
Inside this issue: 

Inside Story 2 

Inside Story 2 

Inside Story 2 

Inside Story 3 

Inside Story 4 

Inside Story 5 

Inside Story 6 

Special points of interest: 
 Briefly  highligh t your point of interest here. 

 Briefly  highligh t your point of interest here. 

 Briefly  highligh t your point of interest here. 

 Briefly  highligh t your point of interest here. 

Червень 2013 р. 

 
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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Вісник Проекту USAID 

АгроIнвест 

Новини Проекту  2 
Апробація методики аналізу управління кредитним портфелем кредитних спілок, що 
спеціалізуються на кредитуванні МСВ, Хмельницька область 

 4 
Нарада Ради Міністрів АР Крим із питань закупівлі молока у населення, Сімферополь 4 
Круглий стіл “Актуальні проблеми та тенденції розвитку бджільництва”, Сімферополь 5 
Прес-конференція “Ринок земель чи обіг земель: що отримає в результаті селянин? 
Новий етап земельної реформи”, Київ 

5 
Робоча зустріч із компанією “Навігатор-Агро”, Херсонська область 6 
Обговорення питання створення оптово-роздрібного ринку, Херсонська область 7 
День захисту прав та економічних інтересів сільських жінок, Чернігівська область 8 
 Вебінар, присвячений кредитному продукту для бджолярів	 8 
Проведення колективної консультації для надавачів первинних юридичних послуг, 
Дніпропетровська область 

9 
 Tренінг “Особливості правового регулювання права користування земельними діля-
нками сільськогосподарського призначення”, Київ	

9 
Круглий стіл “Актуальні проблеми та тенденції розвитку вівчарства”, Сімферополь 10 
Щорічний форум Світового банку “Земля і бідність”, Вашингтон 10 
Колективна консультація для надавачів первинних юридичних послуг, Дніпропетров-
ська область 

10 
Навчальна поїздка для кредитних спілок з метою ознайомлення з кооперативною 
системою кредитування, Нідерланди 

11 
Семінар “Землі фермерського господарства – 2013: оренда, реєстрація прав, розпаю-
вання”, Полтавська область 

12 
Робоча зустріч щодо планування спільних дій у сфері розвитку сільськогосподарсько-
го виробництва у Вознесенському районі, Миколаївська область 

12 
Круглий стіл “Оптимальна модель функціонування аграрного сектору в Україні”, Київ 13 
Засідання Науково-експертної ради при Держземагентстві України, Київ 13 
Круглий стіл “Перспективи ринку ярих культур у 2013 році”, Одеса 14 
Фокус-група для обговорення ідей, які сприятимуть запровадженню ринку земель 
сільськогосподарського призначення (Концепція асоціації власників земельних паїв), 
Житомирська область 

14 

Проведення сходу жителів Світлогірської селищної ради, Дніпропетровська область	 14 
Семінар “Огляд новел земельного законодавства в 2013 році”, Миколаївська область 15 
Семінар “Захист прав громадян у сфері земельних відносин”, Одеська область 15 

Новини Проекту 2 
Презентація проекту під час святкування Дня міста, Сімферополь 4 
Засідання Національного прес-клубу з аграрних та земельних питань, Київ  5 
Інформаційні зустрічі «Підсумки діяльності Центру вторинної юридичної  
допомоги за проектом АгроIнвест», Миколаїв, Котовськ та Татарбунари  
Одеської області 

6 

ІІ Східноукраїнський агрофорум «Підвищення ефективності агробізнесу»,  
Донецьк 

7 

Тренінг для сільгоспвиробників – членів кредитної спілки «Єдність»: 
«Сучасні методи виробництва ранніх та пізніх овочів у теплицях»,  
Херсонська область 

7 

Круглий стіл «Актуальні проблеми земельної реформи в Миколаївській  
області», Миколаїв 

8 

Вебінар для спеціалістів кредитних спілок «Кредитний продукт на придбан-
ня обладнання для сушіння сільськогосподарської продукції» 

9 

Семінар «Інноваційно-інвестиційні засади сталого розвитку сільських  
територій», Херсон 

9 

Кооператив «Буджак» отримав обладнання для молокопереробки,  
Одеська область 

10 

Всеукраїнська конференція «Формування політики розвитку та функціону-
вання сільського туризму в Україні», Київ 

10 

Круглий стіл на тему: «Як власники земельних паїв та аграрії Миколаївської 
області ставляться до земельної реформи?», Херсон 

11 

Навчальна поїздка «Організація роботи сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів по збору, охолодженню та переробці молока», Львівська 
область 

12 

Проведення колективної консультації для жителів села Межиріч Павлоград-
ського району, Дніпропетровська область 

13 

Проведення колективної консультації для надавачів первинних юридичних  
послуг в Юр’ївському районі, Дніпропетровська область 

13 

Проведення колективної консультації для надавачів первинних юридичних  
послуг в Павлоградському районі, Дніпропетровська область 

14 

Кримська республіканськa нарадa з питань розвитку сільськогосподарської  
обслуговуючої кооперації в АР Крим, Сімферополь 

14 

Навчання з фінансової грамотності для представників Спілки сприяння роз-
витку сільського зеленого туризму, Київ 

15 

Прес-тур з питань сільського зеленого туризму, Черкаська область 15 
Семінар «Питання реалізації земельних прав у сільській місцевості», Мико-
лаївська область 

16 

Конференція на тему: «Як власники земельних паїв та аграрії Тернопільсь-
кої області ставляться до земельної реформи?», Тернопіль 

16 



Сільський схід у з метою створення сільськогосподарського обслуговуючого коопера-
тиву, Херсонська область 

18 
Семінар щодо врегулювання земельних відносин у сільській місцевості, Чернівці 19 
Консультація для жителів Новомосковської селищної ради, Дніпропетровська область  19 
Круглий стіл за результатами поїздок у сільські райони області на зустрічі з жителя- 19 
Ознайомча поїздка для представників ініціативних груп і сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів із питань зберігання суниці та вирощування фрігорозсади, 
АР Крим 

20 
Публічна дискусія з актуальних питань земельних відносин та земельної реформи в 
Україні, Сімферополь 

 20 

Навчальний семінар “Державна реєстрація прав на земельні ділянки”, Київ  21 
Міжнародна науково-практична конференція “Органічне виробництво і продовольча  21 

Круглий стіл “Реалізація права на землю в сільській місцевості”, Чернівці 22 
Круглий стіл “Формування системи фінансування аграрного сектору: доступність,  22 

Семінар “Організація оптово-роздрібної торгівлі на ТК “Новий Ринок” та інтеграція 
діяльності ринку з сільськогосподарськими товаровиробниками, їх об’єднаннями та 
органами місцевого самоврядування”, Херсонська область 

23 

Семінар “Огляд новел земельного законодавства в 2013 році”, Миколаївська область  23 
Український молочний форум, Київ 24 
Семінар “Питання реалізації земельних прав у сільській місцевості”, Миколаївська 
область 

24 

Розширене засідання Робочої групи ВАКС/ПЗВ із питань агрокредитування, Київ 24 
Семінар “Практичні аспекти реалізації права власності на земельні ділянки та догові-
рні відносини в земельній сфері”, Дніпропетровськ 

25 

Розширене асідання Робочої групи НАКСУ з питань агрокредитування, Київ 25 
Практичний семінар “Землі комунальної власності – 2013”, Київ 26 
Тренінг для представників асоціації “Союз грибовиробників України” з питань ство-
рення та розвитку сільськогосподарської кооперації, Київ 

26 

Колективна консультація для надавачів первинних юридичних послуг  
в Царичанському районі, Дніпропетровська область 

21 

Нарада з питань визначення перспективних напрямків співробітництва на  
території Херсонської області, Херсон 

21 

Засідання Робочої групи кредитних спілок ВАКС/ПЗВ з питань  
агрокредитування, Львів 

22 

Круглий стіл на тему: «Як власники земельних паїв та аграрії Дніпропет-
ровської області ставляться до земельної реформи?», Дніпропетровськ 

22 

Навчально-практичний семінар для тренерів зі створення та функціонуван-
ня сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, Київ 

24 

Огляд новел земельного законодавства в 2013 році, семінар  
у Вознесенську, Херсонська область 

25 

Семінар «Жінка в сільському господарстві», Херсон 25 
Презентація “Захист прав сільських землевласників в сфері земельних від-
носин: правозахист та просвіта», Херсонська область 

26 

Публічні дебати з актуальних питань земельних відносин, Київ 26 
Тренінги «Ефективне виробництво фруктів і овочів за голландськими  
технологіями», Львів та Херсон 

27 

Робоча група з обговорення проекту науково-практичного коментаря до 
Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», Київ 

28 

Семінар «Новації земельного законодавства 2013 року», Миколаївська  
область 

28 

Ток-шоу на радіо Ера, присвячене кредитним спілкам 28 
Тренінг «Практична реалізація права на землю. Новини земельного  
законодавства»,  Дніпропетровськ 

29 

Тренінг «Розвиток господарства з вирощування полуниці та молочної фер-
ми за рахунок кредитних коштів, співпраці з кредитними спілками та коопе-
рації», Львівська область 

29 

Наступні події  30 
АгроIнвест у ЗМІ  36 

Розробка Проектом USAID АгроІнвест коментарів до законодавства 20 

Семінар-навчання на тему: «Реалізація права на землю в сільській  
місцевості», Миколаївська область 

20 

Круглий стіл на тему: «Як власники земельних паїв та аграрії Чернівецької  
області ставляться до земельної реформи?», Чернівці 

18 
1-й Балто-Чорноморський бізнес-форум, Херсонська область 18 

Презентація проекту «Земельні права: консультування, правозахист та 
яскрава просвіта» представникам Дніпровської сільської ради, Білозерський 
район, Херсонська область 

17 



1 червня 
2013 року в 
Сімферополі 
Проект 
USAID Агро-
Iнвест узяв 
участь у пре-
зентації го-
ловних на-
прямів робо-
ти Агентства 
США з між-
народного 
розвитку та 
його парт-
нерських 
організацій 

під час святкування Дня 

міста.  

Для мешканців було 
створене Містечко  
USAID, де були предста-
влені проекти та органі-
зації, які співпрацюють з 
Агентством США з міжна-
родного розвитку та вті-
люють проекти безпосе-
редньо у Сімферополі та 
у навколишніх територіа-
льних громадах. 

На стенді Проекту Агро-
Інвест у Містечку USAID 
кримчани мали можли-
вість отримати безоплат-
ну консультацію з земе-

льних питань, навчитися 
користуватися Кадастро-
вою картою та перевіри-
ти правильність відобра-
ження на ній своїх земе-
льних ділянок; отримати 
інформацію про те, як 
стати членом кредитної 
спілки, а також про депо-
зитні чи кредитні послуги. 

Також для учасників свя-
та був організований ку-
точок живої природи, 
конкурс дитячого малюн-
ка,  дегустація меду, по-
луниці та чаїв з кримсь-
ких трав. 

Презентація проекту під час святкування Дня міста, 
Сімферополь  

 Стор. 4 



4 червня 2013 року відбу-
лося чергове засідання 
Національного прес-
клубу з аграрних та земе-
льних питань, створеного 
при Українському освіт-
ньому центрі реформ за 
підтримки Проекту USAID 
АгроІнвест. 

Тема засідання: «Як за-
борона продажу та обігу 
м'ясо-молочної продукції 
домашнього виробництва 
позначиться на економіч-
ному стані дрібних сіль-
госпвиробників та тва-
ринницької галузі в ціло-
му?». 

На засіданні прес-клубу 
виступили: 

 Олександр ВЕРЖИ-
ХОВСЬКИЙ, виконавчий 
директор Українського 
клубу аграрного бізнесу; 

 Микола МИРКЕВИЧ, 
президент Асоціації фер-
мерів та приватних зем-
левласників України; 

 Василь ПОЛІЩУК, 
директор оптового ринку 
живої худоби 
«Чародій» (м. Жашків 
Черкаської обл.); 

 Микола ГРИЦЕНКО, 
керівник напрямку 
«Розвиток ринкової ін-
фраструктури» Проекту 
USAID АгроІнвест 

На засіданні обговорюва-
лися такі питання: 

 куди селяни-
одноосібники поді-
нуть м’ясо-молочну 
продукцію власного 
виробництва після 1 
січня 2015 року; 

 як заборона продажу 
та обігу м’ясо-
молочної продукції 
домашнього вироб-
ництва позначиться 
на економічному ста-
ні особистих селянсь-
ких та фермерських 
господарств; 

 чому не виконано 
державну програму, 
яка передбачає ство-
рення мережі пунктів 
закупівлі молока та 
боєнь (забійно-
санітарних пунктів) 
тварин; 

 наскільки реально в 
українських умовах 
після 1 січня 2015 
року запровадити 
заборону на продаж 
та обіг м’ясо-
молочної продукції 

домашнього вироб-
ництва; 

 як ВТО може відреа-
гувати на нездатність 
України запровадити 
1 січня 2015 року за-
борону на продаж та 
обіг м'ясо-молочної 
продукції домашньо-
го виробництва? 

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

Червень 2013 р. Стор. 5 
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Інформаційні зустрічі «Підсумки діяльності Центру вторинної 
юридичної допомоги за проектом АгроIнвест», Миколаїв, 
Котовськ та Татарбунари Одеської області 

4 червня 2013 
року в містах 
Миколаїв, а 
також  Ко-
товськ та Та-
тарбунари, у 
рамках проек-
ту «Земельні 
права: консу-
льтування, 
правозахист 
та яскрава 
просвіта», пар-
тнером АгроІн-
весту – 
Херсонською 
обласною ор-
ганізацією Ко-
мітету вибор-
ців України 
спільно з ра-
йонним 
Центром вто-
ринної юриди-
чної допомоги 
були проведе-
ні інформацій-
ні сесії на те-
му «Підсумки 
діяльності 
Центрів вто-
ринної юриди-
чної допомоги 
за проектом 
АгроІнвест». 

Мета цих сесій 
полягала в ін-
формуванні 
учасників зу-
стрічі про дія-
льність 
Центрів, підви-
щенні обізна-
ності власників 
земельних ді-
лянок про мож-
ливість захисту 

своїх майнових прав. 

В інформаційних зустрі-

чах взяли участь пред-
ставники громадських 
організацій, власники зе-
мельних ділянок, праців-
ники місцевих підпри-
ємств представник ра-
йонного управління юсти-
ції – загалом 20 осіб з 
Миколаєва та області, 
селищ Краснопілля, Рад-
сад, Улянівка, 37 осіб з 
міста Котовськ, селищ 
Борщі, Липецьк, Куяль-
ник, Клементівка та 19 
осіб з Татарбунарів, се-
лищ Білолісся та Трапів-
ка. 

Модератором сесій був 
Олександр Дмитро-
вич Мошнягул. Він поін-
формував присутніх про 
діяльність правозахисно-
го проекту за підтримки 
Проекту USAID Агро-
Iнвест у трьох областях 
Півдня України, про робо-
ту центрів безкоштовної 
вторинної юридичної до-
помоги з земельних пи-
тань, навів приклади успі-
шних історій, озвучив ос-
новні проблеми чинного 
законодавства, виявлені 
під час роботи центрів за 
9 місяців. Після цього він 
запросив присутніх до 
діалогу. 

Юристи Центрів  вторин-
ної юридичної допомоги 
Анатолій Іванюченко 
(Миколаїв) та Олексій 
Цуркан (Котовськ) розпо-
віли про діяльність 
Центрів вторинної юриди-
чної допомоги, про кіль-
кість звернень до юрис-
тів, про відносини з вла-
дою, про найбільш важ-

ливі справи, з якими зве-
ртаються громадяни. 

