведення 
судової експертизи при 
вирішенні земельних спо-
рів. 

Мета заходу полягала в 
роз’ясненні шляхів врегу-
лювання земельних спорів, 
практики вирішення спір-
них питань в сфері землеу-
строю, особливостей про-
ведення судової експерти-
зи при вирішенні земель-
них спорів тощо. 
  

Навчальний семінар «Земельні спори: прядок та практика 
врегулювання», Київ 



28 травня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест у 
співпраці із партнерськими 
організаціями провів круг-
лий стіл на тему «Розвиток 
сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів 
органічної продукції».  
У круглому столі взяли 
участь представники Мініс-
терства аграрної політики 
та продовольства, профі-
льних асоціацій, місцевих 
органів влади та державної 
адміністрації, фермери, 
керівники сільськогоспо-
дарських обслуговуючих 
кооперативів, об’єднань 
малих і середніх виробни-
ків, проектів технічної до-

помоги, інші ключові особи, 
зацікавлені в подальшому 
розвитку руху органічного 
виробництва. 
У рамках круглого столу 
було проведене обгово-
рення та розроблено про-
позиції щодо спільних дій 
усіх зацікавлених сторін у 
створенні передумов для 
ефективного розвитку сіль-
ськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів, що 
спеціалізуються на виро-
щуванні органічної продук-
ції, а саме:  

 допомога в інституцій-
ному розвитку сільсь-
когосподарських обслу-

говуючих кооперативів 
органічної продукції, 

 удосконалення систе-
ми інформаційно-
консультаційного су-
проводу діяльності 
сільськогосподарських 
обслуговуючих коопе-
ративів органі-
чної продукції, 

 організація ма-
ркетингового 
ланцюжка сис-
теми збуту ор-
ганічної проду-
кції сільського-
сподарських 
кооперативів 
тощо. 

Круглий стіл із питань розвитку органічного виробництва на базі 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, Київ 

28 травня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІн-
вест – ГО “Громадська пла-
тформа впровадження зе-
мельної реформи” – прове-
ла семінар для землевпо-
рядників сільських та сели-
щних рад Дніпропетровсь-
кого, Новомосковського, 
Синельниківського, Соло-
нянського, Томаківського, 
Нікопольського, Криничан-
ського, Верхньодніпровсь-
кого, Петриківського, Цари-
чанського, Маглалинівсько-
го районів. На семінарі роз-
глядалися такі питання:  
1. Зміни у земельному за-
конодавстві України;  
2. Особливості реєстрації 

прав на нерухоме майно;  
3. Контроль за використан-

ням і охороною земель;  
4. Землеустрій. 
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Семінар для землевпорядників сільських та селищних рад, 
Дніпропетровськ  



 Стор. 14 

29 травня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІн-
вест – Одеська обласна 
організація ВГО «Комітет 
виборців України» – спіль-
но з Татарбунарським 
райуправлінням юстиції та 
державним нотаріусом Та-
тарбунарського району 
провели практичний семі-
нар для працівників сільсь-
ких рад Татарбунарського 
району Одеської області 
під назвою «Проблемні 

питання складання та за-
свідчення заповітів уповно-
важеними особами сільсь-
ких рад».  
Метою проведення практи-
чного семінару було озна-
йомити уповноважених 
осіб сільських рад з основ-
ними проблемами, котрі 
виникають при складанні 
та засвідченні заповітів (у 
першу чергу – щодо земе-
льних ділянок), а також 

дати рекомендації з їх ви-
правлення/недопущення.  
Актуальність проведення 
такого заходу зумовлюєть-
ся численними помилками 
уповноважених осіб сільсь-
ких рад при складанні та 
засвідченні заповітів.  
Такі прикрі помилки пра-
цівників сільських рад до-
водиться виправляти вже 
в судовому порядку, ви-
трачаючи час та гроші вла-
сників земельних ділянок.  

Семінар «Проблемні питання складання та посвідчення заповітів 
уповноваженими особами сільських рад», Одеська область 

29 травня 2014 року Про-
ект USAІD АгроІнвест у 
співпраці з Херсонською 
обласною державною 
адміністрацією провів 
Круглий стіл з питань ре-
алізації сільськогосподар-
ської продукції на внутрі-
шньому та зовнішньому 

ринках, безпеки продуктів 
харчування та оформлен-
ня експортних документів.  
Учасники круглого столу 
обговорили актуальні пи-
тання безпеки продуктів 
харчування і розробили 
пропозицій щодо спільних 
дій усіх зацікавлених сто-

рін у створенні належних 
умов торгівлі сільськогос-
подарською продукцією та 
недопущення стихійної  
торгівлі продуктами хар-
чування, оформлення екс-
портних документів коопе-
ративними структурами. 

Круглий стіл з питань реалізації сільськогосподарської 
продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, Херсон 

29 травня 2014 року парт-
нер Проекту USAІD АгроІ-
нвест – Громадська орга-
нізація «Громадська плат-
форма впровадження зе-
мельної реформи в Дніп-
ропетровській області» 
провела тренінг і засідан-
ня експертної групи Пок-
ровського району Дніпро-
петровської області.  
У тренінгу взяли участь 
представники РДА, Держ-

земагентства, районної 
ради, сільські голови, 
сільські землевпорядники, 
представники асоціації 
фермерів. Мета засідан-
ня: формування дієздат-
ної експертної групи, зна-
йомство з формами та 
методами роботи, вияв-
лення і аналіз існуючих 
конфліктів у земельній 
сфері у територіальних 
громадах Покровського 

району, підготовка пропо-
зицій щодо вирішення ос-
новних конфліктних ситуа-
цій. За результатами об-
говорення були ідентифі-
ковані такі основні про-
блемні питання: відсут-
ність налагоджених кана-
лів обміну інформацією 
між різними гілками влади 
з земельних питань; за-
надто складний пакет для 
реєстрації тощо. 

Tренінг і засідання експертної групи Покровського району 
Дніпропетровської області  



29 травня 2014 року пра-
цівники проекту USAID Аг-
роІнвест узяли участь у 
проведенні зборів правлін-
ня сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперати-
ву «Широке» Скадовського 
району Херсонської облас-
ті.  

Згаданий кооператив є од-
ним із грантоотримувачів 
Проекту АгроІнвест і завдя-
ки впровадженню спільно-
го проекту облаштував ка-
меру охолодження для 
овочів, ягід та фруктів. 
Крім того, завдяки прове-
деним навчанням з техно-
логії вирощування продук-
ції і її маркетингу, члени 
кооперативу впевнилися у 

необхідності вирощувати 
односортну, одного розмі-
ру продукцію із забезпе-
ченням холодного ланцюга 
від виробника (тобто коо-
перативу) до споживача. 
Це має вирішальне значен-
ня для ефективного збуту 
продукції (не стихійного з 
поля, а цивілізованого у 
відповідності до контрактів 
та із забезпеченням її якос-
ті). 

Так, наприклад, під час 
зборів правління було за-
значено, що кооператив 
щоденно збирає та відван-
тажує до 13 тонн огірків 
одного сорту із безпосере-
днім охолодженням у коо-
перативній камері охоло-

дження. В свою чергу, 
саме таку продукцію із 
задоволенням купують 
трейдери та мережі про-
дажу.  

Членами кооперативу бу-
ло зазначено, що тільки 
завдяки впровадженню 
даного грантового проекту 
від АгроІнвесту і отрима-
ним знанням члени коопе-
ративу змогли змінити 
своє ставлення до виро-
щування овочів, а також 
отримати за свою продук-
цію набагато вищу ціну, 
ніж та, яку раніше їм спла-
чували посередники, заку-
повуючи «з поля» (без 
фасування, упаковки, охо-
лодження).  

30 травня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІн-
вест – Земельна спілка 
України – у рамках реаліза-
ції проекту «Створення та 
розбудова Ресурсного 
центру та Веб-порталу з 
прав на землю» провів се-
мінар «Земельні відносини 
– 2014» в м. Вишгород Ки-
ївської області. 

На семінар були запрошені 
представники органів міс-
цевого самоврядування, 
надавачі первинної та вто-
ринної правової допомоги, 
землевпорядники, пред-
ставники органів держав-
ної влади та громадських 
організацій. 

Мета заходу – надати уча-
сникам семінару інформа-
цію про зміни в законодав-
стві, що регулює питання 

земельних відносин, розг-
лянути проблемні питання 
та шляхи їх вирішення. 

У рамках заходу були розг-
лянуті такі питання: 
Загальна характеристика 
змін у земельному законо-
давстві в 2013-2014 роках; 

 Зміни в суб'єктному 
складі органів держав-
ної влади, уповноваже-
них розпоряджатися 
землями державної 
власності;  

 Особливості розпоря-
дження землями сіль-
ськогосподарського 
призначення; 

 Проблемні питання 
оренди сільськогоспо-
дарських земель;  

 Проблеми продовжен-

ня договорів;  
Реєстрація речових 
прав на землю;  

 Особливості отриман-
ня свідоцтва про право 
власності на земельну 
ділянку;  

 Порядок формування 
земельних ділянок та 
присвоєння кадастро-
вих номерів; 

 Накладення меж земе-
льних ділянок;  
Шляхи вирі-
шення межо-
вих спорів; 

 Винесення 
меж земель-
них ділянок 
в натурі (на 
місцевості). 

Семінар «Земельні відносини – 2014», Київська область 
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Збори правління сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу «Широке», Херсонська область 



Наступні події 

 Стор. 16 

3 червня 2014 року 

VI Міжнародний конгрес  «Прибуткове свинарст-
во», Київ 

3 червня 2014 року партнер  проекту USAID АгроІн-
вест - Асоціація «Свинарі України» - проводить  VI 
Міжнародний конгрес «Прибуткове свинарство».   
Учасники заходу  обговорять результати діяльності 
галузі, поточні виклики та перспективи на шляху до 
Європейської інтеграції. 

Під час роботи конгресу відбудеться відкрите засідан-
ня Робочої групи з розвитку та регуляції галузі сви-
нарства Департаменту тваринництва Міністерства 
аграрної політики і продовольства України, в якому 
візьмуть участь представники Мінагрополітики, Асоці-
ації свинарів України, виробники, юристи, а також інші 
учасники конгресу. 

