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Вісник Проекту USAID 

АгроIнвест 

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

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

_________________________
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Вісник Проекту USAID 

АгроIнвест 

Новини Проекту 2 

Завершена розробка Науково-практичного коментаря до Закону Украї-
ни «Про сільськогосподарську кооперацію» 

     4 

Підбито підсумки роботи проекту “Земельні права: консультування, 
правозахист та яскрава просвіта”, Херсон 

4 

Тренінг, присвячений питанням землевідведення, приватизації та аук-
ціонів, Київ 

5 

Тренінг, присвячений оптимізації витрат і підвищенню ліквідності земе-
льних ділянок, Київ 

5 

Завершено виконання першого етапу розробки ТЕО для ринку 
"Чародій", Черкаська область 

6 

Сесія з вивчення досвіду співробітництва КС «Єднання» із сільськогос-
подарським обслуговуючим молочарським кооперативом, Львів 

6 

Координаційний візит до СОК «Лосятинське молочне джерело», Терно-
пільська область 

6 

Тренінг із питань розробки програм підвищення спроможності організа-
цій виробників в АР Крим, Сімферополь 

6 

Круглий стіл на тему «Земельні права та вирішення конфліктів», 
Херсон 

7 

Форум «Посилення потенціалу бізнес-асоціацій та розвиток коаліційних 
ініціатив в Україні», Київ 

7 

Колективна консультація для надавачів первинних юридичних послуг 
Петропавлівського району, Дніпропетровська область 

8 

Колективна консультація для жителів села Петропавлівка, Дніпропет-
ровська область 

8 

Робоча зустріч із питань будівництва оптово-роздрібних ринків сільсь-
когосподарської продукції, Крим 

9 

День захисту прав та економічних інтересів сільських жінок, Хмельни-
цька область 

9 

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

10 

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

10 

Семінар «Повноваження органів місцевого самоврядування по розпо-
рядженню землями. Новий порядок реєстрації земельних ділянок та 
прав на них», Одеса 

11 

Засідання Міжвідомчої робочої групи з відбору складових національно-
го проекту «Зелені ринки», Київ 

11 

Презентація та обговорення результатів маркетингового дослідження 
вирощування живої худоби та ринків її збуту, Черкаська область 

12 

Прес-конференція: "Обвал ринку цін на зерно: хто винен і що робити?", 
м. Київ 

12 

Колективна консультація для жителів села Любимівка Дніпропетровсь-
кого району, Дніпропетровська область 

13 



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-
ми, Дніпропетровська область 

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 
безпека”, Житомир 

 21 

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

 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 

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

13 

Прес-конференція по проекту Зелені ринки, Київ 
  

14 
Засідання Робочої групи кредитних спілок ВАКС/ПЗВ з питань агрокре-
дитування: нові продукти для малих та середніх сільгоспвиробників, 
методичні рекомендації з управління кредитним портфелем та резуль-
тати навчального туру до Королівства Нідерланди, Сімферополь 

16 

Круглий стіл «Впровадження нових агротехнологій: виклики для україн-
ських компаній», Київ 

16 

Семінар з питань розвитку сільськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів у Херсонській області, Херсон 

     17 

Засідання Робочої групи з питань розвитку зернового ринку, м. Київ 17 
Радіопрограма «Як присвоїти кадастровий номер земельній ділянці, на 
яку видано державний акт старого зразка?» 

     18 
Семінар із розвитку сільськогосподарської кооперації, Київ 18 
Навчальний тур з вирощування та збуту суниці й малини, Тернопільсь-
ка область 

19 
Тренінг для виробників персиків – членів кредитної спілки 
«Придунав`я», Одеська область 

19 

Телепрограма «Процедура отримання кадастрового номера. Як корис-
туватися публічною кадастровою картою?» 