Найбільша проблема в 
Миколаївському районі, 
як і в інших регіонах, – це 
невиконання сільгосвиро-
бниками договорів орен-
ди. Власники земельних 
ділянок скаржаться на це 
постійно. Більше того, 
присутні на заході мешка-
нці бережанського району 
розповіли, що в них вза-
галі виробники не уклада-
ють угоди оренди, а вла-
да цьому відверто спри-
яє. Ще одна велика про-
блема – низький рівень 
правової освіти в селах. 
Щоб отримати допомогу, 
люди їздять за 100 і біль-
ше кілометрів для вирі-
шення численних про-
блем, зокрема, пов’яза-
них з договорами оренди 
та межовими спорами. 
Окремо говорилось і про 
проблеми, пов’язані із 
реєстрацією майнових 
прав. 

Також обговорювались і 
теми успадкування земе-
льних ділянок та реєстра-
ції майнових прав. 

У результаті зустрічі уча-
сники отримали необхід-
ну інформацію про його 
діяльність та консультації 
з питань, що їх цікавили. 
Інформація про діяль-
ність Центрів була поши-
рена також через Інтер-
нет. 

Такі заходи дають можли-
вість проаналізувати по-
передню діяльність, зро-
бити певні висновки та 
спланувати наступні дії. 



6 червня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
узяв участь у ІІ Східноук-
раїнському агрофорумі 
«Підвищення ефективно-
сті агробізнесу». 

Захід проводився за під-
тримки Міністерства аг-
рарної політики та про-
довольства України, До-
нецької обладміністрації 
та Генерального консу-
льства Федеративної 

Республіки Німеччини в 
Донецьку. У роботі фору-
му взяли участь 166 
представників 89 аграр-
них компаній та ферме-
рів, виробників сільсько-
господарської техніки і 
добрив, фінансових 
установ та інвестиційних 
компаній з різних регіонів 
України, Росії, Німеччи-
ни.  
На форумі розглядалися 
такі питання: тенденції 

розвитку агросектору 
Східної України, практич-
ні аспекти ефективного 
агробізнесу, джерела 
фінансування агробізне-
су тощо. 

Від Проекту на форумі 
була зроблена доповідь 
на тему: «Презентація 
проекту АгроІнвест – до-
свід технічної підтримки 
малого та середнього 
агробізнесу». 

ІІ Східноукраїнський агрофорум «Підвищення ефективності 
агробізнесу», Донецьк  
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Тренінг для сільгоспвиробників – членів кредитної спілки 
«Єдність»: «Сучасні методи виробництва ранніх та пізніх 
овочів у теплицях», Херсонська область 

6 червня 2013 року в селі 
Козачі Табори Цюрупин-
ського району Херсонсь-
кої області за організацій-
ної та фінансової підтрим-
ки Проекту USAID Агро-
Iнвест був проведений 
тренінг для овочівників – 
членів кредитної спілки 
«Єдність». У центрі уваги 
були такі теми:  

 Сучасні методи виро-
бництва овочів у за-
критому ґрунті;  

 Перспективні гібриди 
для осіннього оборо-
ту. 

Мета тренінгу полягала в 
тому, щоб ознайомити 
учасників з елементами 
сучасних технологій з ви-
рощування огірків, перців 
та баклажанів, а також з 
експертними рекоменда-
ціями з догляду за овоча-
ми в поточному сезоні. 

У теоретичній частині тре-
нінгу виступив Сергій Ал-
ба, агроном компанії 
«Рійк Цваан Україна». На 
прохання учасників він 

розповів про основні еле-
менти технологій з виро-
щування огірків, перців та 
баклажанів – культур, 
найбільш поширених в 
господарствах півдня 
України. 

Далі п. Алба надав реко-
мендації з догляду за ци-
ми культурами у поточно-
му сезоні з урахуванням 
складних погодних умов. 
Сергій Алба також відпо-
вів на численні запитання 
овочівників. Фермерів ці-
кавило дуже багато ре-
чей, адже зараз дуже 
важко знайти об'єктивну 
інформацію про сучасні 
агротехнології.  

На завершення теоретич-
ної частини виступила 
Лідія Гончевьска, заступ-
ник голови правління кре-
дитної спілки «Єдність». 
Вона презентувала кре-
дитні програми для сіль-
госпвиробників. 

У практичній частині тре-
нінгу Валентина Кастель-
нікова, на базі господарс-

тва якої відбувся захід, 
провела для учасників 
майстер-клас з технологій 
вирощування огірків у те-
плицях у весняному та 
осінньому обороті. Як 
професійний овочівник з 
16-тирічним стажем вона 
розповіла про різні етапи 
технологічного процесу, 
починаючи від вимог до 
конструкції теплиць під 
огірки і закінчуючи особ-
ливостями збору, паку-
вання і збуту огірків. 

Далі учасники тренінгу 
перемістилися на планта-
ції перцю та баклажанів, 
де отримали вичерпну 
інформацію і про вирощу-
вання цієї культури.  

Учасники відзначили, що 
тренінг був надзвичайно 
корисним, а найголовніше 
– це те, що отримані 
знання і рекомендації ак-
туальні саме зараз. Тому 
їх застосування матиме 
негайний позитивний 
ефект: дозволить підви-
щити врожайність та якос-
ті овочів, а такої поліпши-



6 черв-
ня 2013 
р. в міс-
ті Мико-
лаєві 
Проект 
USAID 
АгроІн-
вест 
спільно 
з Дер-
жавним 
агентст-
вом з 
земель-

них ресурсів України, Міні-
стерством юстиції України, 
Державною реєстрацій-
ною службою та Херсонсь-
кою обласною організаці-
єю Комітету виборців 
України провели круглий 
стіл на тему: «Актуальні 
проблеми земельної ре-
форми в Миколаївській 
області». 

Мета круглого столу поля-
гала в тому, щоб обгово-
рити результати проведе-
ного за сприяння Проекту 
USAID АгроІнвест масшта-
бного соціологічного дос-
лідження з земельних пи-
тань і на цій основі визна-
чити підходи до вирішення 

земельних питань, які тур-
бують землевласників та 
аграріїв Миколаївської 
області з метою забезпе-
чення прозорості ринкових 
відносин у ході розгортан-
ня земельної реформи. 

У круглому столі взяли 
участь керівництво та фа-
хівці Головного управління 
агропромислового розвит-
ку у Миколаївській області, 
Головного управління Де-
ржземагентства, Реєстра-
ційних служб Головних 
управлінь юстиції Мініс-
терства юстиції України в 
Миколаївській області, 
представники громадських 
організацій, галузевих асо-
ціацій, наукових кіл, керів-
ники сільськогосподарсь-
ких підприємств, ферме-
ри, землевласники. 

У ході круглого столу були 
презентовані результати 
загальноукраїнського соці-
ологічного дослідження, 
проведеного Центром со-
ціальних експертиз Інсти-
туту соціології НАН Украї-
ни на замовлення Проекту 
USAID АгроІнвест. Це дос-
лідження дозволило з’ясу-

вати багато цікавих аспек-
тів ставлення власників 
земельних ділянок, фер-
мерів та керівників сільсь-
когосподарських підпри-
ємств до земельної рефо-
рми, а також до багатьох 
практичних питань, що 
стосуються орендних від-
носин, поінформованості 
щодо земельних питань, 
проблем, з якими стика-
ються землевласники та 
орендарі, доступу до фі-
нансових ресурсів для ве-
дення аграрного бізнесу, 
доступу до каналів збуту 
сільськогосподарської 
продукції тощо. 

Крім того, в рамках кругло-
го столу були презентова-
ні попередні підсумки ро-
боти партнера Проекту 
USAID АгроІнвест – 
Херсонської обласної ор-
ганізації Комітету виборців 
України, яка за підтримки 
АгроІнвесту впроваджує 
проект «Земельні права: 
консультування, правоза-
хист та яскрава просвіта» 
у Херсонській, Миколаїв-
ській та Одеській облас-
тях. 

Круглий стіл «Актуальні проблеми земельної реформи в 
Миколаївській області», Миколаїв 
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6 червня 2013 року відбу-
вся вебінар для спеціалі-
стів кредитних спілок 
«Кредитний продукт на 
придбання обладнання 
для сушіння сільськогос-
подарської продукції 
«Сухий вітамін».  

Цей продукт є дуже ціка-
вим для малих та серед-
ніх сільгоспвиробників, 
особливо тих, що працю-
ють у регіонах з розвину-
тим зеленим туризмом. 
Продукт розроблений 
партнером Проекту USA-
ID АгроІнвест – ТОВ 
«АВС-Центр». 

Сушіння – традиційний та 
екологічний спосіб оброб-
ки та зберігання продук-
тів. Для нього завжди є 

сировина – вирощена 
продукція, яку з якихось 
причин складно продати 
в сезон свіжою.  

Сухофрукти широко за-
стосовуються населен-
ням України. Зберігати їх 
легко, бо для цього не 
потрібне холодильне об-
ладнання.  

Ціна на сухі продукти ме-
нше залежить від сезону. 
Враховуючи те, що для 
цього бізнесу немає не-
обхідності у великих капі-
таловкладеннях, він дуже 
підходить багатьом сіль-
госпвиробникам, тому 
кредитування придбання 
сушарного обладнання 
може стати важливим 
внеском кредитних спілок 

у розвиток малого та 
середнього бізнесу 
на селі. 

«Інформація, подана 
на вебінарі, є вичерп-
ною, можна все за-
стосовувати на прак-
тиці», – зазначив уча-
сник вебінару від кре-
дитної спілки 
«Вигода» (Львівська 
область). «У нашій 
місцевості є декілька під-
приємців, які займаються 
такою діяльністю. Дове-
демо до їх відома», – ко-
ментує голова правління 
кредитної спілки 
«Фермер» (Луганська об-
ласть) Надія Малютіна, 
яка теж брала участь у 
вебінарі. 

7 червня 2013 року у 
Херсоні відбувся семінар 
для голів сільських та се-
лищних рад на тему 
«Інноваційно-інвестиційні 
засади сталого розвитку 
сільських територій». За-
хід був організований 
Херсонською обласною 
державною адміністраці-
єю. 

У ході семінару обговорю-
валися такі основні питан-
ня: 

 Механізм залучення 
інвестицій для розвит-
ку сільських територій. 

 Підготовка інвестицій-
них площадок на тери-
торії села. 

 Досвід роботи з фор-
мування інвестиційно-
го іміджу сільських 
територій та підвищен-
ня ефективності 
управління інвестицій-
ною активністю.  

 Складання планів роз-
витку населених пунк-
тів. 

 Обмін досвідом з роз-
витку кооперації та 
зеленого туризму. 

У ході семінару були пре-
зентовані результати мар-
кетингового дослідження 
щодо створення інформа-
ційно-маркетингового 
центру оптового ринку 
сільськогосподарської 

продукції 
«Янтар» (м. 
Херсон). Ця 
робота здійс-
нюється Про-
ектом USAID 
АгроІнвест з 
метою розви-
тку можливо-
стей малих 
та середніх 
виробників 
сільськогос-
подарської 
продукції та 
забезпечен-
ня доступу 
до каналів збуту продук-
ції.  

Семінар «Інноваційно-інвестиційні засади сталого розвитку 
сільських територій», Херсон 
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Вебінар для спеціалістів кредитних спілок «Кредитний продукт на 
придбання обладнання для сушіння сільськогосподарської 
продукції» 



Кооператив «Буджак» отримав обладнання для 
молокопереробки, Одеська область  

 Стор. 10 

7 червня 2013 року в рам-
ках впровадження гранто-
вої програми Проекту 
USAID АгроІнвест з розви-
тку спроможності органі-
зацій виробників відбу-
лась доставка обладнан-
ня для сільськогосподар-

ського обслуговуючого 
кооперативу 
«Буджак» (Саратський 
район Одеської області). 

Програма спрямована на 
розвиток спроможності 
кооперативу «Буджак» у 
переробці молока на мо-

локопродукти. 

Після налагодження робо-
ти молокозаводу продук-
ція постачатиметься, в 
першу чергу, в місцеві 
заклади комунальної сфе-
ри (школи, дитячі садочки, 
лікарні). 

Всеукраїнська конференція «Формування політики розвитку 
та функціонування сільського туризму в Україні», Київ 

7-8 червня 2013 р. в місті 
Києві партнер Проекту 
USAID АгроІнвест – Спіл-
ка сприяння розвитку сіль-
ського зеленого туризму – 
провела Всеукраїнську 
конференцію на тему 
«Формування політики 
розвитку та функціонуван-
ня сільського туризму в 
Україні».  

Захід був проведений за 
підтримки Проекту USAID 
АгроІнвест та Німецького 

товариства міжнародного 
співробітництва (GIZ). 

У конференції взяли 
участь власники садиб 
сільського зеленого туриз-
му та індивідуальних за-
собів розміщення, пред-
ставники громадських ор-
ганізацій, центральних і 
місцевих органів виконав-
чої влади та самовряду-
вання, наукових та навча-
льних закладів, міжнарод-
них організацій та благо-

дійних фондів, 
журналісти. 

У ході конферен-
ції відбуло-
ся громадське 
обговорення про-
екту постанови 
Кабінету Мініст-
рів України щодо 
порядку функціо-
нування особис-
тих селянських 
господарств у 
сфері сільського 
зеленого туриз-
му. Учасни-
ки обговорили 
питання функціо-
нування Спілки 
сприяння розвит-
ку сільського зе-
леного туризму в 
Україні після при-

йняття Закону України 
«Про громадські 
об`єднання»: внесення 
змін до статуту, структури 
та переліку послуг. Був 
також представлений дос-
від організації та функціо-
нування сільського зеле-
ного туризму в Київській 
області. 

У конференції взяли та-
кож участь Наталя Ільїна, 
спеціаліст з агрокредиту-
вання Проекту USAID Аг-
роІнвест, та Вікторія Вол-
ковська, президент Всеук-
раїнської асоціації кредит-
них спілок. На запит орга-
нізаторів конференції во-
ни надали інформацію 
щодо можливостей досту-
пу особистих селянських 
господарств, які займа-
ються зеленим туризмом, 
до кредитних ресурсів 
кредитних спілок та інших 
фінансових установ. Інфо-
рмація виявилася дуже 
цікавою для учасників 
конференції, які вислови-
ли прохання провести для 
них додаткове навчання з 
питань ефективного вибо-
ру та користування креди-
тними послугами та інших 
аспектів фінансової гра-
мотності (див. стор. 15). 



7 червня 2013 р. в місті 
Херсоні Проект USAID 
АгроІнвест спільно з 
Державним агентством з 
земельних ресурсів 
України, Міністерством 
юстиції України, Держав-
ною реєстраційною слу-
жбою Херсонською об-
ласною організацією Ко-
мітету виборців України 
провели круглий стіл на 
тему: «Як власники зе-
мельних паїв та аграрії 
Херсонської області ста-
вляться до земельної 
реформи?» 

Мета круглого столу по-
лягала в тому, щоб обго-
ворити результати про-
веденого за сприяння 
Проекту USAID АгроІн-
вест масштабного соціо-
логічного дослідження з 
земельних питань і на 
цій основі визначити під-
ходи до вирішення земе-
льних питань, які турбу-
ють землевласників та 
аграріїв Херсонської об-
ласті з метою забезпе-
чення прозорості ринко-
вих відносин у ході роз-
гортання земельної ре-
форми. 