Питання, запропоновані для обговорення та розгля-
ду: 

 Дерегуляція та синхронізація із сучасними умова-
ми виробництва та світовими стандартами вете-
ринарного та екологічного законодавства; 

 Створення та впровадження нового державного 
стандарту з оцінки та класифікації туш свиней та 
проведення взаєморозрахунків між виробниками 
та переробними підприємствами; 

 Створення національної системи обліку і контро-
лю племінних ресурсів України у галузі свинарст-
ва; 

 Підвищення «зеленого» тарифу для сільськогос-
подарських підприємств; 

 Впровадження інвестиційних проектів 
Наприкінці засідання будуть прийняті конкретні рішен-
ня, які будуть  направлені  як пропозиції до законоп-
роектів та постанов у Верховну Раду України. 

Місце проведення: «КиївЕкспоПлаза»,  м. Київ. 

 
5 червня 2014 року 

Круглий стіл «Вплив законодавства ЄС на регу-
лювання та розвиток кредитних спілок України», 
Київ  

5 червня 2014 року проект USAID АгроІнвест прово-
дить круглий стіл «Вплив законодавства ЄС на регу-
лювання та розвиток кредитних спілок України». У 

ході круглого столу будуть представлені пропозиції 
щодо застосування виключень щодо дії Директив ЄС, 
що регулюють діяльність кредитних спілок, та реко-
мендації щодо методів лобіювання внесення цих ви-
ключень. Крім того, будуть обговорене питання на-
прямів удосконалення українського законодавства, 
що регулює діяльність кредитних спілок. 

У заході візьмуть участь представники органів держа-
вної влади, які регулюють діяльність кредитних спі-
лок, асоціацій кредитних спілок, міжнародних проектів 
технічної допомоги та інших зацікавлених організацій. 

Місце проведення: м. Київ, офіс Проекту USAID АгроІ-
нвест, вул. Володимирська, 4, 2-й поверх. 

 
5 червня 2014 року 

Конференція «Селекція. Насінництво. Виробницт-
во насіння», Київ 

5 червня 2014 року фахівці Проекту USAID АгроІнвест 
візьмуть участь у конференції на тему «Селекція. На-
сінництво. Виробництво насіння», яка відбудеться в 
рамках XXVI Міжнародної агропромислової виставки 
«АГРО-2014».  

Під час конференції будуть розглядатися такі питан-
ня: 

 Селекція зернових і технічних культур. Перспек-
тиви розвитку. 

 Нові правові форми організації насінництва. 
 Динаміка розвитку ринку. Євро-Азійський вектор 

розвитку. 
 Фінансування закупівлі насіння. Практичні підхо-

ди. 
Від Проекту USAID АгроІнвест буде зроблена презен-
тація на тему: «Кооперативні засади формування віт-
чизняного ринку насінництва». 

Місце проведення: м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 
1, Експоцентр України. 

 
5 червня 2014 року 

Круглий стіл «Продовольча безпека та безпека 
продовольства – органічний сектор», Київ  

5 червня 2014 року відбудеться засідання круглого 
столу на тему «Продовольча безпека та безпека про-
довольства – органічний сектор». Захід відбудеться 
рамках Другої спеціалізованої виставки-ярмарку орга-
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нічних продуктів і технологій "ORGANIC-2014", що про-
водиться за підтримки Проекту USAID АгроІнвест Міні-
стерством аграрної політики та продовольства України 
у співпраці з Федерацією органічного руху України. 

Місце проведення: м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 1, 
Експоцентр України. 

 
5 червня 2014 року  

Тренінг «Правовий статус неприбуткових організа-
цій та їхніх регіональних представництв», Київ  

Проект USAID АгроІнвест проводить масштабну про-
граму з підвищення організаційної спроможності галу-
зевих асоціацій аграрного сектора.  

5 червня 2014 року відбудеться другий навчальний 
тренінг у рамках зазначеної програми на тему 
«Правовий статус неприбуткових організацій та їхніх 
регіональних представництв».  

Місце проведення: м. Київ, вул. Жилянська, 75. 

 
6 червня 2014 року  

Круглий стіл «Розвиток сільських територій у сис-
темі євроінтеграційних процесів в Україні», Київ  

6 червня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІнвест 
– Національна асоціація сільськогосподарських дорад-
чих служб України – спільно з Департаментом науково-
освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських 
територій Міністерства аграрної політики та продово-
льства України проводить круглий стіл у рамках XXVI 
Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2014». 
Тема круглого столу: «Розвиток сільських територій у 
системі євроінтеграційних процесів в Україні». До уча-
сті у заході запрошуються сільськогосподарські това-
ровиробники та представники їхніх об’єднань, науков-
ці, політики, представники органів влади та місцевого 
самоврядування, міжнародних організацій, проектів 
міжнародної технічної допомоги, ЗМІ.  

На круглому столі обговорюватимуться такі питання: 

 Розвиток сільських територій України в контексті 
європейської інтеграції; 

 Угода про асоціацію між Україною та ЄС: вплив на 
розвиток сільського господарства; 

 Вплив сільськогосподарської кооперації на розви-
ток села; 

 Інформаційне забезпечення євроінтеграційних 
процесів в АПК. 

Місце проведення: 1-й павільйон Національного ком-
плексу «Експоцентр України», проспект Академіка Глу-
шкова, 1, Київ. 

 
10 червня 2014 року 

Радіопрограма «Моя земля – моє право» 

10 червня 2014 року на 1-му Національному радіокана-
лі, в програмі «Колос», вийде в ефір черговий випуск 
радіопрограми «Моя земля – моє право», підготовле-
ний у рамках однойменної інформаційної кампанії, що 
впроваджується Українським освітнім центром реформ 
за сприяння Проекту USAID АгроІнвест. 

Тема випуску: «Стихійні ринки сільськогосподарської 
продукції». 

 

11 червня 2014 року 

Тренінг «Догляд за рослинами огірків у фазі масо-
вого плодоношення в плівкових теплицях. Діагнос-
тика стану рослин», Херсонська область 

11 червня 2014 року Проект USAID АгроІнвест проведе 
шостий тренінг серії «Сучасне виробництво огірків в 
плівковий теплицях» для сільгоспвиробників – членів 
кредитної спілки «Громада» на тему: «Догляд за рос-
линами огірків у фазі масового плодоношення в плів-
кових теплицях. Діагностика стану рослин».  

Метою тренінгу є ознайомлення фермерів з агротехні-
кою догляду за рослинами огірків у фазі масового пло-
доношення, методикою діагностики стану рослин та 
отримання практичних навичок з виконання цих опера-
цій. Очікується, що тренінг сприятиме технологічному 
розвитку дрібних виробників, що позитивно вплине на 
зростання їх кредитоспроможності.  
Тренінг проводиться у рамках спільної програми Прое-
кту USAID АгроІнвест та кредитної спілки «Громада», 
метою якої є стимулювати довгостроковий розвиток 
малих і середніх сільгоспвиробників - членів спілки.  

Місце проведення: c. Гладківка, Херсонська область. 

 

11 червня 2014 року  

Тренінг «Питання оподаткування і ведення бухгал-
терського обліку в неприбуткових організаціях», 
Київ  

Проект USAID АгроІнвест проводить масштабну про-
граму з підвищення організаційної спроможності галу-
зевих асоціацій аграрного сектора.  

11 червня 2014 року відбудеться черговий, третій на-
вчальний тренінг у рамках зазначеної програми на те-
му «Питання оподаткування і ведення бухгалтерського 
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обліку в неприбуткових організаціях».  

Місце проведення: м. Київ, вул. Жилянська, 75. 

 

11-12 червня 2014 року 

Тренінг «Удосконалення практики перевірок дія-
льності кредитних спілок внутрішніми аудитора-
ми», Київська область 

11-12 червня 2014 року проект USAID АгроІнвест про-
водить тренінг «Удосконалення практики перевірок 
діяльності кредитних спілок внутрішніми аудиторами» 
для кредитних спілок – учасників Робочої групи з аг-
рокредитування. 

Мета даного тренінгу: надання особам, що виконують 
функції внутрішніх аудиторів у кредитних спілках – 
учасниках Робочої групи, необхідних знань щодо спе-
цифічних областей внутрішнього аудиту, особливос-
тей виявлення та запобігання шахрайству; проведен-
ня аналізу ситуацій, що виникають в ході планування, 
підготовки і проведення аудиту; отримання практич-
них навичок щодо оцінки системи внутрішнього конт-
ролю, а також щодо звітування. Кінцевою метою тре-
нінгу є вдосконалення операційної діяльності та фі-
нансової стабільності кредитних спілок з метою вдос-
коналення якості обслуговування малих та середніх 
сільгоспвиробників. 

Місце проведення: Київська область, с. Петропавлів-
ська Борщагівка. 

 

12 червня 2014 року 

Круглий стіл для землевпорядників сільських та 
селищних рад Зінківського району, Полтавська 
область 

12 червня 2014 року Проект USAID АгроІнвест органі-
зовує круглий стіл на тему "Договір оренди: як відсто-
яти інтереси власника землі". Круглий стіл проходити-
ме у рамках семінару для землевпорядників сільських 
та селищних рад Зінківського району Полтавської об-
ласті.  

По завершенні круглого столу його учасники долу-
чаться до семінару, на якому розглядатимуться акту-
альні проблеми землеустрою у світлі новацій земель-
ного законодавства.  

Семінар проводиться у рамках проекту «Створення 
мережі правової підтримки сільського населення в 
галузі земельних відносин», що здійснюється громад-
ськими організаціями «Громадська платформа впро-
вадження земельної реформи в Дніпропетровській 
області» та «Спілка сільських жінок України» за підт-
римки Проекту USAID АгроІнвест.  

Місце проведення: м. Зіньків Полтавської області. 