20 
Радіопрограма «Сильні і слабкі сторони проекту закону про обіг сільсь-
когосподарських земель» 

21 

Наступні події  22 

Інформаційні матеріали Національного прес-клубу з аг-
рарних і земельних питань 

29 

Земельний мораторій досі дає привід для гарячих дискусій 29 

Сівозміни: коли закон неможливо виконати... 31 

Павло Кулинич: «Державна монополія зашкодить земельному ринку» 33 

Кредитні спілки: реформувати чи знищити? 37 

АгроIнвест у ЗМІ  40 

Тренінг на тему “Жінка в сільському господарстві”, Херсон 21 



1 липня 2013 р. була заве-
ршена розробка Науково-
практичного коментаря до 
Закону України «Про сіль-
ськогосподарську коопера-
цію» та суміжних законів. 
Коментар був розробле-
ний у співпраці з Націона-
льною Асоціацією сільсь-
когосподарських дорадчих 
служб України за активно-

го сприяння і підтримки 
Проекту USAID АгроІн-
вест. 
Розроблений коментар 
буде корисним насампе-
ред малим і середнім сіль-
госпвиробникам, які ство-
рили або хочуть створити 
сільськогосподарські коо-
перативи, а також органам 
місцевого самоврядуван-

ня, місцевої влади, викла-
дачам, аспірантам, студе-
нтам аграрних навчальних 
закладів, працівникам ор-
ганів державної реєстра-
ції, усім тим, хто цікавить-
ся питаннями розвитку 
кооперації в аграрному 
секторі та/або стикається з 
такими питаннями. 

Завершена розробка Науково-практичного коментаря до 
Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

 Стор. 4 

Джерело: Прес-служба Комітету виборців України. 

Підбито підсумки роботи проекту “Земельні права: 
консультування, правозахист та яскрава просвіта”, Херсон 

2 липня 2013 року було 
підбито підсумки роботи 
проекту “Земельні права: 
консультування, правоза-
хист та яскрава просвіта, 
який з червня 20112 р. 

впроваджувався Херсонсь-
кою обласною організаці-
єю Комітету виборців 
України за підтримки Про-
екту USAID АгроІнвест. 
Проект здійснювався в 

Херсонській, Одеській та 
Миколаївській областях. 
Інфографіка наочно ілюст-
рує досягнення проекту за 
минулий рік.  



2 липня 2013 року Ресурс-
ний центр з прав на зем-
лю, створений Земельною 
спілкою України за сприян-
ня Проекту USAID АгроІн-
вест, провів навчання для 
тренерів на тему «Землі 
державної та комунальної 
власності – 2013: відве-
дення, приватизація, аукці-
они». 
Мета заходу полягала у 
підвищенні рівня обізнано-
сті у земельних питаннях 
надавачів правової допо-
моги, представників орга-
нів місцевого самовряду-
вання, державних адмініс-
трацій, управлінь Держзе-
магентства, виявлення 
проблем, які найчастіше 
постають при роботі з на-
селенням, та визначення 
шляхів їх вирішення.  
У заході взяли участь 

представники органів міс-
цевого саморвядування, 
державних адміністрацій, 
управлінь Держземагенст-
ва України, а також нада-
вачі правової допомоги з 
різних областей України. 
Учасникам семінару було 
надано роздаткові матері-
али, які вони зможуть ви-
користовувати у своїй роб-
ті, серед учасників було 
розповсюджено надруко-
вані матеріали (плакати 
про порядок безоплатної 
приватизації земельних 
ділянок, брошури з роз’яс-
ненням порядку укладення 
договорів оренди). 
У рамках семінару керів-
ник Ресурсного центру 
Андрій Кошиль презенту-
вав роботу Ресурсного 
центру та виклав інформа-
цію про діяльність веб-

порталу з 
прав на 
землю. 
Учасники 
семінару 
отримали 
флаєри 
про інфо-
рмацію, 
яку мож-
на знайти 
на веб-
порталі 
zem.ua. 
 Навчальний захід дістав 
схвальні відгуки учасників, 
відзначалися його корис-
ність, доступність та пов-
нота наданої на семінарі 
інформації, висловлюва-
лися побажання про доці-
льність частішого прове-
дення таких навчальних 
заходів. 