У круглому столі взяли 
участь керівництво та 
фахівці Головного управ-
ління Держземагентства 

у Херсонській обла-
сті, Реєстраційних 
служб Головних 
управлінь юстиції 
Міністерства юсти-
ції України в 
Херсонській облас-
ті, представники 
громадських органі-

зацій, галузевих асоціа-
цій, наукових кіл, керів-
ники сільськогосподарсь-
ких підприємств, ферме-
ри, землевласники. 

У ході круглого столу 
були презентовані ре-
зультати загальноукраїн-
ського соціологічного 
дослідження, проведено-
го Центром соціальних 
експертиз Інституту соці-
ології НАН України на 
замовлення Проекту  
USAID АгроІнвест. Це 
дослідження дозволило 
з’ясувати багато цікавих 
аспектів ставлення влас-
ників земельних ділянок, 
фермерів та керівників 
сільськогосподарських 
підприємств до земель-
ної реформи, а також до 
багатьох практичних пи-
тань, що стосуються 
орендних відносин, поін-
формованості щодо зе-
мельних питань, про-
блем, з якими стикають-
ся землевласники та 
орендарі, доступу до 
фінансових ресурсів на 
ведення аграрного бізне-
су, доступу до каналів 
збуту сільськогосподар-
ської продукції тощо. 

Крім того, в рамках круг-
лого столу були презен-
товані попередні підсум-

ки роботи партнера Про-
екту USAID АгроІнвест – 
Херсонської обласної 
організації Комітету ви-
борців України, яка за 
підтримки АгроІнвесту 
впроваджує про-
ект «Земельні права: 
консультування, право-
захист та яскрава просві-
та» у Херсонській, Мико-
лаївській та Одеській 
областях.  

Круглий стіл на тему: «Як власники земельних паїв та аграрії 
Херсонської області ставляться до земельної реформи?», 
Херсон  
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11-12 червня 2013 р. Про-
ект USAID АгроІнвест у 
співпраці із Львівським об-
ласним об’єднанням сіль-
ськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів 
«Рівноправність» (ЛОО 
СОК «Рівноправність») про-
вів навчальну поїздку на 
тему «Організація роботи 
сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів 
по збору, охолодженню та 
переробці молока». 

У заході взяли участь ма-
лі та середні виробники 
молочної продукції, інші 
особи, зацікавлені в пода-
льшому вдосконаленні 
системи збору та первин-
ної переробки продукції 
фермерських та особис-
тих селянських госпо-
дарств. 

Метою навчальної поїдки 
було надання теоретич-

них основ формування ма-
ркетингових груп для виро-
бництва, зберігання, охоло-
дження, переробки і збуту 

молочної продукції, ознайо-
млення з практичним досві-
дом організації та діяльнос-
ті обласного об’єднання 
сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів. 
Кооперативи сприятимуть 
розвитку ланцюгів доданої 
вартості за рахунок охоло-
дження та зберігання сіль-
ськогосподарської продук-
ції. 

Під час навчальної поїздки 
учасники відвідали: 

 сільськогосподарський 
обслуговуючий коопе-
ратив (СОК) «Покрова» 
с.Голосковичі, 
с.Лучківці, с. Заболотці 
Бродівського району 
(організація мережі пун-
ктів збору та охоло-
дження молока); 

 СОК «Єдність-Л», 
с.Літиня, Дрогобицького 
району (організація за-
готівлі кормів, тюкуван-
ня, сіножування в ру-
кав, організація спіль-

ного доїння корів членів 
кооперативу механізо-
ваним обладнанням на 
пасовищі); 

 СОК «Вулкан», Турків-
ський район (переробка 
молока на молокопро-
дукти на базі коопера-
тиву). 

Крім того, учасники навча-
льної поїздки взяли участь 
у засіданні правління Львів-
ського обласного об’єднан-
ня сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперати-
вів «Рівноправність». 

Передбачається, що на 
основі отриманих знань, 
виробники сільськогоспо-
дарської продукції зможуть 
сформувати ланцюг збуту 
сільськогосподарської про-
дукції: виробники – збір і 
охолодження молока на 
базі сільськогосподарсько-
го обслуговуючого коопера-
тиву – первинна або повна 
переробка молока на моло-
копродукти – продаж про-

Навчальна поїздка «Організація роботи 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів по 
збору, охолодженню та переробці молока», Львівська 
область  
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11 червня 2013 р. парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – Громадська орга-
нізація «Громадська пла-
тформа впровадження 
земельної реформи в 
Дніпропетровській облас-
ті» – провела колективну 
консультацію для нада-
вачів первинних юридич-
них послуг в Юр’ївському 
районі Дніпропетровської 
області. 

Консультацію проводили 
юристи проекту Ольга 
Шевчук та Лариса Васи-
ленко,студенти Н. Іванен-
кова, Аліна Приймак. 

У заході взяли участь 
голови сільських рад, 
землевпорядники, секре-
тарі сільських рад, депу-
тати місцевих рад, сели-
щні активісти сіл Юр’ївка 

та селищ Варварівка, 
Вербуватівка, Жемчужне, 
Новов’язівка, Новоіванів-
ка, Олександрівка, Олек-
сіївка, Преображенка, 
Чаплинка, Чернявщина 
та Шандрівка. 

Мета заходу – інформу-
вання надавачів первин-
них юридичних послуг з 
питань новин земельного 
законодавства. 

У ході проведення консу-
льтацій були висвітлені 
такі питання:  

 Формування та реєст-
рація земельної діля-
нки як об’єкт права; 

 Процедура державної 
реєстрації речових 
прав на земельні ді-
лянки; 

 Нормативно-правова 
база орендних земе-
льних відносин. 

Після групової консульта-
ції було надано індивіду-
альні консультації окре-
мим учасникам. 

Проведення колективної консультації для надавачів первинних 
юридичних послуг в Юр’ївському районі, Дніпропетровська 
область 
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11 червня 2013 р. партнер 
Проекту USAID АгроІнвест 
– Громадська організація 
«Громадська платформа 
впровадження земельної 
реформи в Дніпропетровсь-
кій області» провела схід 
жителів села Межиріч Пав-
лоградського району Дніп-
ропетровської області. 

Учасники сходу: жителі се-
ла Межиріч, власники осо-
бистих селянських та фер-
мерських господарств. 

Мета заходу – надання пе-

рвинної юридичної допомо-
ги у сфері земельних відно-
син та підвищення обізна-
ності сільських жителів, 
власників особистих селян-
ських і фермерських госпо-
дарств про зміни земельно-
го законодавства України в 
2013 році з питань привати-
зації земельних діля-
нок,орендних земельних 
відносин та захисту своїх 
прав на землю. 

Були обговорені такі питан-
ня: 

 Процедура 
реєстрації 
земельних 
ділянок. 

 Процедура 
державної 
реєстрації речових 
прав на земельні ділян-
ки. 

 Нормативно-правова 
база орендних земель-
них відносин. 

 Отримання документів 
державної реєстрації 
на земельні паї. 

Проведення колективної консультації для жителів села 
Межиріч Павлоградського району, Дніпропетровська 
область 
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Проведення колективної консультації для надавачів 
первинних юридичних послуг в Павлоградському районі, 
Дніпропетровська область 

11 червня 
2013 р. парт-
нер Проекту 
USAID АгроІ-
нвест – Гро-
мадська орга-
нізація 
«Громадська 
платформа 
впроваджен-
ня земельної 
реформи в 
Дніпропет-
ровській об-
ласті» – про-
вела колекти-

вну консультацію для на-
давачів первинних юриди-
чних послуг в Павлоград-
ському районі Дніпропет-
ровської області. 

У заході взяли участь го-
лови сільських рад, земле-
впорядники, секретарі 
сільських рад, депутати 
місцевих рад, громадські 
активісти сіл Богданівка, 
Богуслав, Булахівка, Верб-
ки, В’язівок, Карабинівка, 
Кочережки, Межиріч, Нова 
дача, Нова Русь, Попереч-
не, Привовчанське та Трої-
цьке (загальна кількість – 
23 учасники). 

Консультацію проводили 
юрист проекту Польянов 
Євген, студенти А. Реме-
нюк, А. Каспарова, М. Дя-
чук. 

Мета заходу – інформу-
вання надавачів первин-
них юридичних послуг з 

питань новин земельного 
законодавства. 

У ході проведення консу-
льтацій були висвітлені 
такі питання:  

 Формування та реєст-
рація земельної ділян-
ки як об’єкт права; 

 Процедура державної 
реєстрації речових 
прав на земельні діля-
нки; 

 Нормативно-правова 
база орендних земель-
них відносин. 

 Після проведення групо-
вої консультації було нада-
но індивідуальні консуль-
тації окремим учасникам.  

Кримськa республіканськa нарадa з питань розвитку 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в АР Крим, 
Сімферополь  

12 червня 2013 р. Проект 
USAID АгроІнвест узяв 
участь у Кримській респуб-
ліканській нараді з питань 
розвитку сільськогоспо-
дарської обслуговуючої 
кооперації в АР Крим. 

У нараді взяли участь за-
ступники голів райдержад-
міністрацій Криму, сільські 
та селищні голови, спеціа-
лісти Міністерства аграр-
ної політики та продоволь-
ства АР Криму, науковці та 
практики розвитку коопе-
рації. 

Під час наради було пре-
зентовано напрями та ре-
зультати співробітництва 
органів влади, сільських 
громад, об’єктів ринкової 

інфраструктури Криму із 
проектом USAID АгроІн-
вест. 

Цей захід став логічним 
продовженням руху в на-
прямі розвитку сільського-
сподарської кооперації і 

виконання Розпорядження 
Ради міністрів АРК від 23 
квітня 2013 року №322-р 
«Про розвиток сільськогос-
подарської обслуговуючої 
кооперації в Автономній 
Республіці Крим». 



12 червня 2013 року фа-
хівці Всеукраїнської асо-
ціації кредитних спілок і 
громадської організації 
«Інститут фінансових 
технологій» за підтримки 
проекту USAID АгроІн-
вест провели навчання з 
фінансової грамотності 
для представників Спіл-
ки сприяння розвитку 
сільського зеленого ту-
ризму в Україні. 

Навчання проводилося 
на прохання Спілки як 
логічне продовження 
ознайомлення її членів з 
можливостями доступу 
до кредитних ресурсів 
через кредитні спілки. 

Темою навчання стало 
«Плануймо майбутнє 
разом: можливості роз-
витку за рахунок креди-
тування та заоща-

джень». 

Під час семінару слухачі 
на прикладі роботи кре-
дитної спілки більше 
дізналися про фінансові 
інструменти, такі як кре-
дит і депозит. 

Участь у заході взяли не 
лише господарі сільсь-
ких садиб, а й представ-
ники обласних та район-
них адміністрацій, які 

Навчання з фінансової грамотності для представників Спілки 
сприяння розвитку сільського зеленого туризму, Київ  

Червень 2013 р. Стор. 15 

Прес-тур з питань сільського зеленого туризму, Черкаська 
область 

12 червня 2013 р. Проек-
том USAID АгроІнвест 
спільно з Українським 
освітнім центром реформ 
та Спілкою сприяння роз-
витку сільського зеленого 
туризму в Україні в рам-
ках інформаційно-
просвітницької кампанії з 
питань права власності на 
землю «Моя земля – моє 
право» був організований 
прес-тур на тему «Які про-
блеми українського села 
вирішує розвиток зелено-

го туризму?». 

У ході прес-туру обгово-
рювалися такі питання: 

 вплив розвитку зеле-
ного туризму на вирі-
шення проблеми за-
йнятості сільського 
населення; 

 використання земель 
особистого селянсько-
го господарства (ОСГ) 
для організації сільсь-
кого зеленого туриз-
му; 

 законодавче регулю-
вання діяльності з на-
дання послуг у сфері 
сільського туризму; 

 вимоги до ОСГ, яке 
надає послуги в сфері 
сільського зеленого 
туризму; 

 тенденції та перспек-
тиви розвитку сільсь-
кого туризму в Україні. 



 Стор. 16 

Семінар «Питання реалізації земельних прав у сільській 
місцевості», Миколаївська область 

12 червня 2013 року пар-
тнер Проекту USAID Аг-
роІнвест – Херсонська 
обласна організація КВУ 
та Миколаївський ЦВЮП 
у рамках реалізації прое-
кту «Земельні права: кон-
сультування, правоза-
хист та яскрава просвіта» 
провели семінар на тему: 
«Питання реалізація зе-
мельних прав у сільській 
місцевості». 

У семінарі взяли участь 
сільські депутати, земле-
впорядники та сільські 
жителі. 

Мета заходу полягала в 
тому, щоб надати учасни-
кам інформацію про змі-
ни в законодавстві, що 
регулює питання реєст-
рації прав на землю, та 
роз'яснити практичні пи-
тання захисту прав на 
землю для сільського 
населення. 

На семінарі були розгля-
нуті такі питання: 

 Реєстрація земельної 
ділянки та реєстрація 
речового права на 
неї; 

 Новели земельного 
законодавства; 

 Вирішення земель-
них спорів (питання-
відповідь). 

Очікується, що підвищен-
ня поінформованості уча-
сників семінару з зазна-
чених питань дозволить 
їм кваліфіковано надава-
ти консультації сільським 
жителям, сприяння сіль-
ським жителям у вирі-
шенні земельних питань 
та захисті земельних 
прав. 

Конференція на тему: «Як власники земельних паїв та 
аграрії Тернопільської області ставляться до 
земельної реформи?», Тернопіль  

13 червня 2013 року Про-
ект USAID АгроIнвест 
спільно з партнерами 
проекту Регіональною 
громадською організаці-
єю «Перший аграрний 
кластер» та Всеукраїнсь-

кою асоціацією сільських 
та селищних рад спільно 
з Державним агентством 
з земельних ресурсів 
України, Міністерством 
юстиції України, Держав-
ною реєстраційною служ-
бою провели в 
м.Тернополі, у сесійній 
залі обласної ради кон-
ференцію на тему: «Як 
власники земельних 
паїв та аграрії Терно-
пільської області став-
ляться до земельної 
реформи?» 

У заході взяли участь 
заступник голови облас-
ної державної адмініст-
рації Юрій Васильович 
Желіховський, в.о голо-
ви обласної ради Сергій 
Олександрович Тара-
шевський, заступник 
директора Департамен-
ту агропромислового 

розвитку обласної держа-
вної адміністрації Воло-
димир Миронович Стахів, 
заступник начальника 
Головного управління 
Держземагентства Надія 
Олегівна Ковальчук, на-
чальник реєстраційної 
служби Головного управ-
ління юстиції Ярослав 
Григорович Пікуль, голо-
ва Всеукраїнської асоціа-
ції сільських та селищних 
рад Микола Іванович Фу-
рсенко, голови районних 
рад, сільські та селищні 
голови, представники 
районних відділів Держ-
земагентства та район-
них реєстраційних служб, 
представники преси. За-
гальна кількість присутніх 
на заході – 150 осіб. 

Конференцію відкрили 
заступник голови облас-
ної державної адміністра-



ції Юрій Васильович Же-
ліховський та в.о голови 
обласної ради Сергій 
Олександрович Тарашев-
ський. З вітальними сло-
вами виступили також 
заступник директора Де-
партаменту агропромис-
лового розвитку обласної 
державної адміністрації 
Володимир Миронович 
Стахів, заступник началь-
ника Головного управлін-
ня Держземагентства 
Надія Олегівна Коваль-
чук, начальник реєстра-
ційної служби Головного 
управління юстиції Яро-
слав Григорович Пікуль, 
голова Всеукраїнської 
асоціації сільських та се-
лищних рад Микола Іва-
нович Фурсенко. 