 

12 червня 2014 року  

Практичний семінар для працівників сільських 
рад «Взаємодія органів місцевого самоврядуван-
ня та землевпорядних організацій у підготовці 
документів для виділення та передачі земельних 
ділянок», Татарбунарський район Одеської облас-
ті 

12 червня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Херсонська обласна організація ВГО “Комітет 
виборців України” – спільно з Татарбунарським ра-
йонним управлінням юстиції проведуть практичний 
семінар для працівників сільських рад Татарбунарсь-
кого району Одеської області під назвою “Взаємодія 
органів місцевого самоврядування та землевпоряд-
них організацій у підготовці документів для виділення 
та передачі земельних ділянок”. 

Метою проведення практичного семінару є ознайом-
лення представників сільських рад з основними про-
блемами, котрі виникають при підготовці документів 
для виділення та передачі земельних ділянок у сіль-
ській місцевості, а також забезпечення координації та 
співпраці органів місцевого самоврядування з земле-
впорядними організаціями в цій сфері.  

За результатами семінару очікується досягнення 
більш професійного та якісного рівня взаємодії орга-
нів місцевого самоврядування та землевпорядних 
організацій у сфері підготовки документів для виді-
лення та передачі земельних ділянок, досягнення 
більш ефективної реалізації власниками земельних 
ділянок свого права власності. По закінченні заходу 
представникам усіх сільських рад Татарбунарського 
району будуть передані комплекти правових просвіт-
ницьких матеріалів, підготовлених Ресурсним 
центром з прав на землю, створеним Земельною спі-
лкою України за підтримки Проекту USAID АгроІнвест.  

Місце проведення: Центральна бібліотека, Татарбу-
нари, Одеська область.  

 

12-13 червня 2014 року 

Тренінг «Агротехнологічні знання для фінансових 
спеціалістів: основи технологій і маркетингу та струк-
тура собівартості основних галузей сільськогосподар-
ського виробництва», Херсон 
12-13 червня 2014 року Проект USAID АгроІнвест 
проводить у Херсоні дводенний тренінг 
«Агротехнологічні знання для фінансових спеціаліс-
тів: основи технологій і маркетингу та структура собі-
вартості основних галузей сільськогосподарського 
виробництва» для кредитних спеціалістів партнерсь-
ких кредитних спілок з південних областей України.  
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На тренінгу будуть представлені всі шість навчальних 
модулів, розроблених Проектом АгроІнвест, з основ-
них галузей сільськогосподарського виробництва на 
півдні України: виробництво технічних культур, овочів-
ництво, тепличне виробництво, виробництво ягід та 
фруктів, свинарство і молочне тваринництво.  

Учасникам будуть представлені основні елементи тех-
нології виробництва та маркетингу сільськогосподар-
ської продукції; вони дізнаються про моделювання со-
бівартості виробництва продукції ключових сільського-
сподарських галузей, використовуючи дані фактичних 
сільгоспвиробників. Для більш глибокого розуміння 
специфіки виробництва програма навчання буде також 
включати інтерактивні практичні дослідження на конк-
ретних прикладах/ситуаціях.  

Місце проведення: м. Херсон. 

 

18 червня 2014 року 

Семінар «Зміни в земельному законодавстві Украї-
ни», Миколаївська область 

18 червня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Херсонська обласна організація Комітету вибор-
ців України проводить семінар «Зміни в земельному 
законодавстві в Україні» у рамках проекту «Земельні 
права: консультування, правозахист та яскрава просві-
та на півдні України». 

Семінар проводиться спільно з районним відділом юс-
тиції для представників фермерських господарств, па-
йовиків, орендарів, землевласників Вознесенського 
району з метою ознайомлення із земельним законо-
давством України та змінами у законах, що регулюють 
питання власності і оренди землі. Під час семінару бу-
дуть розглянуті такі питання:  

як оформити права власності у 2014 році при привати-
зації 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 сьогодні для державної реєст-
рації права на землю і як саме проводиться реєст-
рація права оренди на землю.  

Підвищення поінформованості учасників семінару з 
зазначених питань дозволить їм кваліфіковано надава-
ти консультації сільським жителям та сприятиме їм у 
вирішенні земельних проблем та захисті земельних 
прав.  

Місце проведення: м. Вознесенськ, вул. Леніна, 4, 
центральна бібліотека. 

 

18-19 червня 2014 року 

Навчальної поїздка до оптового ринку сільськогос-
подарської продукції «Шувар», Львів 

18-19 червня 2014 року Проект АгроІнвест у співпраці 
із партнерськими організаціями проводить навчальну 
поїздку з питань розвитку системи збуту продукції фер-
мерських господарств на прикладі роботи оптового 
ринку сільгосппродукції «Шувар».  

Під час поїздки учасники зможуть ознайомитися з пи-
таннями діяльності ринку "Шувар", вимогами ринку до 
поставок, виробництва і збуту сільськогосподарської, 
плодово-овочевої та іншої продукції, та іншими про-
блемами, що хвилюють фермерів, зокрема, питаннями 
забезпечення дієвості роботи фермерських груп. 

Місце проведення: м. Львів, вул. Хуторівка, 4б, ОРСП 
"Шувар". 

 

20 червня 2014 року  

Тренінг «Мистецтво комунікацій та спілкування із 
засобами масової інформації», Київ  

20 червня 2014 року відбудеться черговий, четвертий 
навчальний тренінг «Мистецтво комунікацій та спілку-
вання із засобами масової інформації», що проводити-
меться Проектом USAID АгроІнвест у партнерстві з 
Інтерньюз-Україна в рамках масштабної програми з 
підвищення організаційної спроможності галузевих 
асоціацій аграрного сектора. 

Мета тренінгу - навчити представників галузевих асоці-
ацій ефективно спілкуватися з пресою та робити публі-
чні виступи. Ці навички дозволять їм у подальшому 
доносити важливі меседжі з земельних та аграрних 
питань, переконливо обстоювати свою позицію, спря-
мовувати обговорення у правильне русло та ефектив-
но презентувати матеріал, що, в свою чергу, позитив-
но позначиться на результатах інформаційної роботи 
як самих асоціацій, так і Проекту USAID АгроІнвест.  

Учасники тренінгу отримають можливість оволодіти 
такими практичними індивідуальними навичками: 

Як професійно спілкуватись з журналістами та давати 
інтерв’ю; 

Як зрозуміти логіку думок репортера; 

Як сформулювати і успішно передати журналісту свою 
точку зору; 

Види інтерв'ю та практичні поради («прямий ефір», у 
запису); 

Що робити у випадку «провокаційних» інтерв’ю.  

Місце проведення: м. Київ, вул. Ризька 15. 

24 червня 2014 року 

Семінар «Передача земель сільськогосподарсько-
го призначення державної форми власності у ко-
мунальну власність, приватизація та оренда земе-
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льних ділянок сільськогосподарського призна-
чення за новим земельним законодавством», 
Хмельницький 

24 червня 2014 р. партнер Проекту USAID АгроІнвест 
- Регіональна громадська організація «Перший аграр-
ний кластер» - у рамках реалізації проекту 
«Врегулювання земельних відносин у сільській місце-
вості» проводить семінар-навчання на тему: 
«Передача земель сільськогосподарського призна-
чення державної форми власності у комунальну влас-
ність, приватизація та оренда земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення за новим земельним 
законодавством». 

На семінар запрошуються керівники та спеціалісти 
Головного управління Держземагенства в Хмельни-
цькій області, Департаменту агропромислового роз-
витку ОДА, сільські голови та землевпорядники Хме-
льницької області.  

Мета заходу: надати учасникам семінару інформацію 
про порядок передачі земель сільськогосподарського 
призначення державної форми власності у комуналь-
ну власність та порядок реєстрації речового права, 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 у комунальну вла-
сність; 

 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.Хмельницький, зала засідань 
обласної ради. 

 

24 червня 2014 року 

Засідання Прес-клубу, присвячене презентації і 
обговоренню результатів дослідження “Договір 
оренди: як відстояти інтереси власника землі», 
Київ 

24 червня 2014 року відбудеться чергове засідання 
Національного прес-клубу з аграрних і земельних пи-
тань. Захід проводиться у форматі круглого столу на 
тему "Договір оренди: як відстояти інтереси власника 
землі" у рамках інформаційно-роз’яснювальної кам-
панії "Моя земля -- моє право", яка здійснюється 
Українським освітнім центром реформ за сприяння 
Проекту USAID АгроІнвест. До участі в заході запро-
шено представників Міністерства аграрної політики і 
продовольства, виробників та галузевих асоціацій. 

Місце проведення: вул. Б. Хмельницького, 8/16, Київ, 
Укрінформ. 

 

24 червня 2014 року 

Вебінар для землевпорядників сільських та сели-
щних рад Дніпропетровської області на тему 
«Садове товариство на території сільської ради: 
створення,ведення,оподаткування», Дніпропет-
ровськ 

24 червня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – громадська організація «Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи в Дніпропет-
ровській області» – проводить другу частину вебінару 
для землевпорядників сільських та селищних рад 
Дніпропетровської області на тему «Садове товарист-
во на території сільської ради: створення, ведення, 
оподаткування». 

Мета проведення вебінару – надати інформацію про 
створення юридичної особи –  садове товариство на 
території сільської ради;  правові аспекти створення, 
ведення бухгалтерського обліку та оподаткування 

У ході проведення вебінару  будуть  висвітлені такі 
питання: 

 Правові основи створення садового товариства; 

 Бухгалтерський облік у садовому товаристві; 

 Оподаткування садового товариства. 
Місце проведення: м. Дніпропетровськ. 

 

26 червня 2014 року 

Тренінг «Типові проблеми, виявлені під час виїз-
ного моніторингу юридичної роботи та кредитно-
фінансової діяльності кредитних спілок, що спеці-
алізуються на фінансуванні малих та середніх 
сільгоспвиробників, та шляхи їх уникнення та по-
долання», Київ 

26 червня 2014 року проект USAID АгроІнвест прово-
дить тренінг для представників кредитних спілок з 
метою сприяння запобіганню та/або вирішенню типо-
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вих проблем, виявлених у результаті виїзного моніто-
рингу юридичної роботи та кредитно-фінансової діяль-
ності кредитних спілок, що спеціалізуються на фінансу-
ванні малих та середніх сільгоспвиробників.  