Тренінг, присвячений питанням землевідведення, 
приватизації та аукціонів, Київ  

Липень 2013 р. Стор. 5 

У рамках реалізації проек-
ту “Створення та розбудо-
ва Ресурсного центру та 
веб-порталу з прав на зе-
млю» 2 липня 2013 року 
Ресурсним центром, ство-
реним при Асоціації 
«Земельна спілка Украї-
ни», було проведено тре-
нінг для працівників дора-
дчих служб, надавачів 
правової допомоги на те-
му «Земельні ділянки. Оп-
тимізація витрат і підви-
щення ліквідності». 
Мета заходу полягала у 
підвищенні рівня обізнано-
сті у земельних питаннях 
тренерів дорадчих служб, 
надавачів первинної та 

вторинної правової допо-
моги, виявлення проблем, 
які найчастіше постають 
при роботі з населенням, 
та визначення шляхів їх 
вирішення. 
На тренінгу були розгляну-
ті такі питання: 
1. Ліквідність земельних 
ділянок; 
2. Новий порядок держав-
ної реєстрації земельних 
ділянок та прав на них; 
3. Витрати, повязані з во-
лодінням та користуван-
ням земельними ділянка-
ми; 
4. Особливості проведен-
ня оцінки земельних діля-
нок. 

У заході взяли участь 
представники дорадчих 
служб, юридичних, земле-
впорядних компаній, нада-
вачі первинної та вторин-
ної правової допомоги. 
Навчальний захід дістав 
схвальні відгуки учасників, 
відзнача-
лися його 
корисність, 
доступ-
ність та 
повнота 
наданої на 
семінарі 
інформа-
ції. 

Тренінг, присвячений оптимізації витрат і підвищенню 
ліквідності земельних ділянок, Київ  



 Стор. 6 

Завершено виконання першого етапу розробки ТЕО для 
ринку "Чародій", Черкаська область 

2 липня 2013 року було 
завершено виконання пер-
шого етапу розробки техні-
ко-економічного обґрунту-
вання (ТЕО) розвитку оп-
тового ринку живої худоби 
«Чародій» у Черкаській 
області. 

ТЕО розробляється за 
сприяння Проекту USAID 
АгроІнвест. Матеріали та-
результати техніко-
економічного обґрунтуван-
ня будуть використані для 
підготовки інвестиційної 
пропозиції, залучення інве-

стиційних та/або кредитних 
ресурсів для реконструкції 
й збільшення потужностей 
цього ринку, удосконален-
ня організаційної моделі 
діяльності та поширення 
досвіду на інші регіони 
України. 

Сесія з вивчення досвіду співробітництва КС «Єднання» із 
сільськогосподарським обслуговуючим молочарським 
кооперативом, Львів  

4 липня 2013 року відбула-
ся сесія з вивчення позити-
вного досвіду кредитної 
спілки «Єднання» (м. 
Львів), Турківське відділен-
ня якого успішно взаємодіє 
із сільськогосподарським 

молочарським кооперати-
вом у наданні кредитів 
членам цього кооперативу. 
Ця схема взаємодії може 
бути корисною й іншим 
кредитним спілкам, стати 
ефективним доповненням 

до кредитного продукту, 
що охоплює кредитування 
на розвиток міні-молочної 
ферми та придбання дої-
льних апаратів. 

Координаційний візит до СОК «Лосятинське молочне 
джерело», Тернопільська область 

4 липня 2013 року відбувся 
координаційний візит до 
СОК «Лосятинське молоч-
не джерело» з метою орга-
нізації співпраці кооперати-

ву та кредитних спілок, які 
готові надавати кредити 
своїм членам на придбан-
ня якісних саджанців суни-
ці в рамках розробленого 

за підтримки Проекту 
USAID АгроІнвест кредит-
ного продукту на вирощу-
вання суниці у відкритому 
ґрунті. 