Презентацію результатів 
загальноукраїнського со-
ціологічного досліджен-
ня, проведеного Центром 
соціальних експертиз 
Інституту соціології НАН 
України на замовлення 
Проекту USAID АгроІн-
вест, провели: науковий 
співробітник Центру соці-
альних експертиз при 

інституті соціології НАНУ 
Олександр Гончарук, за-
ступник керівника Проек-
ту USAID АгроІнвест 
Олександр Каліберда та 
менеджер освітніх про-
грам Проекту USAID Аг-
роІнвест Марина Зариць-
ка. Після презентації від-
булося обговорення ре-
зультатів дослідження. 

З презентацією результа-
тів реалізації проекту 
«Врегулювання земель-
них відносин в сільській 
місцевості», що впрова-
джується в Чернівець-
кій,Тернопільській та Іва-
но-Франківській областях 
за підтримки Проекту 
USAID АгроІнвест, висту-
пила заступник голови 
регіональної громадської 
організації «Перший аг-
рарний кластер», керів-
ник проекту Надія Мель-
ник. 

Проблемні питання фор-
мування земельних діля-
нок та реєстрації прав на 
землю розкрили у своїх 
виступах заступник нача-
льника Головного управ-
ління Держземагентства 

Ковальчук Надія Олегів-
на та начальник реєстра-
ційної служби Головного 
управління юстиції Пікуль 
Ярослав Григорович. 

На актуальних питаннях 
земельного законодавст-
ва зупинився в своєму 
виступі головний юридич-
ний радник проекту USA-
ID АгроІнвест Павло Ку-
линич, після виступу яко-
го була проведена диску-
сія.  

Червень 2013 р. Стор. 17 

13 червня 2013 р. парт-
нер проекту USAID Агро-
Інвест – Херсонська об-
ласна організація Комі-
тету виборців України та 
Білозерська МГО 
«Молодіжний центр регі-
онального розвит-
ку» (Білозерський 
ЦВЮП) у рамках проек-
ту Херсонської обласної 
організації КВУ 
«Земельні права: консу-
льтування, правозахист 
та яскрава просвіта» 

провели презентацію на 
тему «Захист прав сіль-
ських землевласників в 
сфері земельних відно-
син: правозахист та про-
світа». У презентації 
взяли участь  представ-
ники Дніпровської сіль-
ської ради. 

Метою презентації прое-
кту було налагодження 
співпраці та виявлення 
проблем в громаді, по-
в’язаних із земельними 

відносинами. На заході 
працівники сільської ра-
ди детальніше ознайо-
милися з проектом та 
умовами співпраці.  

Підвищення поінформо-
ваності учасників дозво-
лить їм більш кваліфіко-
вано надавати консуль-
тації сільським жителям 
та сприяти у вирішенні 
земельних питань та 
захисті земельних прав 
жителів села. 

Презентація проекту «Земельні права: консультування, 
правозахист та яскрава просвіта» представникам Дніпровської 
сільської ради, Білозерський район, Херсонська область  



 Стор. 18 

І Балто-Чорноморський бізнес-форум, Херсонська область  

14-15 червня 2013 року 
Проект USAID АгроІн-
вест узяв участь у І 
Балтійсько-
Чорноморському еко-
номічному форумі. 
Головною метою Фору-
му було напрацювання 
нових механізмів ро-
звитку області. 
Основними темами бу-
ли: 
 Інновації в агропро-
мисловому комплексі 

 Європейські стандарти 
виробництва продуктів 
харчування; 

 Інноваційні підходи в 
зберіганні, упаковці та 
переробці сільськогос-
подарської продукції 

 Розвиток логістичних 
мереж. 

У форумі взяли участь 
партнери проекту USAID 
АгроІнвест:  
 Лариса Полозова, кре-

дитна спілка 
«Громада», 

 Тетяна Соночева, Хер-
сонський науково-
виробничий центр 
стандартизації; 

 Ірина Конащук, Інсти-
тут зрошуваного зем-
леробства. 

Участь у заході взяли голо-
ва облдержадміністрації 
Микола Костяк, голова об-
ласної ради Віктор Пелих, 
Генеральний консул Грузії 
в Одесі Теймураз 

Нішніанідзе, перший секре-
тар Генерального Консуль-
ства Словацької Респуб-
ліки в Ужгороді Олександр 
Шкурла, Почесний консул 
Литви в Україні, президент 
Групи компаній 
«Співдружність» Віктор 
Попов, перший заступник 
директора Національного 
інституту стратегічних до-
сліджень при Президентові 
України Ярослав Жаліло, 
Консул Російської Феде-
рації у м. Одеса Андрій 
Аксьонов, а також керівни-
ки підприємств, ор-
ганізацій, установ – регіо-
нальних партнерів Херсон-
ської області з різних обла-
стей України та зарубіжжя. 

Круглий стіл на тему: «Як власники земельних паїв та аграрії 
Чернівецької області ставляться до земельної реформи?», 
Чернівці  

14 червня 2013 р. в місті 
Чернівцях Проект USAID 
АгроІнвест спільно з Регі-
ональною громадською 
організацією «Перший 

аграрний кластер» спіль-
но з Державним агентст-
вом з земельних ресурсів 
України, Міністерством 
юстиції України, Держав-

ною реєстрацій-
ною службою 
провели круглий 
стіл на тему: 
«Як власники 
земельних паїв 
та аграрії Черні-
вецької області 
ставляться до 
земельної ре-
форми?» 

У ході круглого 
столу були пре-
зентовані ре-
зультати загаль-
ноукраїнського 
соціологічного 
дослідження, 

проведеного Центром со-
ціальних експертиз Інсти-
туту соціології НАН Украї-
ни на замовлення Проекту 
USAID АгроІнвест. 

Це дослідження дозволи-
ло з’ясувати багато ціка-
вих аспектів ставлення 
власників земельних діля-
нок, фермерів та керівни-
ків сільськогосподарських 
підприємств до земельної 
реформи, а також до бага-
тьох практичних питань, 
що стосуються орендних 
відносин, поінформовано-
сті щодо земельних пи-
тань, проблем, з якими 
стикаються землевласни-
ки та орендарі, доступу до 
фінансових ресурсів на 
ведення аграрного бізне-
су, доступу до каналів збу-



ту сільськогосподарської 
продукції тощо. 

Мета круглого столу по-
лягала в тому, щоб обго-
ворити результати дослі-
дження і на цій основі 
визначити підходи до 
вирішення земельних 
питань, які турбують зем-
левласників та аграріїв 
Чернівецької області з 
метою забезпечення про-
зорості ринкових відно-
син у ході розгортання 
земельної реформи. 

На заході були присутні: 
радник голови обласної 
ради Василь Воробчук, 
начальник управління 
Департаменту агропро-
мислового розвитку об-
ласної державної адміні-
страції Богдан Тарасович 
Бойчук, начальник Голов-
ного управління Держзе-
магентства Денис Щер-
баєв, начальник Голов-
ного управління юстиції 
Мірча Беженар, предста-
вник Міністерства юстиції 
України Наталія Гуйван, 
начальник реєстраційної 
служби Головного управ-
ління юстиції Тетяна Ні-
колаєвич, представники 
районних відділів Держа-
вного земельного кадаст-
ру та районних реєстра-
ційних служб, керівники 
та спеціалісти управлінь 
агропромислового розви-
тку райдержадміністра-
цій, заступники голів та 
спеціалісти районних 
рад, представники преси. 
Всього у круглому столі 
взяли участь 54 особи. 

Круглий стіл відкрив за-
ступник керівника проек-
ту USAID АгроІнвест 
Олександр Васильович 
Каліберда. З вітальним 

словом звернулись до 
присутніх радник голови 
обласної ради Василь 
Воробчук, начальник 
управління Департамен-
ту агропромислового роз-
витку обласної держав-
ної адміністрації Богдан 
Тарасович Бойчук, нача-
льник Головного управ-
ління Держземагентства 
Денис Щербаєв, началь-
ник Головного управлін-
ня юстиції Мірча Беже-
нар, представник Мініс-
терства юстиції України 
Наталія Гуйван, началь-
ник реєстраційної служби 
Головного управління 
юстиції Тетяна Ніколає-
вич. Усі посадові особи 
відмітили, що питання 
земельної реформи є 
актуальними і важливими 
на даний час і від того, як 
вона буде проведена, 
залежатиме майбутнє 
нашої країни.  

Презентацію результатів 
загальноукраїнського 
соціологічного дослі-
дження провели науко-
вий співробітник Центру 
соціальних експертиз при 
інституті соціології НАНУ 
Олександр Гончарук, за-
ступник керівника Проек-
ту USAID АгроІнвест 
Олександр Каліберда та 
менеджер осві-
тніх програм 
Проекту USAID 
АгроІнвест Ма-
рина Зарицька. 
Після презента-
ції учасники 
обговорили ре-
зультати дослі-
дження. 

З презентацією 
результатів ре-
алізації проекту 

«Врегулювання земе-
льних відносин в сіль-
ській місцевості», що 
впроваджується в 
Чернівець-
кій,Тернопільській та 
Івано-Франківській 
областях за підтрим-
ки Проекту USAID 
АгроІнвест виступила 
заступник голови регі-
ональної громадської 
організації «Перший аг-
рарний кластер», керів-
ник проекту Надія Мель-
ник. 

Проблемні питання фор-
мування земельних діля-
нок та реєстрації прав на 
землю розкрили у своїх 
виступах начальник Го-
ловного управління Дер-
жземагентства Денис 
Щербаєв та начальник 
реєстраційної служби 
Головного управління 
юстиції Тетяна Ніколає-
вич. 

На актуальних питаннях 
земельного законодавст-
ва зупинився в своєму 
виступі головний юридич-
ний радник проекту  
USAID АгроІнвест Павло 
Кулинич, після виступу 
якого була проведена 
дискусія. 
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Розробка Проектом USAID АгроІнвест коментарів до 
законодавства  

Проектом АгроІнвест у 
співпраці з Національною 
асоціацією сільськогоспо-
дарських дорадчих служб 
України розроблено про-
ект Науково-практичного 
коментаря до Закону 
України «Про сільського-
сподарську кооперацію» 
та дотичних законодав-
чих актів (складається з 
двох частин – Коментарі 
до Закону України «Про 

сільськогосподарську 
кооперацію та Короткі 
коментарі до Закону 
України «Про коопера-
цію»). 

15 червня документи бу-
ли розміщені на сайті 
Проекту. Запрошуємо 
всіх зацікавлених до ак-
тивного обговорення да-
ного коментаря. Заува-
ження та пропозиції про-
симо надсилати за елект-

ронною адресою: 
mzarytska@agroinvest.org.ua 
або поштовою адресою: 
вул. Володимирська 4, 2-
й поверх, Київ, 01025. 

Коментар до Закону 
України «Про сільського-
сподарську кооперацію»; 

Коментар до Закону 
України «Про коопера-
цію». 

Семінар-навчання на тему: «Реалізація права на землю в 
сільській місцевості», Миколаївська область  

14-16 червня 2013 р, парт-
нер проекту USAID АгроІн-
вест – Херсонська облас-
на організація Комітету 
виборців України та Ка-
ховська НУО Спожи-
вач» (Каховський ЦВЮП) 
у рамках проекту Херсон-
ської обласної організації 
КВУ «Земельні права: кон-
сультування, правозахист 
та яскрава просвіта» про-
вели семінар-навчання на 
тему: «Захист прав сільсь-
ких землевласників в сфе-
рі земельних відносин: 
правозахист та просвіта». 

Мета заходу полягала в 
тому, щоб надати учасни-
кам інформацію про земе-
льне законодавство в 
Україні та роз'яснити прак-
тичні питання захисту 
прав на землю для сільсь-
кого населення. 

У ході семінару були ви-
світлені такі питання: 

 Реєстрація земельної 
ділянки та реєстрація 
речового права на неї; 

 Реалізація права на 
землю: новели земе-
льного законодавства; 

 Вступ у спадщину; 

 Вирішення земельних 
спорів (дискусія у фор-
мі питання-відповідь). 

Очікується, що підвищен-
ня поінформованості уча-
сників семінару з зазначе-
них питань дозволить їм 
навчитися захищати свої 
права в сфері земельного 

законодавства. 

У заході, який відбувся на 
острові Крисиний з остро-
вів аванпорту Новокахов-
ського річкового порту в 
рамках молодіжного табо-
ру «Острівна республіка – 
2013»,  взяли участь меш-
канці м. Каховки та сіл 
Каховського району, міста 
Вознесенська Миколаївсь-
кої області, АР Крим, м. 
Херсона та м. Києва. 



Колективна консультація для надавачів первинних 
юридичних послуг в Царичанському районі 

17 червня 2013 рoku пар-
тнер Проекту USAID Аг-
роІнвест – Громадська 
організація «Громадська 
платформа впроваджен-
ня земельної реформи в 
Дніпропетровській облас-
ті» – провела колективну 
консультацію для нада-
вачів первинних юридич-
них послуг в Царичансь-
кому районі Дніпропет-
ровської області. 

Koнсультацію провели 
юрист проекту Лариса 
Василенко, студенти М. 
Дячкін, С. Чинчева, І. Ма-
нчевська. 

У консультації взяли 

участь сільські голови, 
секретарі та землевпоря-
дники смт Царичанка та 
сіл Бабайківка, Залелія, 
Могилів, Китайгород, Ля-
шківка, Михайлівка, Мо-
гилів, Новопідкряж, Пря-
дівка, Рудка, Цибульків-
ка, Юр’ївка – загальна 
кількість 30 учасників. 

Захід дозволив поінфор-
мувати надавачів пер-
винних юридичних послуг 
з питань новин земельно-
го законодавства. 

У ході проведення консу-
льтацій будуть висвітлені 
такі питання:  

 Формування та 
реєстрація земе-
льної ділянки як 
об’єкт права; 

 Процедура дер-
жавної реєстра-
ції речових прав 
на земельні ді-
лянки; 

 Нормативно-
правова база 
орендних земельних 
відносин. 

Після проведення групо-
вої консультації було на-
дано індивідуальні консу-
льтації окремим учасни-
кам. 
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17 червня 2013 року пред-
ставники проекту АгроІн-
вест узяли участь в про-
веденні наради з питань 
визначення перспектив-
них напрямків співробіт-
ництва з проектом АгроІн-
вест на території Херсон-
ської області у 2013 році 
та опрацювання питання 
впровадження проекту ТК 
«Новий ринок» Голопри-
станського району. 

«На сьогодні виникла по-
треба у вирішенні питання 
щодо активізації, розши-
рення участі, наближення 
термінів реалізації тих чи 
інших завдань стосовно 
напрямків співробітництва 
з проектом АгроІнвест, – 
зазначив заступник голо-
ви обласної державної 
адміністрації Михайло 
Мельник під час наради з 
питань визначення пер-
спективних напрямків 

співробітництва з проек-
том АгроІнвест на тери-
торії Херсонської області 
у 2013 році. 

На нараді обговорювали-
ся результати роботи про-
екту в Херсонській об-
ласті, підводилися підсум-
ки реалізації проектів ма-
теріально-технічної допо-
моги в агропромисловому 
комплексі, був погодже-
ний конкретний план ро-
боти на наступний період, 
а також визначено 
періодичність розгляду та 
координації виконання 
планів. 