Кінцевою метою тренінгу є вдосконалення операційної 
діяльності та фінансової стабільності кредитних спілок 
з метою поліпшення якості обслуговування малих та 
середніх сільгоспвиробників. 

Місце проведення: м. Київ. 

 

26 червня 2014 року 

Тренінг «Догляд за рослинами огірків у фазі масо-
вого плодоношення в плівкових теплицях. Прове-
дення аналізу ґрунту і води для зрошення», 
Херсонська область 

26 червня 2014 року Проект USAID АгроІнвест проведе 
наступний, уже сьомий тренінг серії «Сучасне вироб-
ництво огірків в плівковий теплицях» для сільгоспвиро-
бників – членів кредитної спілки «Громада» на тему: 
«Догляд за рослинами огірків у фазі масового плодо-
ношення в плівкових теплицях. Проведення аналізу 
ґрунту і води для зрошення».  

Метою тренінгу є ознайомлення фермерів з агротехні-
кою догляду за рослинами огірків у фазі масового пло-
доношення, методикою проведення аналізу ґрунту та 
води для зрошення та отримання практичних навичок 
з виконання цих операцій.  

Очікується, що тренінг сприятиме технологічному роз-
витку дрібних виробників, що позитивно вплине на зро-
стання їх кредитоспроможності.  

Тренінг проводиться у рамках спільної програми Прое-
кту USAID АгроІнвест та кредитної спілки «Громада», 
метою якої є стимулювати довгостроковий розвиток 
малих і середніх сільгоспвиробників - членів спілки.  

Місце проведення: c. Гладківка, Херсонська область. 

 

26 червня 2014 року 

Радіопрограма «Моя земля – моє право» 

26 червня 2014 року на 1-му Національному радіокана-
лі, в програмі «Колос», вийде в ефір черговий випуск 
радіопрограми «Моя земля – моє право», підготовле-
ний у рамках однойменної інформаційної кампанії, що 
впроваджується Українським освітнім центром реформ 
за сприяння Проекту USAID АгроІнвест. 

Тема випуску: «Договір оренди: як відстояти інтереси 
власника землі». 

 
26 червня 2014 року  

Тренінг «Стратегічне планування та належне 
управління в організаціях», Київ  

Проект USAID АгроІнвест проводить масштабну про-
граму з підвищення організаційної спроможності галу-
зевих асоціацій аграрного сектора.  

26 червня 2014 року відбудеться черговий, п’ятий на-
вчальний тренінг у рамках зазначеної програми на те-
му «Стратегічне планування та належне управління в 
організаціях».  

Місце проведення: м. Київ, вул. Жилянська, 75. 
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Без штампу в паспорті маєш право на спадщину в четверту чергу… 

Успішна історія. Жінка дізналася, яка вона в черзі на спадщину 

Кредитні спілки: шлях через терни фінансової кризи до зірок на прапорі ЄС 

Что происходит с кредитными союзами в Крыму 

Нові правила реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 2014 році 

Аграрная Украина должна думать не только о зарубежных, но и о внутренних рынках 

Досліджена земельна оренда: де дірки? 

Дискуссия экспертов агрорынка: севооборот и частная собственность на землю… 

Аграрії шукають нові ринки 

Досліджена земельна оренда 

Прийняття спадщини і реалізація спадкоємцями права на спадкування 

На Львівщині співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги 

На одне вирішене земельне питання у Вознесенську більше 

У квітні на Миколаївщині пройшло 2 просвітницькі заходи із земельних прав 

Добровільна відмова від земельної ділянки 

Як змусити владу надати громадянину земельну ділянку 

Як змінити цільове призначення земельної ділянки 

Українські сільгоспвиробники втрачають російський ринок. І тому змушені терміново шукати йому заміну 
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Огляд новин законодавства за період 28.04. - 04.05.2014 

Чи можна отримати дані генерального плану та детального плану території населеного пункту? 

Земля в Криму з точки зору українського законодавства 

Кредитні гарантії в аграрному секторі 

  Сертифікат органічного землеробства отримали 280 тис. га земель в Україні 

Нормативна грошова оцінка землі та орендна плата. Що потрібно знати орендарю 

Вирішені земельні питання в Одеській області мотивують як громадян, так і фахівців 

Протягом березня-квітня 50 жителів Татарбунарського району отримали правовий захист щодо 
земельних прав 

Чи зобов’язаний набувач земельної ділянки, який отримав її на підставі договору довічного утри-
мання, здійснити витрати на поховання відчужувача після його смерті? 

Реєстраційна система складає черговий іспит на зрілість 

В Україні мають проекти про сівозміну всього 4% господарств 

Из-за несовершенства Госреестра в Украине в этом году не удастся собрать 7 млн тонн зерна 

Чи зникнуть черги в уcтановах державної реєстрації прав на нерухоме майно? 

Чи можна передати право власності на земельну ділянку за договором довічного утримання у 
разі, коли земельній ділянці не присвоєний кадастровий номер? 

Коли припиняється договір довічного утримання і за яких підстав він може бути достроково розі-
рваний? 

Малому производителю за счет одних зерновых не выжить — мнение 
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Ювілейна сівозміна 

Невдовзі закону «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо збереження родючості 
ґрунтів» виповниться 5 років. Дата непересічна, та й 
закон не другорядний: він запровадив механізми сіво-
змін як проектів землеустрою.  

Проте фахівці з аграрних питань, запрошені до участі 
в засіданні згаданого Прес-клубу, налаштовані крити-
чно. Всі вони говорили переважно про недоліки зако-
ну і гостру потребу їх усунення.  

На деяких з них зупинився юридичний радник Проек-
ту USAID «АгроІнвест» Павло Кулинич. Зокрема, він 
послався на складність розробки проектів землеуст-
рою. «Справа в тому, що сівозміна розробляється як 
проект землеустрою. А такий документ готується за 
довгою процедурою, підлягає погодженню і затвер-
дженню різними органами влади. Крім того, він може 
бути ще й об’єктом державної землевпорядної експе-
ртизи. Все це затягує розробку проекту, ускладнює 
життя тим, хто хотів би використовувати земельні ді-
лянки на підставі проектів землеустрою». 

Друга причина стосується непрактичності проектів 
землеустрою. Вони, за словами Павла Кулинича, роз-
робляються землевпорядниками, а не агрономами, 
фахівцями у сфері ґрунтознавства. І тому серед сіль-
госпвиробників, які завжди зорієнтовані на конкретний 
результат, не користуються належним попитом.  

Третю причину фактичного блокування з боку сільгос-
пвиробників процесу застосування сівозміни Павло 
Кулинич пов’язав з її законодавчою недосконалістю. 
Він сказав: «Затверджений відповідними органами 
влади проект землеустрою є правовим актом для хлі-
бороба. Тобто, документом, який він не має право 
самостійно змінювати. Зате ситуація на полях зміню-
ється набагато швидше».  

Приміром, останнім часом відбувається чимало клі-
матичних змін, які суттєво позначаються на роботі 
аграріїв, і вони повинні на це оперативно реагувати. 
Часто – із внесенням відповідних змін до сівозміни. 
Але, підкреслив Павло Кулинич, «змінювати проекти 
землеустрою можна в такому самому порядку, в яко-
му вони і затверджуються». А на це потрібен час. Йо-
го ж у сільгоспвиробників, як відомо, катма. 

І, нарешті, підготовка проектів сівозмін надто дорого 
обходиться сільгоспвиробникам. «Плата, за нашими 
підрахунками, - зазначив Павло Кулинич, - сягає від 
20 до 70 грн. за 1 га. Господарство площею 101 га за 
розробку проекту землеустрою має сплатити 2-7 тис. 
грн. Якщо господарство має 1 тис. га, то сума зростає 
до 70 тис. грн.». 

Якщо існують проблеми, то мають бути і способи їх 
вирішення.  Павло Кулинич запропонував таких кіль-
ка. Перший з них – сівозміна повинна бути не тільки 
землеохоронним, а й бізнесовим засобом. «Тому сі-
возмінні проекти мають розроблятися самими сільсь-
когосподарськими товаровиробниками, у яких є агро-
номи. Якщо таких фахівців в господарстві немає, во-
но може замовити розробку проекту сівозміни в іншо-
го фахівця-агронома чи фахівця з ґрунтознавства. 
Але затверджувати проект сівозміни має сам замов-
ник. Він же повинен мати право оперативно вносити 
до нього зміни».   

Водночас має бути запроваджений доволі лібераль-
ний механізм контролю за сівозмінами. Їх проекти 
мають складатися у двох примірниках. Один з них 
залишається в господарстві і ним виконується, а дру-
гий надсилається до контролюючого органу. Сьогодні 
його функції виконує Державна сільськогосподарська 
інспекція. 

І останнє – сільгоспвиробники мають вести книги істо-
рії полів і позначати в них чергування культур. Це, на 

Проблемні сівозміни 

Лише 3,8% сільськогосподарських підприємств спромоглися підготува-
ти проекти сівозмін. Цей факт засвідчує, що ухвалений ще 4 червня 
2009 року закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо збереження родючості ґрунтів» досі не запрацював на повну 
міру. Про причини, які призвели до такого невтішного результату, 
йшлося під час чергового засідання Національного прес-клубу з аграр-
них та земельних питань.  
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переконання Павла Кулинича, також сприятиме підви-
щенню аграрної культури, яка, враховуючи ринкові пот-
реби, все-таки буде зорієнтована на збереження родю-
чості наших ґрунтів.   

 

Європейська сівозміна 

Фахівці стверджують, що Україна весь цей час намага-
ється винайти власну модель сівозміни, хоча може ско-
ристатися досвідом інших країн. 

Фахівець з аграрної політики Проекту USAID 
«АгроІнвест» Олександр Муляр розповів, що в Євросою-
зі працює дієва система дотацій. Проте вона поширю-
ється винятково на тих фермерів, які виконують певні 
обов’язкові вимоги. Одна з них стосується утримування 
ґрунтів у належному стані.  