Тренінг із питань розробки програм підвищення 
спроможності організацій виробників в АР Крим, 
Сімферополь  

5 липня 2013 року 
Проект USAID Аг-
роIнвест за участю 
та при активній 
підтримці Міністер-
ства аграрної полі-
тики і продовольст-
ва АР Крим провів 
у приміщенні мініс-
терства тренінг для 
лідерів сільськогос-
подарських обслу-
говуючих коопера-

тивів АР Крим на тему 
«Розробка та реалізація 
програм господарської дія-
льності кооперативів». 
Мета тренінгу: надання 
практичної допомоги ліде-
рам кооперативів у розроб-
ці програм, спрямованих 
на підвищення ефективно-
сті господарювання їх чле-
нів - малих і середніх сіль-
госптоваровиробників. 



5 липня 2013 р. партнер 
Проекту USAID АгроІнвест 
– Херсонська обласна 
організація Комітету ви-
борців України – провела 
спільно з прес-клубом 
«Новий день» прес-
конференцію у форматі 
круглого столу на тему 
«Земельні права та вирі-
шення конфліктів».  
У центрі уваги на круглому 
столі були такі питання:  
1. Річні результати право-
захисту земельних прав 
громадян на Півдні Украї-

ни (Херсонська, Миколаїв-
ська та Одеська області).  
2. Обговорення виявлених 
проблем у сфері прав вла-
сності на землю.  
3. Типові земельні конфлі-
кти на Півдні України: реа-
лізовані можливості та 
перепони на шляху розв’я-
зання конфліктів.  
4. Правова просвіта та 
активізація правового са-
мозахисту земельних прав 
громадян. Накопичення 
соціального капіталу. 
Основними доповідачами 

були: 
Галина Бахматова 
– керівник проекту 
«Земельні права: 
консультування, 
правозахист та яск-
рава просвіта», 
Олександр Токале-
нко - керівник юри-
дичної служби про-
екту на Півдні Укра-
їни. 
У заході взяли 
участь журналісти, 
представники вла-
ди та активісти НУО. 

Круглий стіл на тему «Земельні права та вирішення конфліктів», 
Херсон 
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Форум «Посилення потенціалу бізнес-асоціацій та розвиток 
коаліційних ініціатив в Україні», Київ 

7-8 липня 2013 року керів-
ник Ресурсного центру Ан-
дрій Кошиль та юрист Ре-
сурсного центру Анна Мат-
вієнко взяли участь у фору-
мі «Посилення потенціалу 
бізнес-асоціацій та розви-
ток коаліційних ініціатив в 
Україні». Захід був органі-
зований Центром міжнаро-
дного приватного підприєм-
ництва спільно з Фондом 
Фрідріха Наумана за Сво-

боду, Німецьким товарист-
вом міжнародного співробі-
тництва (GIZ) і Торгово-
промисловою палатою 
України. 
Форум включав дискусійні 
сесії з експертами з управ-
ління бізнес-асоціаціями та 
торгово-промисловими 
палатами. Було проведено 
обговорення ініціатив 
ЄБРР з протидії корупції та 
проекту введення інституту 

бізнес-омбудсмена, а та-
кож діяльності робочих 
груп із планування націо-
нальних адвокасі-
кaмпаній у сфері малого 
та середнього бізнесу на 
2013-2015 рр.. У форумі 
взяли участь: представ-
ники ТПП, лідери асоціа-
цій, керівники та експер-
ти аналітичних центрів, 
що працюють у секторі 
МСБ. 