Також було відзначено, 
що протягом роботи про-
екту разом з херсонськи-
ми представниками АгроІ-
нвест проводився широ-
кий спектр роз’яснюваль-
ної роботи та семінари 
стосовно розвитку 
логістики, кооперативних 

структур, проблеми пере-
робки молока та зберіган-
ня або складування 
сільськогосподарської  
продукції. 

За результатами наради 
заступник голови Херсон-
ської обласної державної 
М.Мельник підписав про-
токольне доручення від 
17.06.2013р. з переліком 
конкретних за-
ходів щодо ак-
тивізації діяль-
ності реалізації 
ініціативних про-
ектів розвитку ін-
фраструктури аг-
рарного ринку в 
цілому та приско-
рення реалізації 
створення оптово-
роздрібного ринку 
сільськогоспо-
дарської продукції 
в Голопристансь-
кому районі. 

Нарада з питань визначення перспективних напрямків 
співробітництва на території Херсонської області, Херсон 
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Круглий стіл на тему: «Як власники земельних паїв та 
аграрії Дніпропетровської області ставляться до 
земельної реформи?», Дніпропетровськ 

18 червня 2013 р. Проект 
USAID АгроІнвест спіль-
но з громадською органі-
зацією «Громадська пла-
тформа впровадження 
земельної реформи в 
Дніпропетровській облас-
ті» та за сприяння Дніп-
ропетровської обласної 
ради провели круглий 
стіл на тему: «Як власни-
ки земельних паїв та аг-
рарії Дніпропетровської 
області ставляться до 
земельної реформи?» 

У круглому столу взяли 

участь заступник голо-
ви Дніпропетровської об-
ласної ради Анатолій 
Адамський, представники 
Головного управління 
Держземагентства у 
Дніпропетровській облас-
ті, Реєстраційної служби 
Головного управління 
юстиції у Дніпропетровсь-
кій області, районних рад 
Дніпропетровської облас-
ті, керівник Ресурсного 
центру з прав на землю, 
президент асоціації 
“Земельна спілка Украї-

ни” Андрій Кошиль,  
представники громадсь-
ких організацій студенти-
волонтери та ЗМІ. 

Мета заходу полягала у 
проведенні відкритої на-
ради представників орга-
нів державної влади, міс-
цевого самоуправління, 
громадськості з питань 
взаємодії в питаннях ін-
формування населення 
Дніпропетровської облас-
ті про новації в земельно-
му законодавстві України 
та порядку реєстрації 

18-19 червня 2013 року у 
м.Львів відбулося засі-
дання Робочої групи 
ВАКС/ПЗВ з питань аг-
рокредитування. У засі-
данні взяли участь по-
над 30 представників 
кредитних спілок 
Центрального та Захід-
ного регіонів України. 

Програма засідання бу-
ла дуже насиченою. Роз-
глядалися три кредитні 
продукти для малих та 
середніх сільгоспвироб-
ників: на розвиток моло-
чної мініферми та прид-
бання доїльних апаратів, 
на вирощування суниці у 
відкритому ґрунті та на 
придбання обладнання 
для сушіння сільськогос-
подарської продукції.  

Були розроблені та 
представлені інформа-
ційні постери з інформа-
цією про можливості 
отримання кредитів на ці 

напрями та інші потреби 
сільгоспвиробників. Про-
тягом червня–липня 
2013 року кредитними 
спілками по сільських 
радах буде розповсю-
джено близько тисячі 
екземплярів цих плака-
тів, що забезпечить поін-
формованість сільгосп-
виробників про можли-
вості доступу до фінан-
сових ресурсів. 

Партнер проекту – ТОВ 
АФ «АВС-Центр» надав 
практичні рекомендації з 
управління кредитним 
портфелем для кредит-
них спілок, що спеціалі-
зуються на кредитуванні 
малих та середніх сіль-
госпвиробників. 

З ініціативи кредитних 
спілок Харківської обла-
сті в порядок денний 
було включене питання 
створення та діяльності 
сільськогосподарських 

споживчих кооперативів. 
Кредитна спілка 
«Вигода» (м.Стрий 
Львівської області) поді-
лилася своїм досвідом у 
цій справі, адже спожив-
чий кооператив здорово-
го харчування «Віра» 
працює за підтримки 
«Вигоди» вже понад 3 
роки. 

Учасникам Робочої гру-
пи були представлені 
результати навчальної 
поїздки до Нідерландів, 
яка відбулася в квітні 
2013 року: історія, ево-
люції та сучасна структу-
ра системи сільськогос-
подарських кооператив-
них банків Рабобанк, їх 
програми кредитування 
сільгоспвиробників, сис-
тема кооперації Нідер-
ландів та можливості 
співпраці з голландськи-
ми постачальниками 
саджанців. 

Засідання Робочої групи кредитних спілок ВАКС/ПЗВ з 
питань агрокредитування, Львів  
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прав власності на земе-
льні ділянки. 

Представники Проекту 
USAID АгроІнвест пред-
ставили результати все-
українського дослідження 
з земельних питань та 
свої висновки стосовно 
ставлення аграріїв Дніп-
ропетровської області до 
ходу впровадження зе-
мельної реформи. Під 
час дослідження прове-
дено опитування 5164 
респондентів, з них 3891 
є власниками земельних 
паїв, а 1273 – керівника-
ми фермерських госпо-
дарств та сільськогоспо-
дарських підприємств. 
Крім того, проведено 7 
фокус-групових інтерв’ю 
у селах Дніпропетровсь-
кої, Житомирської, Івано-
Франківської, Одеської, 
Тернопільської, Херсон-
ської, Чернівецької обла-
стей. 

«Це наймасштабніше 
дослідження цієї теми на 
просторах СНД. Експер-
тами вивчені і визначені 
основні проблеми, пов'я-
зані з земельною рефор-
мою. Зараз створюються 
експертні групи і відпра-
цьовуються механізми 
вирішення земельних 
питань», – підкреслив 
Анатолій Адамський. 

Заступник голови Дніпро-
петровської обласної 
ради зауважив, що од-
ним з успішно реалізова-
них проектів на сьогодні 
є проект «Надання пер-
винних і вторинних юри-
дичних послуг сільському 
населенню та власникам 
особистих селянських і 
фермерських госпо-
дарств у сфері прав вла-
сності на землю в Дніп-

ропетровській 
області». У рам-
ках проекту в 
кожному районі 
області створено 
юридичну клініку, 
де студенти юри-
дичних факуль-
тетів під керівни-
цтвом досвідче-
них юристів на-
дають консульта-
ції. Таким чином 
люди отримують 
потрібну їм інфо-
рмацію, а студе-
нти – цінний дос-
від і чітке уявлен-
ня про свою май-
бутню роботу. Юристи 
проекту провели в райо-
нах області 16 семінарів 
для надавачів первинних 
юридичних послуг – зем-
левпорядників, фермерів 
та керівників громадських 
організацій. 

Найкращих студентів-
волонтерів, що брали 
участь у проекті, нагоро-
джено цінними подарун-
ками від Громадської 
платформи та об-
ласної ради. Зага-
лом до проекту 
було залучено 
близько 100 сту-
дентів. 

«У нашому регіоні 
проект стартував 
у січні 2013 року 
за підтримки Про-
екту USAID Агро-
Інвест. За цей час 
понад 600 власни-
ків земельних паїв 
отримали юридич-
ні консультації. 
Щодня із питання-
ми звертаються 
по 10-15 осіб. Це 
говорить про те, 
що проект дійсно 
працює», – наго-

лосив Анатолій Адамсь-
кий. 

 Також представники гро-
мадськості та експерти 
обговорили важливі пи-
тання щодо формування 
земельних ділянок та 
реєстрації прав на зем-
лю, окремі аспекти земе-
льного законодавства та 
пропозиції по внесенню 
змін до нормативно-
правових актів. 



 Стор. 24 

Навчально-практичний семінар для тренерів зі 
створення та функціонування сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, Київ  

19 – 20 червня 2013 
року Проект USAID Аг-
роІнвест взяв участь у 
семінарі на тему: 
«Вивчення європейсь-
кого досвіду з метою 
реалізації державної 
політики щодо створен-
ня та функціонування 
сільськогосподарських 
кооперативів». 

Захід відбувся за спри-
яння Європейської про-

грами технічної допомоги 
TAIEX. Організаторами 
семінару виступили Євро-

пейська Комісія 
(програма ТАІЕХ), Міні-
стерство аграрної полі-
тики та продовольства 
України, державна 
установа «Науково-
методичний центр ін-
формаційно-
аналітичного забезпе-
чення діяльності вищих 
навчальних закладів 
«Агроосвіта». 

У семінарі взяли участь 
представники структур-
них підрозділів агроп-

ромислового розвитку об-
ласних державних адміні-
страцій, науково-

педагогічні працівники 
вищих учбових закла-
дів Мінагрополітики та 
науковці, представни-
ки сільськогосподарсь-
ких дорадчих служб та 
кооператори. 

Відкрила навчально-
практичний семінар 
директор ДУ «НМЦ 
«Агроосвіта» Ірина 
Синявська. Вона за-
значила, що пріори-
тетним напрямом у 

розвитку сільських тери-
торій є створення та ро-
звиток мережі з інфор-
маційно-консультаційного 
забезпечення сільських 
громад на базі регіональ-
них навчально-практичних 
центрів розвитку сільських 
територій, що сприяє ор-
ганізації більш ефективно-
го соціально-економічного 
розвитку. Для виконання 
одного з важливих 
напрямів цього завдання 
необхідно сфокусувати 
свою увагу на підготовці 
тренерів зі створення та 
функціонування сільсько-
господарських коопера-
тивів. 

Досвідом організації та 
консультативного супро-
воду сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих коопе-
ративів поділився Олек-
сандр Маслак, проректор 
із наукової роботи та еко-
номічних питань Сумсько-
го національного аграрно-
го університету. Він 
розповів про механізми 
співпраці сільських гро-
мад, органів самовряду-
вання, органів влади та 
вищим навчальним закла-
дом.  

Спеціаліст Мінагрополіти-
ки України Світлана Пав-
ленко висвітлила зміни у 
Законі України «Про 
сільськогосподарську ко-
операцію». Було звернуто 
особливу увагу на надан-
ня сільськогосподарським 
обслуговуючим коопе-
раціям статусу неприбут-
кових, що дозволяє спро-
стити їх оподаткування 

згідно з податковим кодек-
сом. Також було розгляну-
то інші питання, що стосу-
ються змін та уточнень у 
новій редакції Закону. 

Була запрошена Любов 
Молдован – головний нау-
ковий співробітник відділу 
форм і методів господа-
рювання в агропродо-
вольчому комплексі, для 
роз’яснення питань сто-
совно Статуту та Правил 
внутрішньої господарської 
діяльності сільськогоспо-
дарських кооперативів. 
Було висвітлено світовий 
досвід кооперації і проде-
монстровано кроки підго-
товки та створення цих 
установчих документів. 

Спеціаліст ДУ «НМЦ Агро-
освіта» Василь Кононенко 
розповідав про процес 
підготовки реєстрації та 
створення сільськогоспо-
дарських обслуговуючих 
кооперативів. Наведено 
приклади документів, про-
токолів, механізмів інфор-
мування ініціативної гру-
пи, майбутніх членів ко-
оперативів. 

Представник Проекту 
USAID АгроІнвест Влади-
слав Карпенко доповідав 
про інвестиційні проекти у 
аграрному секторі. 

Підсумками семінару є 
набуття тренерами базо-
вих теоретичних і практич-
них навичок щодо ство-
рення та функціонування 
сільськогосподарських 
обслуговуючих коопера-
тивів. 



Червень 2013 р. Стор. 25 

Семінар «Жінка в сільському господарстві», Херсон  

20 червня 2013 року за 
підтримки Проекту  
USAID АгроІнвест був 
організований семінар 
для громадської органі-
зації «Рада жінок-
фермерів Херсонської 
області» на тему «Жінка 
в сільському господарст-
ві». 

Обговорювалися такі 
питання:  

 Жінка. Кар'єра. Сім'я,  

 Жінка – рівний діло-
вий партнер»,  

 Жінка і стрес,  

 Розвиток обслугову-
ючої кооперації на її 
роль в поліпшені ста-
новища жінки,  

 Особливості залу-
чення інвестицій у 
бізнес жінкою фер-
мером. 

Крім того, обговорюва-
лися питання жіночої 

ініціативи у фермер-
ському русі, пробле-
ми поінформованос-
ті жінок-фермерів 
про можливості 
отримання інвести-
цій на будівництво 
теплиць і холодиль-
ників для охоло-
дження і зберігання 
продукції. 

Відбулася презента-
ція на тему «Новації 
земельного законо-
давства України 2013 
року». 

Крім того, в рамках 
заходу був органі-
зований ознайом-
чий візит на логіс-
тичну площадку 
ТОВ «Тандем 
Плюс» та ознайом-
лення з роботою 
холодних складів, 
які працюють з ме-
режами супермар-
кетів. 

Огляд новел земельного законодавства в 2013 році, 
семінар у Вознесенську, Херсонська область 

20 червня 2013 р. партнер 
Проекту USAID АгроІнвест 
– Вознесенська міська 
громадська організація 
«Агентство економічного 
розвитку» – у рамках реа-
лізації проекту «Земельні 
права: консультування, 
правозахист та яскрава 
просвіта» провела семі-
нар на тему: «Огляд но-
вел земельного законо-
давства в 2013 році» за 
участю представників 
управління агропромисло-
вого розвитку Вознесенсь-
кого району. Мета заходу 
полягала в тому, щоб 
ознайомити власників зе-
мельних ділянок 
(пайовиків) із новелами 

земельного законодавст-
ва. У семінарі взяли 
участь сільські жителі, 
дрібні землевласники, 
представники асоціацій 
фермерів, представники 
сільських рад, райдержад-
міністрації. На семінарі 
розглядалися актуальні 
проблеми, з якими стика-
ються власники земель-
них ділянок, був представ-
лений загальний огляд 
новел земельного законо-
давства в Україні, розгля-
далися питання права 
власності на земельну 
ділянку, набуття, розпоря-
дження, відчуження, необ-
хідної документації, форм 
правового захисту, умов 

оренди землі 
сільськогос-
подарського 
призначення 
(укладення, 
зміна, розір-
вання догово-
рів, орендна 
плата). 

Очікується, 
що підвищен-
ня поінфор-
мованості учасників семі-
нару з зазначених питань 
дозволить їм кваліфікова-
но надавати консультації 
сільським жителям, що 
сприятиме їм у вирішенні 
земельних питань та захи-
сті земельних прав.  
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Презентація “Захист прав сільських землевласників в сфері 
земельних відносин: правозахист та просвіта», Херсонська 
область  

20 червня 2013 р., партнер 
проекту USAID АгроІнвест 
– Херсонська обласна ор-
ганізація Комітету виборців 
України та Білозерська 
МГО «Молодіжний центр 
регіонального розвит-
ку» (Білозерський ЦВЮП) 
у рамках проекту Херсон-
ської обласної організації 
КВУ «Земельні права: кон-
сультування, правозахист 
та яскрава просвіта» про-
вели презентацію на тему: 
“Захист прав сільських зе-

млевласників в сфері зе-
мельних відносин: право-
захист та просвіта» пред-
ставникам Східненської 
сільської ради. Мета захо-
ду полягала в презентації 
проекту та налагодженні 
співпраці, а також вияв-
ленні проблем в громаді, 
пов’язаних із земельними 
відносинами. 

У заході взяли участь 
представники Східненської 
сільської ради. 