Відтак, європейських фермерів не потрібно змушувати 
запроваджувати сівозміни. Вони й самі зацікавлені в 
них.  

«Тут наголос робиться не на сівозмінах як таких, а на 
диверсифікацію», - зазначив Олександр Муляр. І пояс-
нив - кожне фермерське господарство в ЄС повинно 
мати певний мінімум культур. Вирощування монокульту-
ри тут неприпустиме. Навіть якщо вона здатна забезпе-
чити фермеру надприбуток. Всі свідомі того, що такий 
підхід зашкодить землі.  

І це ще не все. Встановлюється часова обмеженість на 
вирощування однієї і тієї самої культури на одному і то-
му ж полі. І більше жодних обмежень. Все решта зале-
жить від творчості того, хто господарює на землі. 

Згідно з даними Генерального директорату з питань 
сільського господарства і розвитку сільських територій 
Європейської комісії, регулювання з метою підтримки 
якості ґрунтів і сівозмін у різних країнах-членах ЄС від-
бувається по-різному. Так,у Болгарії льон, соняшник та 
цукрові буряки забороняється вирощувати на одних і 
тих самих полях протягом двох років.  

У Румунії під особливий контроль потрапив соняшник. 
На одних землях його не можна вирощувати понад 2 
роки. 

Подібні часові обмеження запроваджені і в Угорщині, 
але вони поширюються на пшеницю, тритикале та яч-
мінь. Кукурудза тут належить до пільгових культур: на 
одних полях її можна вирощувати не більше трьох років. 

У Фінляндії свої правила. Вони доволі прості і зводяться 
до одного: місцеві господарства якнайменше мають ви-
рощувати 2 культури.  

Інша річ – Франція. Тут фермерам дозволяється виро-

щувати якнайменше 3 культури, але під кожну з них тре-
ба відводити не менше 5% земельної площі. 

Подібне правило застосовується і в Німеччині. Різниця 
лише в тому, що під кожну з культур має відводитися 
щонайменше 15% орної ділянки. 

У Греції встановлено, що не менш як 20% земель у сіво-
змінах мають бути відведені під бобові культури. 

«У багатьох інших країнах, які я не назвав, також немає 
деталізованих сівозмін. Проте є свої правила контролю 
за якістю ґрунтів. Відбуваються вибіркові обстеження з 
боку наглядових органів. Ця система уніфікована. І я 
думаю, що цей досвід нам варто було б вивчити», - під-
сумував Олександр Муляр. 

 

Очікувана сівозміна 

Сучасний світ живе за принципом: якщо ви маєте про-
блему, то мусите її вирішити. Інакше вона й надалі до-
шкулятиме вам. 

Схоже, що Державне агентство земельних ресурсів 
України почало зважати на цей принцип. Принаймні, так 
випливає з виступу його представника, начальника Від-
ділу землеустрою Володимира Кулика.  За його інфор-
мацією, Держземагентство спільно з Міністерством аг-
рарної політики та продовольства України підготувало 
проект закону «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо використання земель сільського-
сподарського призначення для ведення товарного сіль-
ськогосподарського виробництва». 

Цей законопроект запам’ятається сільгоспвиробникам 
не лише своєю довгою назвою, а й деякими новаціями. 
От як їх описав Володимир Кулик. 

Перша новація – «пропонується зобов’язати землевлас-
ників та землекористувачів при використанні земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення для веден-
ня товарного сільськогосподарського виробництва до-
тримуватися нормативів оптимального співвідношення 
культур у сівозмінах у різних природно-
сільськогосподарських регіонах». 

Друга новація – «землевласники і землекористувачі зо-
бов’язані самі розробляти сівозміни. Вони також повинні 
інформувати відповідні структурні підрозділи районних 
чи міських державних адміністрацій про дотримання та-
ких нормативів». 

Третя новація – «зміни, які пропонуються, дадуть мож-
ливість самим товаровиробникам розробляти відповідні 
сівозміни з визначенням основної культури залежно від 
напрямку сільськогосподарського виробництва». 
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Четверта новація – «нашим законопроектом не скасо-
вується розробка проектів землеустрою, що забезпе-
чують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь сільськогосподарськими підпри-
ємствами. Вони можуть розробляти такі проекти лише 
за власним бажанням».  

Зазначений законопроект, за словами Володимира 
Кулика, вже погоджено з Міністерством фінансів Украї-
ни, Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України, Державною службою з питань регуляторної 
політики та розвитку підприємництва. Однак досі не 
відома реакція на нього з боку фахівців, які опікуються 
аграрним сектором, та сільгоспвиробників. 

 

Радикальні підходи до сівозміни 

За офіційною статистикою, нині в Україні нараховуєть-
ся 18 667 сільгосппідприємств, які використовують зе-
мельні ділянки сільськогосподарського призначення 
площею понад 100 га. Проте лише 707 з них вже ма-
ють проекти землеустрою, що забезпечують еколого-
економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 
угідь. Ще 3900 таких проектів замовлено. 

Ці дані у деяких фахівців викликають скептичну реак-
цію. До їх числа належить головний аналітик Українсь-
кої аграрної асоціації Мар’ян Заблоцький. Під час засі-
дання Національного прес-клубу з аграрних та земель-
них питань він наголосив: «Обов’язковість проектів 
землеустрою потрібно скасувати». І додав: «У нас рин-
кова економіка. Фермер, власник, користувач землі 
сам повинен вирішувати, що йому саджати».  

На переконання Мар’яна Заблоцького, потрібно конт-
ролювати якість ґрунтів. «Принцип має бути простий. 
Якщо хтось узяв в оренду землю, він мусить, принайм-
ні, віддати її в тому ж стані, як узяв. Якщо ні, то він має 
відшкодувати завдані землевласнику збитки. Для цьо-
го потрібно контролювати окремі показники ґрунту». 

За словами Мар’яна Заблоцького, здійснити такий кон-
троль просто. Україна має достатню кількість лабора-
торій, які можуть виконати цю роботу. Собівартість 
таких аналізів з розрахунку на 1 га не перевищує 10 
грн. Відтак, вона є доступною для сільгоспвиробників. 

До Верховної Ради вже подано законопроект, який 
пропонує систему оцінки якості ґрунтів.  Отож, справа 
зрушила з місця і все тепер залежить від законодавців. 

Мінімальний термін оренди землі, на переконання Ма-
р’яна Заблоцького, також може стати дієвим механіз-
мом контролю за якістю ґрунтів. «Якщо ви берете зем-
лю в оренду на 10 років, то розраховуєте, що через 5 
років на цій землі знову будете щось вирощувати. Зна-
чить, ви не зацікавлені в тому, щоб землю виснажува-

ти». Звідси й висновок – Україна не потребує сівозмін, 
бо вони не вписуються в ринкову економіку. 

Заступник керівника Проекту USAID «АгроІнвест» Оле-
ксандр Каліберда впевнений, що запровадження міні-
мального терміну оренди землі також не гармонізуєть-
ся з ринковою економікою. У такий спосіб держава 
одержує можливості втручатися в господарські справи 
сільгоспвиробників та права людей, які є власниками 
земельних ділянок. 

Пропозиція Олександра Каліберди: «Кращим рішен-
ням захисту ґрунтів є вирішення питання приватної 
власності. Нам потрібно його постійно рухати вперед. 
Приватний власник є найкращим контролером стану 
своєї власності».  

 

Сівозміна та приватна власність на землю 

Ситуацію, яка склалася навколо сівозмін, можна опи-
сати так – хотіли, як краще, а вийшло, як завжди. Пога-
но вийшло. Так вважає помічник-консультант заступ-
ника голови Комітету Верховної Ради України з питань 
аграрної політики та земельних відносин, член Ради 
Асоціації «Земельна спілка України» Сергій Біленко. 
Його думка: «Проекти землекористування потрібні, 
але у нас відбулося викривлення. Будь-яке покарання 
має стосуватися винятково особи, яка завдала шкоди. 
У даному випадку законодавець вирішив покарати 
особу не за те, що вона погіршила корисні властивості 
ґрунтів, а за те, що не розробила папірець. Це, на мій 
погляд, безглузда норма». 

Сергій Біленко нагадав, що коли у Верховній Раді розг-
лядався закон про родючість ґрунтів, парламентський 
профільний Комітет у свої більшості виступив проти 
нього. «Але так сталося, що він був прийнятий». 

Сергій Біленко та його колега по Асоціації «Земельна 
спілка України» –  її очільник Андрій Кошиль нагадали 
присутнім про наявність багатьох проблем, які знеці-
нюють значення сівозмін. Зокрема, йдеться про віду-
мерлу спадщину, невитребувані сертифікати, про про-
блеми польових доріг. Їх вагу засвідчують такі дані – 
на відумерлу спадщину нині припадає 1,8 млн. га, на 
невитребувані сертифікати – 1,2 млн. га. Все це, підк-
реслює Андрій Кошиль, призводить до того, «що у нас 
30-40% земель обробляється без документів». 

А це вже не просто статистика. Постає питання – куди 
йдуть прибутки від цих не задокументованих гектарів? 

На це питання, впевнений Сергій Біленко, можна дати 
відповідь, якщо до його вирішення підключити сільські 
ради. Їх представники добре знають своїх односельців 
і можуть підказати, кому конкретно належать гектари, 
які нині обробляються без належних документів. 



Травень 2014 року Стор. 27 

Якщо ж таких власників не знайдуть, то, за пропозиці-
єю Сергія Біленка, нічийну землю варто передати у 
власність сільських громад. Це полегшить їм вирішен-
ня багатьох проблем, з якими доводиться стикатися, 
зокрема, й проблему наповнення бюджету.  

 

Якість ґрунтів та продовольча безпека країни 

Останніми роками виробництво сільськогосподарсь-
ких культур в Україні зростає швидкими темпами. 
Особливо це стосується рослинництва. За деякими 
культурами, зокрема, зерновими наша країна вже по-
сіла лідерські позиції у світі. 