8 липня 2013 року партнер 
Проекту USAID АгроІнвест 
– громадська організація 
"Громадська платформа 
впровадження земельної 
реформи в Дніпропетровсь-
кій області" – провела гру-
пову консультацію для на-
давачів первинних юридич-
них послуг Петропавлівсь-
кого району Дніпропетров-
ської області. 
Групова консультація була 
проведена для сільських 
голів, секретарів та зем-
левпорядників смт. Петро-
павліка та сіл Брагинівка, 
Васильківське, Дмитрівка, 
Лозове, Миколаївка, Олек-
сандропіль, Осадче, 
Петрівка, Самарське, 
Троїцьке, Українське та Хо-
роше. Загальна кількість 

учасників склала 44 особи.  
Консультацію надала юрист 
Проекту Лари-
са Василенко. На заході 
були присутні представники 
районних відділів Держзе-
магентства та Реєстрацій-
ної служби, що дало змогу 
комплексно поінформувати 
присутніх. 
Мета групової консультації: 
надання інформації про 
зміни в земельному законо-
давстві, що набрали чинно-
сті з 2013 р., новий порядок 
реєстрації прав на землю та 
основні моменти, що вини-
кають під час роз’яснення 
сільському населенню прак-
тичних питань захисту прав 
на землю. 
У ході надання консультацій 
розглядалися такі питання: 

1. Формування та реєстра-
ція земельної ділянки як 
об’єкта права; 
2. Процедура державної 
реєстрації речових прав на 
земельні ділянки; 
3. Нормативно-правова ба-
за орендних земельних від-
носин; 
4. Вирішення спорів із пи-
тань земельних відносин 
(дискусія у формі питання-
відповідь) 
Поінформованість учасників 
групової консультації у за-
значених питаннях дасть їм 
змогу кваліфіковано нада-
вати сільським жителям 
консультації та сприяти їм у 
вирішенні земельних пи-
тань і захисті земельних 
прав.  

Колективна консультація для надавачів первинних 
юридичних послуг Петропавлівського району, 
Дніпропетровська область 
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8 липня 2013 року партнер 
Проекту USAID АгроІнвест 
– громадська організація 
"Громадська платформа 
впровадження земельної 
реформи в Дніпропетровсь-
кій області" – провела коле-
ктивну консультацію для 
жителів села Петропавлівка 
Петропавлівського району 
Дніпропетровської області. 
Консультацію прове-
ла юрист - експерт Проекту 
Лариса Василенко. У заході 
взяли участь 15 осіб. 
 
Мета заходу: надання пер-
винної юридичної допомоги 
у сфері земельних відносин 
та підвищення обізнаності 
сільських жителів –
власників особистих селян-
ських і фермерських госпо-
дарств – про зміни в земе-
льному законодавстві Укра-
їни в 2013 році, про нові 

правила у сфері орендних 
земельних відносин, про 
захист прав на землю та 
про новий порядок привати-
зації земельних ділянок. 
 Обговорювалися такі 

питання: 
Формування та 
реєстрація земельних 
ділянок; 

 Процедура державної 
реєстрації речових прав 
на земельні ділянки. 
Нормативно-правова 
база орендних земель-
них відносин; 

 Oтримання документів 
державної реєстрації на 
земельні паї. 

Крім того, індивідуально 
надавалися відповіді на такі 
питання: 
 який строк реєстрації зе-
мельної ділянки у дер-
жавному земельному ка-

дастрі та як прискорити 
процес реєстрації, коли 
це необхідно; 

 чи буде у момент прива-
тизації підлягати поділу 
на 2 земельні ділянки з 
присвоєнням двох кадаст-
рових номерів земельна 
ділянка розміром 0,6 га, 
надана для ведення осо-
бистого селянського гос-
подарства; 

 чи можливо приватизува-
ти земельну ділянку на 
дитину, якій належить 
будинок, розташований 
на цій земельній ділянці; 

 який порядок документа-
льного оформлення від-
чуження неприватизова-
ної земельної ділянки у 
тому разі, коли буде від-
чужуватися розташова-
ний на ній будинок.  