У результаті заходу пра-
цівники сільської ради де-
тальніше ознайомилися із 
проектом та умовами спів-
праці. Був підписаний До-
говір про спільну роботу в 
даному напрямі. 

Очікується, що підвищення 
поінформованості учасни-
ків дозволить їм більш ква-
ліфіковано надавати кон-
сультації сільським жите-
лям та сприяти у вирішенні 
земельних питань та захи-
сті земельних прав. 

25 червня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест спі-
льно з Проектом UNITER/
PACT «Барометр земель-
ної реформи» організува-
ли публічні дебати з актуа-
льних питань земельних 
відносин та земельної ре-
форми в Україні. Тема де-
батів: «Як ставляться се-
ляни до скасування мора-
торію на продаж сільсько-
господарської землі» 

У рамках заходу відбулася 
презентація двох соціоло-
гічних досліджень, які сто-
сувалися земельних пи-
тань і, зокрема, ставлення 
до діючого нині мораторію 
на продаж земель сільсь-
когосподарського призна-
чення. 

Одне з досліджень було 
проведено Проектом 
USAID АгроІнвест спільно 
з Центром соціальних екс-
пертиз при Інституті соціо-
логії НАН України. Це мас-
штабне дослідження про-
водилося в 13 регіонах – 
Житомирській, Чернігівсь-
кій, Івано-Франківській, 
Тернопільській, Чернівець-
кій, Вінницькій, Полтавсь-
кій, Дніпропетровській, До-
нецькій, Херсонській, Оде-
ській, Миколаївській обла-
стях, а також в АР Крим. 
Було опитано більше 5000 
респондентів, включаючи 
власників паїв і керівників 
фермерських господарств 
і сільгосппідприємств. 

Друге дослідження презен-
тував Проект «Барометр 
земельної реформи», який 
виконується в рамках про-
екту «Об'єднуємося зара-
ди реформ» (Pact / UNIT-
ER) за підтримки USAID. 
Це дослідження виконува-
лося в трьох регіонах – 
Хмельницькій та Дніпропе-
тровській областях та АР 
Крим, але його відрізняє 
те, що проводилося воно в 
динаміці – трьома хвилями 
з інтервалом у квартал. 

Кожен з проектів вирішу-
вав свої завдання, проте 
обидва отримали подібні 
результати, що підтвер-
джує їх об'єктивність. Зок-
рема, опитування аграріїв 
показали, що більшість 
власників земельних наді-
лів і землекористувачів 
все ще не пов'язують своє 
майбутнє з формуванням 
земельного ринку. 

Під час дебатів обговорю-
валися переваги та недо-

Публічні дебати з актуальних питань земельних відносин, Київ 



ліки зняття мораторію на 
продаж сільськогоспо-
дарської землі, пропоно-
вані урядом обмеження 
прав власності на зем-
лю, а також законодавчі 
новації у цій  сфері. 

В обговоренні взяли 
участь представники 
Держземагентства, галу-
зевих асоціацій аграрно-
го сектора, фахівці галу-
зі земельного права та 
земельних відносин, 
правозахисники, сільгос-
птоворавиробники, ЗМІ 
та ін.  Учасники дискусії 
обговорили також зако-
нопроект «Про обіг зе-
мель сільськогосподар-

ського призначення», 
який був розроблений 
Державним агентством 
земельних ресурсів і 
винесений на громадсь-
ке обговорення. Цілий 
ряд положень цього до-
кумента викликала неод-
нозначне ставлення фа-
хівців. За оцінками учас-
ників обговорення, зако-
нопроект потребує сут-
тєвого доопрацювання. 

Важливо, щоб у процесі 
цієї роботи законода-
вець дослухався до дум-
ки тих, хто живе і працює 
на землі, і саме з цією 
метою були проведені 
соціологічні досліджен-

ня, презен-
товані уча-
сникам 
дискусії. 

Закон по-
винен мак-
симально 
враховува-
ти інтереси 
землевла-
сників та 
землекори-
стувачів і 
сприяти 
формуванню в Україні 
прозорого земельного 
ринку. Тільки в цьому 
випадку він дасть новий 
поштовх розвитку вітчиз-
няного АПК. 

Червень 2013 р. Стор. 27 

Тренінги «Ефективне виробництво фруктів і овочів за 
голландськими технологіями», Львів та Херсон 

25 червня 2013 р. у Льво-
ві, а 27 червня – в Херсоні 
за організаційної та фі-
нансової підтримки Прое-
кту USAID АгроIнвест бу-
ли проведені інноваційні 
тренінги «Ефективне ви-
робництво фруктів і ово-
чів за голландськими тех-
нологіями».  

Їх учасниками стали фахі-
вці кредитних спілок з за-
хідних та південних обла-
стей України і фермери – 
виробники плодовоягідної 
продукції. 

Агротехнологічна і базова 
економічна інформація 
була представлена Оле-
ною Каіжен, директором з 
продажів компанії 
«Розетта-Агро Україна», 
та Андрієм Козаком, агро-
номом-менеджером цієї 
компанії.  

Компанія «Розетта-Агро» 
є ексклюзивним представ-
ником в Україні шести 

провідних голландських 
компаній – лідерів у своїх 
галузях. Вона організовує 
комерціалізацію продукції 
голландських постачаль-
ників високопродуктивних 
сортів ягід і фруктів на 
українському ринку.  

У своїх виступах Олена та 
Андрій презентували ком-
плексну інформацію по 
цілій низці перспективних 
для України сільськогос-
подарських культур, де-
монструючи виробничі 
технології, фактори забез-
печення прибутковості, 
сучасні підходи до марке-
тингу та продажу.  

Фахівці Проекту USAID 
АгроIнвест запропонували 
кредитним спілкам опера-
тивні методи розробки 
ефективних пропозицій 
щодо фінансування цих 
технологій, що базуються 
на плануванні грошових 
потоків клієнтів-фермерів 

і відповідної оцінки ризи-
ків агрокредитування. 

Багато учасників тренінгів 
відзначили, що ознайом-
лення з передовими тех-
нологіями і підходами гол-
ландських компаній – лі-
дерів у світовому агробіз-
несі виявилося для них 
дуже корисним і актуаль-
ним, оскільки таку інфор-
мацію в Україні на даний 
момент досить важко 
отримати, а розробка су-
путніх пропозицій з креди-
тування дозволить зроби-
ти їх доступними для за-
стосування 
українськими 
малими та 
середніми 
виробниками, 
тим самим 
значно підви-
щивши проду-
ктивність ви-
робництва і 
прискоривши 
розвиток гос-
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Робоча група з обговорення проекту науково-практичного 
коментаря до Закону України «Про сільськогосподарську 
кооперацію», Київ  

25 червня 2013  р. праців-
ники Проекту USAID АгроІ-
нвест взяли участь у засі-
данні робочої групи з обго-
ворення проекту науково-
практичного коментаря до 
Закону України «Про сіль-
ськогосподарську коопера-
цію та інших правових ак-

тів, пов’язаних з сільсько-
господарською коопераці-
єю». Проект науково-
практичного коментаря був 
підготовлений Національ-
ною асоціацією сільського-
сподарських дорадчих 
служб України за підтрим-
ки Проекту USAID АгроІн-

вест.  У засіданні робочої 
групи  взяли участь фахів-
ці Мінагрополітики, Інсти-
туту аграрної економіки, 
представники Союзу учас-
ників сільськогосподарсь-
кої обслуговуючої коопера-
ції, інших професійних гро-
мадських організацій. 

26 червня 2013 року парт-
нер Проекту USAID АгроІн-
вест – Херсонська облас-
на організація КВУ та Воз-
несенська міська громад-
ська організація 
«Агентство економічного 
розвитку» – у рамках реа-
лізації проекту «Земельні 
права: консультування, 
правозахист та яскрава 
просвіта» провела семінар 
на тему: «Огляд новел 
земельного законодавства 
в 2013 році». 

Семінар був проведений 
спільно з представниками 
Управління агропромисло-

вого розвитку Вознесенсь-
кого району. У заході взя-
ли участь сільські жителі, 
дрібні землевласники, 
представники асоціацій 
фермерів, представники 
сільських рад, співробітни-
ки райдержадміністрації. 

На семінарі розглядалися 
актуальні проблеми, з яки-
ми стикаються власники 
земельних ділянок, був 
наданий загальний огляд 
новел земельного законо-
давства в Україні. Доклад-
но обговорювалися такі 
питання: право власності 
на земельну ділянку; на-

буття, розпорядження, від-
чуження; документація, 
форми правового захисту; 
оренда землі сільськогос-
подарського призначення 
(укладення, зміна, розір-
вання договорів, орендна 
плата). 

Очікується, що підвищення 
поінформованості учасни-
ків семінару з зазначених 
питань дозволить їм квалі-
фіковано надавати консу-
льтації сільським жителям 
та сприяти їм у вирішенні 
земельних питань та захи-
сті земельних прав.  

Семінар «Новації земельного законодавства 2013 року», 
Миколаївська область  

27 червня 2013 року 
на радіо “Ера" відбу-
лося ток-шоу в рам-
ках програми "Моя 
земля – моє право", 
що впроваджується 
за підтримки Проекту 
USAID АгроІнвест. У 
передачі «На слуху» 
представники Про-
грами захисту вкла-
дів і Всеукраїнської 
асоціації кредитних 
спілок розповідали 

про особливості роботи 

кредитних спілок в Україні 
та проблеми кредитування 
населення. Під час пере-
дачі йшлося про те, як 
українцям, особливо меш-
канцям сіл, отримати дос-
тупний кредит, які перева-
ги та недоліки кредитів 
кредитних спілок у порів-
нянні з продуктами інших 
фінансових установ. Окре-
му увагу було приділено 
поясненню того, як не пот-
рапити в «пастку соціаль-
них кредитів», як відрізни-

ти кредит від інших видів 
послуг, а також особливос-
тям кредитних карток. 

У другій частині передачі 
гості студії відповідали на 
запитання слухачів, зокре-
ма, про те, як не попасти-
ся на обіцянки рекламних 
оголошень про швидкі кре-
дити під 0 %, як краще ко-
ристуватися кредитними 
картками і як переконати-
ся, що кредитна спілка є 
добросовісною та надій-
ною. 

Ток-шоу на радіо Ера, присвячене кредитним спілкам  
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Тренінг «Практична реалізація права на землю. Новини 
земельного законодавства»,  Дніпропетровськ  

 27 червня 2013 р.  громад-
ська організація 
«Громадська платформа 
впровадження земельної 
реформи в Дніпропетров-
ській області» в рамках 
реалізації  проекту USAID 
АгроІнвест  «Первинні і 
вторинні юридичні послуги 
сільському населенню та 
власникам особистих се-
лянських і фермерських 
господарств у сфері прав 
власності на землю у Дніп-
ропетровській області» 
провела тренінг юристів-
експертів на тему 
«Практична реалізація 
права на землю. Новини 
земельного законодавст-
ва». Тренінг провів коорди-
натор юристів проекту 
Олег Каспаров.  
 

Мета заходу полягала у 
своєчасному надання ін-
формації юристам-
експертам про зміни в за-
конодавстві з питань ре-
єстрації прав на землю та 
роз’ясненні практичних 
питань захисту прав на 
землю для сільського на-
селення для подальшого 
надання юридичних консу-
льтацій. 
 
У ході тренінгу були відп-
рацьовані такі питання: 
 Зміни в законодавстві 

України, що стосують-
ся земельних право-
відносин. 

 Судова практика з пи-
тань, що стосуються 
земельних правовідно-
син. 

 Покрокова схема зміни 

цільового призначення 
земельної ділянки. 

 Укладання та реєстра-
ція договорів оренди 
землі. 

30 червня 2013 року за 
підтримки проекту USAID 
АгроІнвест був проведе-
ний тренінг «Розвиток гос-
подарства з вирощування 
полуниці та молочної фер-
ми за рахунок кредитних 
коштів, співпраці з кредит-
ними спілками та коопера-
ції». Учасниками заходу 
стали 15 сільгоспвиробни-
ків – члени кредитної спіл-
ки «Самопоміч» (м. Броди 
Львівської області), які 
утворили ініціативну групу 
iз створення обслуговую-
чого сільськогосподарсько-
го кооперативу. 

«Ми хочемо відродити 
традиції кооперації, 
які були добре розви-
нуті в нашому регіоні 
ще на початку 20-го 
сторіччя та мають ко-
ріння в ідеях Фрідріха 
Райффайзена, – пояс-
нює Дана Василівна 
Андріїшин, голова 
правління КС 
«Самопоміч. – Я вірю, 
що саме кооперація 
стане рушійною си-
лою розвитку нашого 
регіону».  

Тренінг «Розвиток господарства з вирощування полуниці та 
молочної ферми за рахунок кредитних коштів, співпраці з 
кредитними спілками та кооперації», Львівська область 
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Участь у презентації Швейцарсько-українського 
проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DE-
SPRO. Обговорення можливостей співпраці між 
проектами у створенні та розвитку обслуговую-
чих кооперативів, Київ 

2 липня 2013 року у м. Києві відбудеться Презентація 
ІІІ фази проекту DESPRO (2013–2017), де будуть 
представлені всі аспекти подальшої діяльності проек-
ту.  

Проект DESPRO здійснює свою діяльність в Україні з 
2007 року за фінансової підтримки Швейцарської Кон-
федерації через Швейцарське бюро співробітництва 
(SDC). Завданнями третьої фази діяльності (2013-
2017 роки) проекту DESPRO є надання підтримки гро-
мадам із децентралізованого надання послуг у сфері 
водопостачання та утилізації твердих побутових від-
ходів, інтеграція досвіду проекту у діяльність органів 
влади всіх рівнів, а також сприяння процесу впрова-
дження реформ щодо децентралізації та місцевого 
самоврядування в Україні.  

У презентації братимуть участь представники Швей-
царського бюро співробітництва, Верховної Ради 
України, міністерств та відомств, що співпрацюють з 
проектом, асоціацій органів місцевого самоврядуван-
ня, місцевих органів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування, міжнародних організацій, 
експертного середовища, а також регіонів-партнерів 
DESPRO. 

Місце проведення: м. Київ, готелю «President-Hotel», 
вул. Госпітальна, 12, зал «Предслава», 2-й поверх.  

 

2.07.2013 

Тренінг з актуальних земельних питань, Київ 

2 липня 2013 року Ресурсний центр з прав на землю, 
створений Земельною спілкою України за сприяння 
Проекту USAID АгроІнвест, проводить тренінг для 
тренерів на тему «Землі державної та комунальної 
власності – 2013: відведення, приватизація, аукціо-
ни».  

На тренінг запрошуються дорадники дорадчих служб 
та інші надавачі правової допомоги власникам земе-
льних паїв та аграріям.  

Місце проведення: м. Київ, , парк Дружби Народів, 5 
(готельно-ресторанний комплекс «Борисфен»). 

 

 

4-5.07.2013 

Тренінг з питань розробки програм підвищення 
спроможності організацій виробників в АР Криму  

4-5 липня 2013 року Проект USAID АгроIнвест прове-
де тренінг у рамках підготовки до четвертого гранто-
вого конкурсу розвитку проектів організацій виробни-
ків. 