Парадокс полягає в тому, що в цей же період через 
безгрошів’я та завищену ціну на мінеральні добрива, 
гербіциди та іншу аграрну хімію постійно зменшують-
ся обсяги їх використання сільгоспвиробниками. І це 
дає підставу завідуючому кафедрою землевпорядно-
го проектування Національного університету біоресу-
рсів і природокористування України Андрію Мартину 
стверджувати, що «шалене зростання виробництва 
продовольства в нашій державі сьогодні  значною 
мірою відбувається за рахунок експлуатації природної 
родючості ґрунтів». А це негативно позначається на їх 
якості.  

Інша справа, доводить Андрій Мартин, що спосіб, 
який держава обрала для регулювання питання ро-
дючості ґрунтів, виявився вкрай невдалим. На його 
переконання, «проекти сівозмін – це радянська спро-
ба регулювання». Тому що вони визначають, хто і 
чим займатиметься впродовж кількох наступних років. 
«Ніби після цього настане комунізм. Не настане. Тому 
що бізнес – це дуже динамічне середовище, він зав-
жди хоче заробляти гроші». 

«В Україні, на жаль, немає власників, які самостійно 
господарюють на землі». І в цьому Андрій Мартин 
вбачає велику проблему. Він каже: «В Європі дуже 
легко займатися охороною родючості ґрунтів. Тому 
що там довгострокові інтереси пов’язані із земельною 
ділянкою. І ви розумієте, якщо зараз  її дуже погано 
використовуєте, то за 5 років це негативно відгукнеть-
ся для вас чи ваших дітей. Вони не зможуть одержати 
достатньо прибутків». 

Українські власники земельних паїв через нестачу 
коштів, техніки та інші причини переважно думають 
про те, як би передати їх в оренду. І тому здебільшого 
дбають не про майбутню якість своєї землі, а про те, 
як від орендарів отримати якомога більше коштів. 

Не надто переймаються родючістю полів й орендарі. 
Андрій Мартин упевнений – якщо сьогодні українсько-
го фермера змусити обирати - зайнятися охороною 

ґрунтів чи ж додатково за рахунок їх нищівної експлу-
атації отримати 100 тис. грн., то він віддасть перевагу 
другому варіанту. 

«Нам треба забезпечити охорону ґрунтів, але для 
цього слід застосовувати адекватні механізми, які дій-
сно працюватимуть і не створюватимуть додаткову 
корупцію в нашій державі», - доводить Андрій Мар-
тин. Він пропонує – до контролю за якістю ґрунтів за 
жодних обставин не допускати бізнес і державу. В 
іншому разі невдовзі з’ясується, що у цій царині у нас 
зовсім відсутні проблеми. Натомість зросте рівень 
здирництва та бюрократії. «Головними контролерами 
за сівозмінами у нас повинні бути не інспекції, а орга-
ни місцевого самоврядування та громадський конт-
роль». 

Андрій Мартин переконаний, що сівозміни як елемент 
технології треба зберегти, але механізм їх забезпе-
чення не має бути радянським. Сівозміни ж потрібні, 
«тому що  зараз, не займаючись питанням охорони 
родючості ґрунтів, ми, по суті, знищуємо продовольчу 
безпеку наших дітей та онуків на багато років напе-
ред. І тому зараз краще десь вчинити жорсткіше, але 
все-таки зберегти земельний ресурс». 

 

Максим НАЗАРЕНКО, 

Національний прес-клуб з аграрних та земельних 
питань 

16 травня 2014 року 
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- Чому Проект USAID «АгроІнвест» присвятив 
своє нове дослідження проблемам земельної 
оренди, та на чому була зосереджена його осо-
блива увага?  
 
- Як відомо, в Україні сільськогосподарська земля 
для виробництва товарної сільськогосподарської 
продукції використовується виробниками здебіль-
шого на основі договорів оренди земельних діля-
нок. Згідно з даними опитування власників земель-
них паїв, проведеного Проектом USAID 
«АгроІнвест» у листопаді-грудні 2012 року, майже 
80% власників сільськогосподарських земель зда-
ють свої земельні ділянки в оренду сільськогоспо-
дарським підприємствам. Незалежно від того, чи 
буде запроваджено ринок земель сільськогоспо-
дарського призначення і наскільки швидко він поч-
не функціонувати, оренда землі залишатиметься 
важливою складовою формування виробничого 
потенціалу сільського господарства в Україні.  
 
Крім того, результати згаданого дослідження за-
свідчили наявність структурних проблем на ринку 
оренди землі, які призвели до дисбалансу інте-
ресів орендарів та орендодавців. Позиції власни-
ків земельних паїв у переговорах з орендарями є 
вкрай слабкими. Нерідко вони практично неспро-
можні контролювати використання своїх земель і 
забезпечувати виконання орендарями умов дого-
ворів оренди.  
 
Ми добре усвідомлюємо всі нинішні складнощі для 
виробників, що пов’язані з питаннями оренди зем-
лі, а також ризики ведення сільського господарст-
ва. Проте ми переконані, що сталий розвиток сіль-
ського господарства, серед іншого, передбачає 
справедливість і врахування інтересів усіх сторін. 
Тому вважаємо за необхідне звернути особливу 

увагу на те, якою мірою захищені інтереси дрібно-
го землевласника в орендних правовідносинах. 
Саме цьому і було присвячене нещодавнє дослі-
дження нашого Проекту. 
 
 
- В яких регіонах відбулося дослідження, і хто 
його проводив? 
 
- Нинішнє дослідження ставило за мету визначити 
найважливіші аспекти укладення і виконання дого-
ворів оренди земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення. «АгроІнвест» проаналізував 
репрезентативну вибірку договорів оренди, що 
складається з близько 700 договорів оренди, укла-
дених у 14 областях і охоплює 70 районів України. 
З цих 700 договорів оренди приблизно 500 догово-
рів стосувалися земельних ділянок, що перебува-
ють у приватній, а решта -– у державній власності. 
Крім вивчення самих договорів оренди ми провели 
експертні обговорення отриманих попередніх ре-
зультатів дослідження в регіонах із фахівцями, які 
щоденно займаються питаннями оренди землі. 
Проведений аналіз дозволив з’ясувати спільні ха-
рактеристики та слабкі місця договорів оренди, 
зробити необхідні порівняння і відповідні висновки. 
 
Нашими партнерами по дослідженню стали орга-
нізації, які добре усвідомлюють важливість захис-
ту прав дрібних землевласників: Всеукраїнська 
асоціація сільських і селищних рад, Асоціація до-
радчих служб України, Земельна спілка України, 
громадські об’єднання «Громадська платформа 
впровадження земельної реформи в Дніпропет-
ровській області», «Перший аграрний кластер», 
херсонська та одеська обласні організації Комітету 
виборців України, «Агентство регіонального розви-
тку», «Інститут перехідних суспільств» та інші.  

Досліджена земельна оренда  

У квітні поточного року Проект USAID «АгроІнвест» провів своє 
чергове соціологічне дослідження щодо питань, пов’язаних з орен-
дою земель сільськогосподарського призначення. Така посилена ува-
га до них не випадкова. На сьогодні земельна оренда залишається 
провідними напрямком у сфері земельних відносин, що склалися в 
Україні.  
 
Про результати та особливості дослідження розповідає фахівець з 
аграрної політики Проекту USAID «АгроІнвест» Олександр МУЛЯР. 
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- Які найбільш вразливі місця, з точки зору захис-
ту прав та інтересів землевласників, виявлено у 
договорах оренди під час дослідження? 
 
- Зупинюсь на декількох із них, які, на нашу думку, 
підвищують ризики для орендодавців. Значна частка 
договорів оренди передбачає натуральну форму 
орендної плати, що, звісно, є бажаним для великої 
кількості землевласників. Однак ми вважаємо за не-
обхідне вдосконалити визначення такої оплати. Важ-
ливо, що в ході дослідження з’ясувалося, що порядок 
визначення ціни на продукцію, яка використовується 
для орендних платежів, зафіксований лише у чверті 
договорів, де передбачена можливість розрахунку в 
натуральній формі. Та навіть і в них є положення, 
згідно з якими ціна продукції встановлюється прав-
лінням чи адміністрацією сільськогосподарського під-
приємства, тобто, упереджено. Отже, три чверті вла-
сників земельних паїв, які отримують орендну плату 
в натуральній формі, ризикують отримати менше 
продукції, ніж вони розраховували, через можливість 
маніпуляції із цінами на сільськогосподарську проду-
кцію недобросовісними орендарями.  
 
Щодо якості продукції, якою орендар розплачується з 
землевласником, то можна констатувати, що лише у 
4% договорів оренди землі приватної власності, у 
яких передбачена орендна плата у натуральній фор-
мі, зафіксовані якісні показники продукції, якою орен-
дар розраховується з землевласником. Та навіть у 
цих договорах міститься доволі слабка деталізація 
якості продукції, що використовуватиметься як орен-
дна плата. Тобто, за таких умов землевласники ризи-
кують бути ошуканими недобросовісними орендаря-
ми при отриманні орендної плати у натуральній фор-
мі: орендар може розплачуватися з землевласником 
сільськогосподарською продукцією дуже низької яко-
сті. Слід додати, що практика підтверджує існування 
цієї проблеми. 
 
Крім того, з’ясувалося, що у жодному з проаналізова-
них нами договорів оренди землі приватної власнос-
ті, у яких передбачена натуральна форма сплати 
орендної плати, не зафіксовано місця поставки сіль-
ськогосподарської продукції для розрахунку із земле-
власниками. Тобто, в усіх випадках оренди землі іс-
нують ризики, що землевласники можуть бути зму-
шені отримати орендну плату «натурою» у незручних 
для них місцях, наприклад, в інших селах, аніж тих, 
де проживають землевласники та навколо яких роз-
ташовані орендовані земельні ділянки. Особливо ці 
ризики збільшуються для власників земельних паїв, 
якщо орендарями є великі сільськогосподарські підп-

риємства (агрохолдинги), чиї землекористування те-
риторіально розпорошені. 
 
Якщо говорити про договори, що передбачають вне-
сення орендної плати у грошовій формі, то у понад 
10 % договорів оренди землі приватної власності 
рівень орендної плати визначений лише у вартісному 
виразі без зазначення її процентного співвідношення 
до нормативної грошової вартості землі. Такі випадки 
зафіксовані, в тому числі, і у довгострокових догово-
рах оренди (понад 10 років). На нашу думку, відсут-
ність відсоткового вираження орендної плати по від-
ношенню до нормативної грошової вартості землі 
послаблює позиції землевласників щодо перспективи 
майбутніх коректив рівня орендної плати.  
 
Справа в тому, що прив’язка орендної плати до вели-
чини нормативної вартості (а нині рекомендовано, 
що ця величина повинна становити не менше 3% від 
нормативної грошової вартості землі) дозволила б 
орендодавцю отримувати плату, зіставну з величи-
ною нормативної грошової вартості, яка час від часу 
переглядається в бік збільшення. Таким чином, його 
доходи від оренди паю зростали б із ростом вартості 
землі.  
 
Окремо слід відзначити особливості поновлення до-
говору оренди. За результатами дослідження, у 18-
,4% договорів оренди землі приватної власності спо-
сіб поновлення договору оренди не відповідає вимо-
гам Закону України «Про оренду землі». Згідно із за-
коном, орендар зобов’язаний письмово повідомити 
орендодавця про намір продовжити з ним договір 
оренди не пізніше ніж за 30 днів до закінчення термі-
ну дії договору оренди. Однак, за результатами дос-
лідження, у 3,6 % договорів зафіксовані положення 
про автоматичне продовження договору оренди, а у 
15,1 % договорів зафіксовані положення про строк 
письмового повідомлення орендаря, менший за ви-
значений законом. Зокрема, зустрічаються навіть такі 
договори, відповідно до яких орендар має повідоми-
ти орендодавця про намір продовжити договір орен-
ди лише за 3 дні до закінчення терміну дії існуючого 
договору оренди. Звісно, в орендодавця залишаєть-
ся дуже мало можливостей для прийняття виважено-
го рішення щодо подальшого розпорядження своєю 
власністю. 
 
Слід зазначити, що у 96% проаналізованих договорів 
оренди земель державної власності спосіб поновлен-
ня договору оренди відповідає вимогам Закону Укра-
їни «Про оренду землі». 
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- Безперечно, важливим питанням є збережен-
ня якості ґрунтів на орендованих землях. Чи 
надійно у цьому відношенні в договорах захи-
щені інтереси землевласників?  
 
- За результатами дослідження, у 95% договорів 
оренди землі як приватної, так і державної власно-
сті зафіксоване загальне положення щодо необ-
хідності збереження стану об’єкта оренди, як це 
вимагається Законом України «Про оренду землі». 
Утім, лише у 21% договорів земель приватної вла-
сності зафіксовані положення щодо необхідності 
дотримання сівозмін, причому у жодному з цих 
договорів не визначено конкретного виду сівозмін. 
Також лише в окремих договорах оренди землі 
приватної власності (менше 1%) зафіксовані обме-
ження щодо вирощування тих чи інших сільського-
сподарських культур.  
 
До речі, ми підтримуємо нинішні ініціативи як при-
ватного сектору, так і держави щодо зміни законо-
давства України про сівозміни. Нагадаю: чинне 
законодавство передбачає обов’язкову розробку 
сівозмін виключно у формі проектів землеустрою 
та дозволяє їх підготовку тільки землевпорядним 
організаціям чи сертифікованим землевпорядни-
кам, що є дуже обтяжливим для сільськогосподар-
ських виробників та не відповідає міжнародній 
практиці. 
 
Разом з тим, беручи до уваги негативну практику 
частого вирощування сільськогосподарських куль-
тур, що значно виснажують ґрунт, на одному і то-
му самому полі, ми пропонуємо з метою посилен-
ня вимог щодо збереження якості ґрунтів орендо-
ваних земель включати у договори оренди земель 
сільськогосподарського призначення положення 
про обмеження періодичності вирощування окре-
мих сільськогосподарських культур на орендова-
ній ділянці. 
 
 
- Як оформлена відповідальність орендарів за 
несвоєчасну сплату орендної плати? 
 
- За результатами дослідження, рівень цієї відпові-
дальності (відсоток від суми за кожен день про-
строчення платежу) у 73% договорів оренди землі 
приватної власності визначено на рівні від 0,001% 
до 1%. При цьому у 68% договорів оренди землі 
державної власності ця відповідальність стано-
вить від 2% до 7,2%. Також важливо відзначити, 
що приблизно в кожному десятому договорі орен-

ди землі приватної власності (9,3%) відповідаль-
ність за несплату орендної плати взагалі не визна-
чена. Загалом можна зробити висновок про знач-
но вищий рівень відповідальності за несплату або 
невчасну сплату орендної плати у договорах орен-
ди земель державної власності у порівнянні з до-
говорами, що стосуються земель приватної влас-
ності.  
 
- Зараз точаться дискусії щодо доцільності за-
провадження мінімального терміну оренди зе-
млі. Чого більше у цій ініціативі - переваг чи 
недоліків?  
 
- Питання справді дискусійне. Перевагами довго-
строкової оренди є стабільність у землекористу-
ванні орендарями, що сприяє кращому плануван-
ню та залученню інвестицій, можливість застосо-
вувати сівозміну, а також відсутність потреби у 
частій державній реєстрації прав на землю. Ці пе-
реваги стосуються виробників, хоча, звісно, мо-
жуть бути випадки, коли виробнику буде недореч-
но орендувати землю з мінімальним строком, на-
приклад, 12 років. Але головне, що є й інша сторо-
на орендних правовідносин, інтереси якої також 
необхідно враховувати. Якщо ж враховувати інте-
реси дрібних землевласників, то ситуація неодно-
значна.  
 
Що в цьому плані показало наше дослідження? 
Результати аналізу договорів продемонстрували 
пряму залежність рівня орендної плати від того, 
коли був укладений договір оренди. Це однаковою 
мірою стосується земель як державної, так і при-
ватної власності. З’ясувалося, що чим пізніше ук-
ладений договір, тим вищу орендна плату за зем-
лю він передбачає. Очевидно, головними причи-
нами цього є зростаючий попит на землю, конку-
ренція серед орендарів, інфляційні процеси та 
інші чинники. Ці результати підтверджують, що 
землевласникам невигідно укладати довгострокові 
орендні договори без чіткого механізму перегляду 
рівня орендної плати.  
 
Більше того, результати дослідження засвідчили 
відсутність залежності рівня орендної плати від 
строку договору оренди у випадках оренди землі 
приватної власності. Рівень орендної плати факти-
чно є однаковим для короткострокових (1–5 років) 
та довгострокових (понад 10 років) договорів орен-
ди землі приватної власності. Який же тоді сенс 
для землевласника укладати довгострокові дого-
вори оренди?  
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На жаль, навіть тривалі строки оренди не можуть 
гарантувати сталий характер використання сільсько-
господарських земель. Слід враховувати, що довго-
строкова оренда робить оренду менш гнучкою як для 
орендарів, так і для орендодавців. А це, у свою чер-
гу, зменшує цінність землі та негативно впливає на 
інноваційну спроможність тих, хто її обробляє.  
 
Побоювання, пов’язані з додержанням належних 
практик господарювання на землі, у тому числі, пи-
тання тривалості оренди та сівозміни, слід вирішува-
ти в рамках договорів оренди, а не законом. Ми про-
понуємо відмовитися від ідеї запровадження обов’яз-
кового мінімального строку оренди землі (відповідні 
законопроекти вже давно подані на розгляд парла-
менту). Кращим рішенням є практика встановлення 
сторонами рівня орендної плати в залежності від те-
рміну оренди землі: чим довший строк оренди, тим 

вищим має бути рівень орендної плати. Інший варі-
ант: на стадії укладення договору оренди у договорі 
передбачати запровадження поетапного збільшення 
рівня орендної плати протягом терміну оренди. У 
такому разі у договорах будуть відображені серйозні 
наміри орендарів, а дрібні землевласники розуміти-
муть власний зиск від передачі своєї власності в оре-
нду на довгий термін.  
 
 
 
Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ, 
 
Національний прес-клуб з аграрних та земельних 
питань 
 
23 травня 2014 року 
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- Як кредитні спілки виживають в умовах ниніш-
ньої фінансової та політичної кризи? 
- Минулий рік для нас завершився без ексцесів. На-
віть на початку нинішнього року ми тримали ситуацію 
під контролем. Негативні зміни почалися від окупації 
Криму. Потому вони посилилися воєнними діями на 
Донбасі. Що не кажіть, гроші полюбляють тишу, а її 
нашій країні якраз і бракує. До всього цього додайте 
фінансову кризу, пов’язану з нестачею в казні грошей, 
девальвацією гривні. 
Скажу так: 2012 року активи наших кредитних спілок 
перевищили 1 млрд. гривень. Кредитний портфель 
тоді склав трохи менше 1 млрд. гривень. Усього було 
видано 1,16 млн. гривень запозичень. 
Із зрозумілих причин обсяг кредитування сьогодні 
дещо знизився. Але підкреслю – не в західних та 
центральних, а у східних та південних – прикордонних 
областях. Я до того, що ми продовжуємо кредитува-
ти, хоча робити це зараз дуже непросто. 
 
- І як вам це вдається? 
- Ми працюємо з гривнею, а це дуже важливо як для 
кредитних спілок, так і для користувачів наших пос-
луг. Чому? Наведу приклад. Мій приятель недавно 
отримав банківський кредит, причому в національній 
валюті, але заразом позика була «прив’язана» до до-
лара. І щойно гривня обвалилася, у позичальника 
з’явилися проблеми: сума повернення за кредитом 
різко зросла, а зарплата у кращому випадку залиши-
лася на колишньому рівні. 
Наші кредитні спілки нічого не змінили у відносинах зі 
своїми позичальниками. Вони отримують позики у 
гривнях без «доларового посередництва», у гривнях 
їх і повертають. Звідси й підвищена довіра до нас. Це 
засвідчує хоча б таких факт: усі кредитні спілки ВАКС 
збереглися та продовжують працювати. 
Водночас трохи збільшився проблемний портфель. 
Якщо наприкінці 2013 року прострочені та неповерну-

ті кредити складали 13% кредитного портфелю, то 
наприкінці березня нинішнього року цей показник зріс 
до 14%. Є проблеми грошей, які «зависли» в банках. 
Повторюся – ситуація непроста. 
 