Місце проведення: м. Сімферополь 

 

04.07.2013 

Сесія з вивчення досвіду КС «Єднання» щодо вза-
ємодії з сільськогосподарським обслуговуючим 
молочарським кооперативом, Львів 

4 липня 2013 року відбудеться сесія з вивчення досві-
ду кредитної спілки «Єднання» (м. Львів), Турківське 
відділення якого успішно взаємодіє з сільськогоспо-
дарським молочарським кооперативом у наданні кре-
дитів членам цього кооперативу. Ця схема взаємодії 
може бути корисною для інших кредитних спілок та 
стане ефективним доповненням кредитного продукту 
«На розвиток міні-молочної ферми та придбання дої-
льних апаратів». 

Місце проведення: м. Львів 

 

04.07.2013 року 

Координаційний візит до СОК «Лосятинський» з 
метою організації взаємодії з кредитними спілка-
ми задля забезпечення доступу сільгоспвиробни-
ків до якісних саджанців суниці з залученням кре-
дитних коштів, Тернопільська область 

4 липня 2013 року відбудеться координаційний візит 
до СОК «Лосятинський» з метою організації співпраці 
кооперативу та кредитних спілок, які готові надавати 
кредити своїм членам на придбання якісних саджан-
ців суниці в серпні поточного року в рамках відповід-
ного розробленого за підтримки проекту USAID АгроІ-
нвест кредитного продукту «Вирощування суниці у 
відкритому ґрунті». 

Місце проведення: с. Лосятин Кременецького району 
Тернопільської області 

 

12.07.2013 

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

12 липня 2013 року Проект USAID АгроІнвест органі-
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зує засідання Національного прес-клубу з аграрних і 
земельних питань з метою обговорення проекту Зако-
ну України Про обіг земель сільськогосподарського 
призначення». У рамках засідання відбудеться круглий 
стіл на тему Яким має бути закон «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення», щоб земельний 
ринок максимально сприяв розвитку українського 
АПК? 

Доповідачі: 

Євген БЕРДНІКОВ, заступник голови Держав-
ного агентства земельних ресурсів України; 

Леонід КОЗАЧЕНКО, президент Української 
аграрної конфедерації; 

Володимир ЛАПА, генеральний директор 
Українського клубу аграрного бізнесу; 

Павло КУЛИНИЧ, головний юридичний радник 
Проекту USAID «АгроІнвест»; 

Андрій КОШИЛЬ, директор Ресурсного центру 
з прав на землю, президент Асоціації 
«Земельна спілка України»; 

Микола МИРКЕВИЧ, президент Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників України; 

Любов МОЛДАВАН, генеральний директор 
Центру аграрних реформ 

До обговорення пропонуються такі питання: 

 якою має бути роль держави та Державного 
земельного банку у формуванні та реалізації 
національної політики у сфері обігу земель 
сільськогосподарського призначення; 

 чи доцільно закріплювати мінімальні норми 
зайнятості населення на одиницю площі сіль-
ськогосподарських угідь, як це передбачено 
урядовим законопроектом «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення», чи 
сприятиме це посиленню ринкових відносин в 
АПК; 

 чи потрібно запроваджувати мінімальний тер-
мін оренди земель;  

 кому слід надати право купівлі земельної діля-
нки;  

 які вимоги доцільно висувати до громадян 
України, котрі планують придбання земельної 
ділянки; 

 хто має надавати дозвіл на придбання земе-
льних ділянок: центральний органом виконав-
чої влади, який забезпечує формування дер-

жавної земельної політики у сфері земельних 
відносин, чи місцеві органи влади; 

 які норми мають бути включені до закону «Про 
обіг земель сільськогосподарського призна-
чення», щоб він сприяв детінізації та демоно-
полізації земельного ринку, зменшенню рівня 
корупції у сфері земельних відносин. 

Початок роботи: о 10.00 год.  

Місце проведення: інформаційне агентство 
«Укрінформ» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницько-
го, 8/16, другий поверх). 

 

15.07.2013 

Семінар «Державна реєстрація земельних ділянок 
та прав на них», Одеса 

15 липня 2013 року Ресурсний центр з прав на землю, 
створений Земельною спілкою України за сприяння 
Проекту USAID АгроІнвест, спільно з Міністерством 
юстиції України та Державною реєстраційною службою 
України проводить семінар на тему: «Державна реєст-
рація земельних ділянок та прав на них». Семінар роз-
рахований на працівників Державної реєстраційної 
служби та державних нотаріусів.  

На семінарі розглядатимуться такі питання: 

І. Зміни в земельному законодавстві України щодо ве-
дення державного земельного кадастру: 

 новели Закону України «Про Державний земель-
ний кадастр» 

 система органів, що ведуть Державний земельний 
кадастр 

 правовий статус державних кадастрових реєстра-
торів 

 функції державних кадастрових реєстраторів 

 відомості про земельні ділянки у Державному зе-
мельному кадастрі 

 забезпечення публічності Державного земельного 
кадастру 

 публічна кадастрова карта України 

 порядок виправлення помилок у Державному зе-
мельному кадастрі України 

 порядок користування відомостями Державного 
земельного кадастру України  
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ІІ. Новий порядок державної реєстрації земельних 
ділянок  

 особливості державної реєстрації земельних ді-
лянок з 01 січня 2013 року 

 необхідні документи для державної реєстрації 
земельних ділянок 

 строки проведення державної реєстрації земель-
них ділянок 

 підстави для відмови у проведенні державної 
реєстрації земельних ділянок 

порядок присвоєння кадастрового номеру земе-
льній ділянці 

ІІІ. Особливості реєстрації прав на нерухоме майно з 
1 січня 2013 року. 

Місце проведення: м. Одеса. 

 

16.07.2013 

Семінар «Державна реєстрація земельних  
ділянок та прав на них», Одеса 

16 липня 2013 року Ресурсний центр з прав на зем-
лю, створений Земельною спілкою України за спри-
яння Проекту USAID АгроІнвест, спільно з Міністерс-
твом юстиції України та Державною реєстраційною 
службою України проводить семінар на тему: 
«Повноваження органів місцевого самоврядування 
по розпорядженню землями. Новий порядок реєстра-
ції земельних ділянок та прав на них». Семінар роз-
рахований на представників органів місцевого само-
врядування.  

Місце проведення: м. Одеса. 

 

16.07.2013 

Семінар «Особливості проведення землевпоряд-
них робіт та виготовлення технічної документації 
за новими правилами», Дніпропетровськ 

16 липня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Громадська організація "Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи в Дніпропет-
ровській області" проведе семінар, пов'язаний з осо-
бливостями виконання землевпорядних робіт та ви-
готовлення технічної документації (в т.ч. xml-файлів) 
за новим земельним законодавством України. 

Учасники семінару: землевпорядні організації Дніп-

ропетровської області, землевпорядники сільських 
та селищних рад, спеціалісти районних відділів Дер-
жземагентства 

Мета заходу – обговорення змін, внесених у процесі 
проведення землевпорядних робіт та підготовки тех-
нічної документації з 01.01.2013. 

Крім того, захід сприятиме налагодженню комунікації 
між землевпорядними організаціями та органами 
Держземагентства в питаннях якості підготовки доку-
ментації. 

Місце проведення: м. Дніпропетровськ, пр. Карла 
Маркса 93, будинок спілок. 

 

17.07.2013 

Колективна консультація для жителів села  
Любимівка Дніпропетровського району 

17 липня 2013 р. партнер Проекту USAID АгроІнвест 
– Громадська організація "Громадська платформа 
впровадження земельної реформи в Дніпропетров-
ській області" проводить зустріч юриста з жителями 
села Любимівка Дніпропетровського району Дніпро-
петровської області. 
Учасники зустрічі: жителі села Любимівка, власники 
особистих селянських та фермерських господарств. 
Мета заходу: Надання первинної юридичної допомо-
ги у сфері земельних відносин та підвищення обізна-
ності сільських жителів, власників особистих селян-
ських і фермерських господарств про чинне земель-
не законодавство України з питань приватизації зе-
мельних ділянок,орендних земельних відносин та 
захисту своїх прав на землю.  
Питання до обговорення: 
 Формування та реєстрація земельних ділянок. 
 Процедура державної реєстрації речових прав 

на земельні ділянки. 
 Нормативно-правова база орендних земельних 

відносин. 
 Oтримання документів державної реєстрації на 

земельні паї. 
Місце проведення: Дніпропетровська область, Дніп-
ропетровський район, село Любимівка. 
 

17.07.2013 

Колективна консультація для керівників садових 
та дачних кооперативів сіл Первомайка та Люби-
мівка Дніпропетровського району 

17 липня 2013 р. партнер Проекту USAID АгроІнвест 



Червень 2013 р. Стор. 33 

– Громадська організація "Громадська платформа 
впровадження земельної реформи в Дніпропетровсь-
кій області" проводить зустріч юриста з керівниками 
садових та дачних кооперативів  Дніпропетровського 
району Дніпропетровської  області. 

Учасники зустрічі: керівники садових та дачних коопе-
ративів, що знаходяться на території сільрад с. Перво-
майка та Любимівка ( за межами населених пунктів). 

Мета заходу: Надання первинної юридичної консуль-
тації у сфері приватизації садових та дачних ділянок  

Питання до обговорення: 

 особливості формування земельних ділянок, що 
знаходяться в межах садових та дачних коопера-
тивів; 

 особливості реєстрації прав на земельні ділянки, 
що знаходяться в межах садових та дачних коопе-
ративів у Реєстрі майнових прав. 

Місце проведення: Дніпропетровська область, Дніпро-
петровський район, село Любимівка. 

 

17.07.2013  

Навчальний тур з обміну досвідом до кредитної 
спілки «Громада», Херсон 

17 липня 2013 року спеціалісти кредитних спілок мати-
муть змогу відвідати та ознайомитися з досвідом робо-
ти кредитної «Громада» (м. Херсон), яка є лідером 
кредитування малих та середніх сільгоспвиробників в 
Україні. Спілка «Громада» була створена та розвива-
лася з активним залученням провідного міжнародного 
досвіду. Вона має чіткий стратегічний план розвитку як 
сільська кредитна спілка, ефективно співпрацює з міс-
цевими дорадчими службами, має мережу сільських 
кредитних інспекторів та програму підтримки сільської 
молоді. Обмін досвідом з кредитною спілкою 
«Громада» дасть можливість кредитним спілкам ініцію-
вати та втілити нові цікаві ідеї для розвитку кредиту-
вання малих та середніх сільгоспвиробників. 

Місце проведення: м. Херсон. 

 

17.07.2013 

Тренінг з питань розробки програм підвищення 
спроможності організацій виробників в Херсонсь-
кій області  

17 липня 2013 року Проект USAID АгроIнвест проведе 
тренінг у рамках підготовки до четвертого грантового 
конкурсу розвитку проектів організацій виробників. 

Місце проведення: м. Херсон 

18.07.2013 

Семінар «Реалізація права на землю в сільській 
місцевості», Івано-Франківська область 

18 липня 2013 р. партнер Пректу USAID АгроІнвест - 
Регіональна громадська організація «Перший аграрний 
кластер» - у рамках реалізації проекту «Врегулювання 
земельних відносин в сільській місцевості» проводить 
семінар-навчання на тему: «Реалізація права на зем-
лю в сільській місцевості». 

На семінар запрошуються сільські голови та землевпо-
рядники Тисменицького та Богородчанського районів 
Івано-Франківської області.  

Мета заходу – надати учасникам семінару інформацію 
про зміни в законодавстві, що регулює питання реєст-
рації прав на землю та роз’яснити практичні питання 
захисту прав на землю для сільського населення. 

У ході семінару будуть висвітлені такі питання: 

 Реєстрація земельної ділянки та реєстрація речо-
вого права на неї; 

 Реалізація права на землю: новели земельного 
законодавства; 

 Вирішення земельних спорів (дискусія у формі пи-
тання-відповідь). 

Підвищення поінформованості учасників семінару з 
зазначених питань дозволить їм кваліфіковано надава-
ти консультації сільським жителям та сприяти їм у ви-
рішенні земельних питань та захисті земельних прав. 

Місце проведення. с. Старий Лисець, Тисменицького 
району, будинок культури. 

 

18-19.07.2013 

Засідання Робочої групи кредитних спілок ВАКС/
ПЗВ з питань агрокредитування: нові продукти для 
малих та середніх сільгоспвиробників, методичні 
рекомендації з управління кредитним портфелем 
та результати навчального туру до королівства 
Нідерландів, Севастополь 

18-19 липня 2013 року відбудеться засідання Робочої 
групи кредитних спілок ВАКС/ПЗВ з питань агрокреди-
тування, створеної за підтримки Проекту USAID АгроІ-
нвест. У ході засідання будуть проведені тренінги з 
запровадження нових продуктів для сільгоспвиробни-
ків: кредити на вирощування полуниці та на розвиток 
міні-молочарського господарства.  

Кредитним спілкам будуть також представлені методи-
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чні рекомендації з управління кредитним портфелем 
для кредитних спілок, що спеціалізуються на креди-
туванні малих та середніх сільгоспвиробників, розро-
блені аудиторською компанію «АБС-Центр». Другий 
день засідання буде присвячений ознайомленню з 
результатами навчального туру до королівства Ні-
дерландів та плануванню подальших кроків. 

Місце проведення: м. Севастополь. 

 

22.07.2013 

Колективна консультація для надавачів первин-
них юридичних послуг у Межівському районі, 
Дніпропетровська область 

22 липня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Громадська організація "Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи в Дніпропет-
ровській області" проводить колективну консульта-
цію для надавачів первинних юридичних послуг у  
Межівському районі Дніпропетровської області. 

До участі у консультації запрошуються голови сільсь-
ких рад, землевпорядники, секретарі сільських рад, 
депутати місцевих рад, громадські активісти. 

Мета заходу – інформування надавачів первинних 
юридичних послуг з питань чинного земельного зако-
нодавства України. 

У ході проведення консультацій будуть висвітлені 
такі питання:  

 Формування та реєстрація земельної ділянки як 
об’єкт права; 

 Процедура державної реєстрації речових прав 
на земельні ділянки; 

 Нормативно-правова база орендних земельних 
відносин. 

Місце проведення: Дніпропетровська область, смт 
Межова, вул. Фрунзе, 5. 

 

22.07.2013 

Колективна консультація для надавачів первин-
них юридичних послуг у Петропавлівському ра-
йоні, Дніпропетровська область 

22 липня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Громадська організація "Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи в Дніпропет-
ровській області" проводить колективну консульта-
цію для надавачів первинних юридичних послуг у  

Петропавлівському районі Дніпропетровської облас-
ті. 

До участі у консультації запрошуються голови сільсь-
ких рад, землевпорядники, секретарі сільських рад, 
депутати місцевих рад, селищні активісти. 

Мета заходу – інформування надавачів первинних 
юридичних послуг з питань чинного земельного зако-
нодавства України. 

У ході проведення консультацій будуть висвітлені 
такі питання:  

 Формування та реєстрація земельної ділянки як 
об’єкт права; 

 Процедура державної реєстрації речових прав 
на земельні ділянки; 

 Нормативно-правова база орендних земельних 
відносин. 

Місце проведення: Дніпропетровської область, смт. 
Петропавлівка, вул. Радянська, 62. 

 

22.07.2013 

Колективна консультація для жителів селища 
Петропавлівки Петропавлівського району Дніп-
ропетровська область 

22 липня 2013 року партнер Проекту USAID Агро-
Інвест – Громадська організація "Громадська плат-
форма впровадження земельної реформи в Дніпро-
петровській області" проводить зустріч юриста з жи-
телями селища Петропавлівка Петропавлівського 
району Дніпропетровської області. 

Учасники зустрічі: жителі селища Петропавлівка, 
власники особистих селянських та фермерських гос-
подарств. 