- Велику підтримку Україні зараз надають міжна-
родні фінансові донори. Частина цих грошей йде 
на підтримку банківської системи. Чи отримують 
таку допомогу кредитні спілки? 
- У грошовому еквіваленті нам донорських кредитів 
не дістається. Весь цей час ми самі шукаємо можли-
вості довгострокової та дешевої позики. Не завжди, 
але часто наша Об’єднана кредитна спілка знаходить 
такі гроші. Вони допомагають кредитним спілкам підт-
римувати ліквідність. 
Та це не означає, що ми зашилися поза увагою доно-
рів. Вже 2 роки ВАКС успішно співпрацює з Проектом 
USAID «АгроІнвест». У рамках запропонованої ним 
програми працює понад 30 наших кредитних спілок. 
Вони навчаються правильно оцінювати позичальни-
ків, звертати увагу на страхові випадки, на те, як їх 
уникнути, як налагоджувати довірчі відносини з фер-
мерами та іншими позичальниками. 
 
- До останнього часу спостерігався масовий відтік 
капіталу з банківської системи. В умовах фінансо-
вої та економічної нестабільності люди воліють 
забирати свої депозити. Як це стосувалося креди-
тних спілок? 
- Не скажу, що депозити забирають масово, але такі 
випадки зустрічаються. І на те є вагомі причини. 
Люди не впевнені у завтрашньому дні. Вони непоко-
яться про свої заощадження і хочуть їх убезпечити. 
Особливо це стосується людей літнього віку. 
Є й інша причина. В умовах кризи, а тим паче, воєн-
них дій людям треба за щось жити. До декого не до-
ходить пенсія, хтось втратив роботу. Вся надія на де-
позит, відкритий у кредитній спілці. От і користуються 

Кредитні спілки: шлях через терни фінансової кризи до зірок 
на прапорі ЄС 

У наш непростий час багато фінансових установ працюють на межі 
своїх можливостей. Це тим паче стосується кредитних спілок, які че-
рез певні законодавчі обмеження мають практично лише одне джерело 
фінансування – кошти своїх членів (у вигляді пайових внесків та депози-
тів). Тим не менш, вони наразі виживають. Чи надовго вистачить ресу-
рсів, і чи зможуть вони пережити чергову фінансову кризу? Про це роз-
мовляємо з президентом Всеукраїнської асоціації кредитних спілок 
(ВАКС) Вікторією ВОЛКОВСЬКОЮ. 
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цим відкладеним «недоторканим запасом». 
Хоча в Західній Україні ситуація складається з точністю 
до навпаки. На початку цього року було чимало випад-
ків, коли люди забирали гроші з банків і приносили до 
кредитних спілок. 
Пояснити це просто: вкладник не бачить керуючого бан-
ком, не може до нього достукатися, а в кредитній спілці 
завжди можна поговорити з керівництвом, порадитися, 
разом знайти вихід із ситуації, що склалася. І в цьому 
наша перевага. 
 
- В умовах економічного спаду кредити дорожчають, 
зменшуються їх обсяги. Чи відчувають на собі це 
кредитні спілки? 
- Ми не зробили кредити дорожчими, оскільки ідея кре-
дитної кооперації специфічна: коли людині важко, не 
треба створювати їй ще більше труднощів. 
Наша проблема криється в іншому. Самі люди, які бага-
то років користувалися послугами кредитних спілок, рід-
ше звертаються до нас за кредитами, бо нестабільна 
ситуація в країні змушує сумніватися, чи зможуть вони 
повернути кредит вчасно. Люди почали більш відповіда-
льно ставитися до позичання грошей. 
Другий момент – кредитні спілки хоч і не підняли відсот-
кову ставку за кредитами, але підвищили вимоги до по-
зичальників. Їм необхідно знати можливості кредитора: 
як наданий кредит повертатиметься, і в які терміни. 
Дуже важливо, що такий розрахунок спільно роблять 
кредитні спілки та позичальники. Узгодження графіку 
платежів із зазначенням сум – обов’язкова умова перед 
видачею кредиту. 
 
- Увесь цей час ви кредитуєте фізичних осіб, та я 
знаю про ваш намір сприяти фінансами розвиткові 
невеликих селянських господарств. Зокрема, фер-
мерських. Як це питання вирішується зараз? 
- Зараз є лише одне – підготовлені пропозиції до зміни 
закону «Про кредитні спілки». 
Чинний закон, м’яко кажучи, застарів. Свої пропозиції 
відносно змін до нього ми не раз обговорили на числен-
них засіданнях робочих груп, нарадах тощо. Підтримка 
нашої ініціативи з боку держорганів є, та нема результа-
ту. Тому поки що все залишається, як і раніше – ми хо-
чемо кредитувати юридичних осіб, зокрема, невеликі 
фермерські господарства, та не можемо. Застаріле та 
досі чинне законодавство нам цього робити не дозво-
ляє.  
 
- Хто з українців – мешканці міст чи невеликих насе-
лених пунктів частіше користується послугами кре-
дитних спілок? 
- У невеликих містах, селах та селищах люди частіше 
звертаються до кредитних спілок, в тому числі, й тому, 

що тут не такі активні інші фінансові заклади. Хоча в 
тому-таки індустріальному Харкові та багатомільйонно-
му Києві кредитні спілки працюють досить активно. 
Міські кредитні спілки більше зорієнтовані на споживче 
кредитування. Багато кредитів вони видають, приміром, 
на лікування, навчання, відпочинок, весілля. Кредитні 
спілки, що працюють у сільській місцевості, також приді-
ляють велику увагу споживчому кредитуванню, та вод-
ночас працюють і з фермерами, власниками особистих 
селянських господарств. 
2013 року кредитні спілки-члени ВАКС видали близько 
23% від усіх позик саме невеликим сільським господарс-
твам. Це хороший показник, бо раніше частка сільгоспк-
редитування складала 3-4%. 
 
- Як зараз поводяться кредитні спілки в анексовано-
му росіянами Криму? 
- Їм складно. Вони стикаються з багатьма проблемами. 
Досить сказати, що в Росії нема кредитних спілок. Там є 
кредитні кооперативи. А це не одне й те саме. У кредит-
них кооперативів інші умови роботи, інші умови кредиту-
вання, інші умови залучення грошей та регулювання. 
Тому реорганізувати кредитну спілку, яка працювала за 
українським законодавством, у кредитний кооператив 
неможливо. 
Більше того, кримська влада вимагає перереєструвати-
ся у відповідності до російського законодавства. А це 
означає, що кредитна спілка для початку повинна закри-
тися. Та перед цим вона зобов’язана зібрати всі видані 
раніше кредити. Причому повинна зібрати в гривнях і в 
гривнях повернути гроші людям, які поклали їх на депо-
зити. 
Це – ідеальна модель. Та кримська влада явно поспі-
шає. Спочатку вона обіцяла, що гривня перебуватиме в 
обігу до початку 2016 року, а тепер погрожує у найкорот-
ший час повністю замінити її російським рублем. І без 
того було багато проблем, а тепер стало ще більше. 
До окупації в Криму працювало 10 кредитних спілок-
членів ВАКС. Усі вони були добре капіталізовані. Їх ви-
сокий професіоналізм ні в кого не викликав сумнівів. Чи 
зможуть вони зберегтися в таких складних умовах, мені 
важко сказати. 
 
- Чи спрацьовує сьогодні ідея про можливе переве-
дення кредитних спілок у кооперативні банки? 
- Скажу від імені кредитних спілок-членів нашої асоціа-
ції: ті вимоги, які вже розроблені для кооперативних бан-
ків, і ті, які проговорювалися донедавна на рівні спеціа-
лістів, кредитним спілкам мало цікаві. Навіть тим, хто 
готовий їх фінансово виконати. 
Кредитні спілки та кооперативні банки – це не лише аб-
солютно різні моделі, але й цілком різні ідеї. Кооперати-
вні, комерційні та державні банки працюють для отри-



мання прибутку. Простіше кажучи, вони займаються 
комерцією. А члени кредитних спілок підтримують 
один одного, громаду в цілому. Одні вносять гроші, 
щоб отримати додатковий прибуток, а інші позичають 
їх, щоб вирішити свої життєво важливі питання. 
 
- З урахуванням нинішньої ситуації, яким ви бачи-
те майбутнє кредитних спілок? 
- Слава Богу, у наших кредитних спілок є запас міцно-
сті, та він не безмежний. 
Думаю, відбудеться певна чистка ринку. Виживуть 
найсильніші, виживуть ті, у кого грамотний менедж-
мент, професійний підхід, хороша кредитна історія. 
Сьогоднішній час складний, та нам уже треба думати 
про завтрашній день. 
Недавно я спілкувалася з експертом USAID. Зустріч із 

ним організував Проект «АгроІнвест». Йдеться про 
колегу, який тривалий час очолює одну з провідних у 
Польщі кредитних спілок. Ми довго говорили про мож-
ливу інтеграцію наших кредитних спілок до європейсь-
кого законодавства. Як відомо, поляки цей шлях уже 
пройшли, і тепер його маємо подолати ми. Головне 
зараз, розуміючи особливості та складності цього 
шляху, не зійти з нього. 
 
Михайло ВЕРНИГОРА, 
Національний прес-клуб з аграрних та земельних 
питань 
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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 травні було підготовлено:  
Інформаційні матеріали для ЗМІ: 
 Проблемні сівозміни 
 Досліджена земельна оренда 
 Кредитні спілки: шлях через терни фінансової кризи до зірок 

на прапорі ЄС  
Радіопередачі: 
 13.05.2014: "Чи наближають сільськогосподарські дорадчі служ-

би українських аграріїв до європейських стандартів?" 
 27.04.2014: "Коли закінчаться черги в органах Укрдержреєстру?"   

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. 
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