Мета заходу: надання первинної юридичної допомо-
ги у сфері земельних відносин та підвищення обізна-
ності сільських жителів, власників особистих селян-
ських і фермерських господарств про чинне земель-
не законодавство України з питань приватизації зе-
мельних ділянок,орендних земельних відносин та 
захисту своїх прав на землю.  

Питання до обговорення: 

 Формування та реєстрація земельних ділянок. 

 Процедура державної реєстрації речових прав 
на земельні ділянки. 

 Нормативно-правова база орендних земельних 
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відносин. 

 Отримання документів державної реєстрації на 
земельні паї. 

Місце проведення: Дніпропетровська область, Петро-
павлівський район, смт. Петропавлівка, вул. Радянсь-
ка, 53. 

 

22-23.07.2013 

Конференція з розвитку сільськогосподарської 
кооперації на базі ДУ «Науково-методичний центр 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльно-
сті ВНЗ «Агроосвіта», Київ 

22-23 липня 2013 року проект USAID АгроІнвест візьме 
участь у конференції з розвитку сільськогосподарської 
кооперації на базі ДУ «Науково-методичний центр ін-
формаційно-аналітичного забезпечення діяльності 
ВНЗ «Агроосвіта». На заході планується висвітлення 
актуальних питань розвитку та діяльності сільськогос-
подарських кооперативів у світі та Україні. 

Місце проведення: м. Київ,  вул. Смілянська, 11, ДУ 
«Науково-методичний центр інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ 
«Агроосвіта». 

 

 

24.07.2013 

Тренінг з питань розробки програм підвищення 
спроможності організацій виробників. 

24 липня 2013 року Проект USAID АгроІнвест в рамках 
підготовки проведення четвертого грантового конкурсу 
розвитку проектів організацій виробників буде органі-
зовано тренінг з питань підготовки грантів. 

Місце проведення: м. Київ, вул. Володимирська, 4, 
офіс проекту USAID АгроІнвест 

 

24.07.2013 

Сесія з вивчення досвіду кредитної спілки 
«Скарбниця» щодо взаємодії з сільськогосподар-
ським обслуговуючим молочарським кооперати-
вом, Чернівецька область 

24 липня 2013 року відбудеться сесія з вивчення досві-
ду кредитної спілки «Скарбниця» (м. Сторожинець Че-
рнівецької області), яка успішно взаємодіє із Сторожи-
нецьким районним об’єднанням СОК "Господар Підгі-
р’я" з надання кредитів членам цього кооперативу. 
Схема взаємодії може бути корисною для інших креди-
тних спілок та стати ефективним доповненням кредит-
ного продукту «На розвиток міні-молочної ферми та 
придбання доїльних апаратів». 

Місце проведення: м. Чернівці 



   

  «Зеленым рынкам» готовят ТЭО 

  Кушать подано: борщ с египетским картофелем и салат из турецких овощей 

  Чи будуть блукати Закарпаттям корови та свині? 

  Проведення навчально-практичного семінару для тренерів зі створення та функціонування сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів 

  Украина: сеть «зеленых рынков» будет развиваться без привлечения госсредств 

  ІСТОРІЇ. Вчасно не прийняв спадщину – клопіт не оберешся 

  Більше 500 землевласників Одещини отримали правовий захист та допомогу 

   Публичная дискуссия по вопросам земельных отношений и земельной реформы в Украине 

  Зеленое сердце Украины 

  Журналісти відчули переваги зеленого туризму на Черкащині 

  Зеленый туризм с золотым оттенком 

  Украинскому зеленому туризму исполнилось 17 лет 

  В Украине проходит общественное обсуждение законопроекта о зеленом туризме 

  На «Радіо-Ера» говоритимуть про кредитні спілки 

  Украинский проект «Зеленые рынки» будет разработан на средства американского агентства 

  Представники кредитних спілок та сільгоспвиробників Західної України зустрічалися з голландськими вироб-
никами 

  Минагрополитики утвердило примерный устав для сельхозкооперативов 

  Попереднє ТЕО Національного проекту "Зелені ринки" буде розроблено за грантові кошти 

  КОНСУЛЬТАЦІЇ. Що потрібно знати для реєстрації земельної ділянки 

  КОНСУЛЬТАЦІЇ. Про северіут або як повернути свою землю 

  КОНСУЛЬТАЦІЇ. Спадкування земельної ділянки, на яку не складено державний акт 

  Земельна реформа: „за” чи „проти”? 

  У Дніпропетровську обговорили актуальні питання земельної реформи 

  Соціальний портрет українського землевласника 

  ПРОСВІТА: У Вознесенську розповіли про нововведення в земельне законодавство 

  Органічне землеробство: для тих, хто хоче жити добре 

  НОВАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ С/Х КООПЕРАТИВОВ 

  Молочні новації: зважити всі ризики 

  Селяне заставляют фермеров нарушать законодательство 

  Владислав Карпенко: Сельская обслуживающая кооперация получила новую нормативно-правовую платфо-
рму 

АгроIнвест у ЗМІ 
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  Де цього року відпочивати українцям? 

  Про заборону торгувати домашніми молоком і м’ясом 

  Сільська обслуговуюча кооперація отримала нову нормативно-правову платформу для розвитку 

  Про заборону торгувати домашніми молоком і м'ясом 

  Як власники земельних паїв та аграрії Чернівецької області ставляться до земельної реформи 

  Гуртом добре й до земельної реформи готуватися 

  В Днепропетровске опять подняли земельный вопрос, а зампред облсовета поблагодарил американский на-
род 

  Треть владельцев даже не стояли на своей земле 

  6 червня 2013 року в конференц-залі Миколаївського НАУ відбулос засідання «круглого столу» на тему «Як 
власники земельних паїв та аграрії Миколаївської області ставляться до земельної реформи?» 

  Кредитна спілка “Єдність” провела семінар-тренінг у с. Козачі Лагері 

  Сельскохозяйственные кооперативы кормят мир 

  Эксперты пророчат Украине лидерство в экспорте пшеницы 

  Чи переживуть українські корови 2015 рік? 

  Директор ринку живої худоби підтримує заборону на продаж сирого молока, сиру домашнього виробництва 
та м’яса тварин подвірного забою 

  Аграрні експерти прогнозують зникнення домашньої худоби після 2015 року 

  Закон «О безопасности и качестве пищевых продуктов» убьет животноводство? 

  Публичные дебаты по поводу земельной реформы: как относятся селяне к отмене моратория на продажу 
сельскохозяйственной земли 

  О запрете торговать домашними молоком и мясом 

  Формування політики розвитку сільського зеленого туризму в Україні 

  Нові кредитні продукти, методичні рекомендації з управління кредитним портфелем та результати навчаль-
ного туру до королівства Нідерландів 

  Як власники земельних паїв та аграрії Чернівецької області ставляться до земельної реформи 

  Про заборону торгувати домашніми молоком і м'ясом 

  Учасникам Засідання Робочої групи з питань агрокредитування були надані методичні рекомендації з управ-
ління кредитним портфелем 

  У Дніпропетровську обговорили актуальні питання земельної реформи 

  Правозахист та просвіта: як забезпечити прозорість ринкових відносин у сфері земельної реформи? 

  Відбувся круглий стіл у форматі конференції на тему: «Як власники земельних паїв та аграрії Херсонської об-
ласті ставляться до земельної реформи?» 

  Більше четверті власників паїв Тернопільської області ніколи в житті навіть не стояли на своїй землі 

  ВАКС розповіла про досвід кредитних спілок у популяризації зеленого туризму 

  Члени сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Вулкан” показали майстер клас із сироваріння 
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  Правозахист та просвіта: як забезпечити прозорість ринкових відносин у сфері земельної реформи? 

  Сесія для власників земельних ділянок 

  В Украине лучшие чернозёмы, но у крестьян доход маленький 

  Селяни змушують фермерів порушувати законодавство 

  Сельское хозяйство не сможет выжить без должного внимания со стороны государства 

  На Тернопіллі більшість селян і аграріїв хочуть земельного соціалізму 

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Юрист Вознесенського ЦВЮП здійснив супровід 19 судових справ 

  6 млн тонн картоплі торік потрапило на звалище 

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Білозерський ЦВЮП: найкращий показник роботи – відгуки громадян 

  Чому ми варимо український борщ з єгипетською картоплею? 

  Проведення спільного заходу з Укрдержреєстром 

  На Жашковщине будут реализовывать проект развития оптового рынка живого скота 

  Чергова битва за землю України 

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Круглий стіл в Миколаєві: формування ринку землі не зупинити 

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Команда Каховського ЦВЮП знайшла спільну мову і з владою, і з громадою 

  Животноводческий рынок Чародей будет увеличен в 7 раз 

  Опитування щодо проблем земельних відносин 

  ПРОСВІТА. Обмін досвідом, проблеми та перспективи землевласників Півдня України 

  Формування ринку землі не зупинити 

  На Жашківщині реалізовуватимуть проект розвитку оптового ринку живої худоби 

  Землевласники Одещини потребують подальшого правового захисту 

  Селяни з Черкащини розкажуть про зелений туризм на всю країну 

  Органический вектор в сельском хозяйстве Украины усиливается 

  Slovenská investícia na Ukrajine môže stáť 120 miliónov eur 

  Что нас ждет в 2015 году: качественная украинская мясомолочная продукция или пустые прилавки? 

  Зустрічі з сільськими землевласниками Одещини виявили багато проблем в земельних відносинах 

  У Херсоні під час круглого столу обговорено ряд земельних питань задля забезпечення прозорості ринкових 
відносин у ході розгортання в України земельної реформи 

  В Киеве запретят торговать домашними продуктами 

  З 2015 року селянам заборонять продавати молоко, сир і м'ясо 

  Тимчасовозаспокійливий мораторій 

  Заборона продажу домашнього молока витіснить українського виробників з ринку - експерт 

  Чому органічне землеробство програє інтенсивному? 

  Аграрный вопрос 
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  Эксперты Украины хотят отложить запрет на продажу мясо-молочной продукции домашнего производства 

  Запрет на продажу домашнего мяса и молока приведет к росту теневого рынка - эксперты 

  Украина-2015: в преддверии запрета 

  Эксперты рассказали о последствиях запрета на продажу домашнего мяса и молока 

  Площі оптового тваринницького ринку на Жашківщині збільшать в рази 

  Крестьян могут лишить права реализации продукции домашнего производства 

  Чем грозит Украине запрет продажи необработанных мяса и молока с 2015 года 

  Прощай, творог... 

  Представители донорского сообщества приняли участие в работе биржи контактов 

  Украина: Запрет на продажу мясо-молочной продукции домашнего производства необходимо отложить - экс-
перты 

  В Украине может произойти мясо-молочный коллапс 

  90% селян страдают от отсутствия скотомогильников 

  Про заборону продажу та обігу м'ясо-молочної продукції домашнього виробництва 

  Селянам заборонять продавати молоко і сир домашнього виробництва? 

  Єдиний в Україні оптовий ринок худоби, що на Жашківщині, розширять в рази 

  Як прокласти шлях від базару до цивілізованого ринку і зберегти тваринництво? 

  З ринків зникнуть “домашнє” м’ясо і молоко 

  В Украине может произойти мясо-молочный коллапс 

  Пресс-тур: Какие проблемы украинского села решает развитие зеленого туризма? 

  Представители донорских организаций посетили с визитом село Геройское 

  В рамках співпраці Аудиторської фірми «АВС-Центр» та Проекту USAID АгроІнвест відбувся вебінар для кре-
дитних спілок 

  Аудиторська фірма «АВС-Центр» та Проект USAID АгроІнвест розробили методичні рекомендації для кредит-
них спілок, що спеціалізуються на кредитуванні малих та середніх сільгоспвиробників 

  "За базар ответите!" 

  Чи загрожує Україні м’ясо-молочний колапс? 

  Запрет на продажу мясо-молочной продукции домашнего производства необходимо отложить - эксперты 

  ЗЕМЛЯ — ДЕЛО ТЯЖКОЕ… 

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Юристи Каховського та Білозерського ЦВЮП представили «АгроІнвест» в Сімферополі 

  Анонс. Херсонські аграрії за круглим столом обговорять земельну реформу 

  Очередная битва за землю Украины 

  Битва за землю. Куда «уплывут» николаевские чёрноземы? 

  Агроінвест на Миколаївщині 
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Проект USAID АгроIнвест 
МОЯ ЗЕМЛЯ – МОЄ ПРАВО 

Проект USAID Агро-Інвест спільно з Україн-
ським освітнім центром реформ (УОЦР) 
проводить інформаційно-просвітницьку 
кампанію з питань права власності на зем-
лю “Моя земля – моє право”.  
 
Метою проведення  інформаційно-
просвітницької кампанії з питань права вла-
сності на землю є підвищення рівня обізна-
ності громадян – власників земельних ділянок про їхні земельні права, популя-
ризація практики створення на місцях асоціацій дрібних землевласників, які 
сприятимуть захисту їх інтересів та посиленню позицій у переговорах з оренда-
рями, просвіта громадян – дрібних землевласників – з метою формування в них 
спроможності приймати поінформовані рішення щодо купівлі-продажу земель-
них ділянок в умовах працюючого ринку сільськогосподарської землі, просвіта 
власників дрібних фермерських господарств з метою формування в них спро-
можності захистити свої господарства в умовах функціонуючого ринку землі 
(включно з просвітою з питань доступу до кредитів на придбання земельних 
ділянок та викупу на виплат; реструктуризації фермерських господарств тощо), 
роз’яснення цільовим аудиторіям змісту останніх законодавчих новацій, їх впли-
ву на земельні права, ризики та можливості, що виникають у зв’язку з їх ухва-
ленням, інформування всіх цільових 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. Всі 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 інформа-
ційні матеріали пропонуються редакторам місцевих ЗМІ для безоплатного пере-
друку та журналістам як фактаж в авторських публікаціях. 
 
Проблеми, які виносяться для обговорення в ході проведення засідань Націона-
льного прес-клубу з аграрних і земельних питань та прес-турів, будуть спорід-
нені з підготовленими інформаційними матеріалами, радіо- і телевізійним про-
дуктом. Інформаційні матеріали, анонси радіо- і телевізійних програм, засідань 
Національного прес-клубу з аграрних і земельних питань та останні новини про 
реалізацію програми “Моя земля – моє право” розміщуються на сайтах УОЦР і 
Проекту АгроIнвест. 
 
Сторінка Національного прес-клубу у Facebook 
 
У червні були підготовлені такі інформаційні матеріали для 
ЗМІ: 
 Що на нас чекає 2015 року: якісна українська м’ясо-молочна продукція чи 

порожні прилавки? 
 Чому ми варимо український борщ з єгипетською картоплею? 
 Сільська обслуговуюча кооперація отримала нову нормативно-правову пла-

тформу для розвитку 
 Чи переживуть українські корови 2015 рік? 
 
Радіопередачі:  
10.06.2013 «Що на нас чекає 2015 року: якісна українська м’ясо-молочна про-
дукція чи порожні прилавки?» 
25.06.2013 «Які проблеми українського села вирішує розвиток зеленого туриз-
му?»  
 
Телепрограма: 02.06.2013 "Органічне виробництво в Україні"  

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. 

Центральний офіс 
Вул. Володимирська, 4,  
м. Київ, 01001 Україна 
Тел.: (+38044) 232-97-55  
Факс: (+38044) 232-97-56  
 
Південний регіон 
Вул. Червонофлотська, 56/7,  
м. Херсон, 73025 Україна 
Тел.: (+380552) 424-749  
Факс: (+350552) 277-744 
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