Колективна консультація для жителів села Петропавлівка, 
Дніпропетровська область 



У рамках надання техніч-
ної підтримки з розвитку 
інфраструктури аграрного 
ринку в АР Крим Проект 
USAID АгроIнвест розпо-
чав розробку техніко-
економічного обґрунтуван-
ня будівництва фермерсь-
ких ринків сільськогоспо-
дарської продукції в смт. 
Красногвардійськ та селі 
Кукушкіне Роздольненсь-
кого району. Очікується, 
що результати техніко-
економічного обґрунтуван-
ня будуть використані для 
ухвалення остаточного 

рішення про створення 
ринків та їх оптимальну 
інфраструктуру. 
9 липня відбулася робоча 
зустріч голови Красногвар-
дійської РДА з представни-
ками громадської ор-
ганізації «Кримське 
агентство розвитку сільсь-
ких територій", на якій об-
говорювалися висновки 
маркетингових досліджень 
та результати економічно-
го обґрунтування будівниц-
тва оптово-роздрібного 
ринку сільськогосподарсь-
кої продукції в смт. Красно-

гвардійське. 
Маркетингові досліджен-
ня та економічне обґрун-
тування будівництва 
оптово-роздрібного рин-
ку сільськогосподарської 
продукції проводилися в 
рамках проекту 
"Розробка техніко-
економічного обґрунту-
вання будівництва опто-
во-роздрібних ринків 
сільськогосподарської про-
дукції в АР Крим" за спри-
яння Проекту USAID Аг-
роІнвест. 

У пипні Спілка сільських 
жінок України – партнер 

Проекту USAID 
АгроІнвест – 
провела два те-
матичні заходи  
«День захисту 
прав та еко-
номічних інте-
ресів сільських 
жінок»: 11 липня 
2013 р.  у м. 
Кам'янець-
Подільський 

Хмельницької області, а 12-
го у Вінниці. 

Заходи мали на 
меті надати жінкам 
конкретні рекомен-
дації та поради 
щодо того, куди 
звертатися для 
вирішення актуа-
льних для них 
юридичних та еко-
номічних питань, 
як згуртувати чле-
нів організації та 
створити платформу для 
обговорення актуальних 
проблем і обміну досвідом. 
Під час заходу були прове-
дені навчальні семінари для 
селян із важливих, актуаль-
них тем.  
Учасники розглянули питан-
ня підвищення спроможнос-
ті сільських жінок захищати 
свої права та економічні 
інтереси, використання ме-
ханізмів кооперації та дора-
дництва для захисту прав 
та економічних інтересів 
сільських жінок, оподатку-
вання сільськогосподарсь-
кого виробництва, діяльнос-
ті доброчинних та громад-
ських організацій. 

День захисту прав та економічних інтересів сільських жінок, 
Хмельницька область та Вінниця 
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Робоча зустріч із питань будівництва оптово-роздрібних ринків 
сільськогосподарської продукції, АР Крим  



Засідання Національного прес-клубу з аграрних  
та земельних питань, Київ 
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12 липня 2013 року Проект 
USAID АгроІнвест провів 
засідання Національного 
прес-клубу з аграрних і зе-
мельних питань з метою об-
говорення проекту Закону 
України "Про обіг земель 
сільськогосподарського при-
значення". 
Засідання відбулося у фор-
маті круглого столу на тему: 
"Яким має бути закон «Про 
обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення», аби 
земельний ринок максималь-
но сприяв розвитку українсь-
кого АПК?" 
Учасники: Світлана Скосирсь-
ка - голова правління Дер-
жавного земельного банку; 
Юрій Микитенко – керівник 
департаменту Державного 
агентства земельних ресурсів 
України; Леонід Козаченко - 
президент Української аграр-
ної конфедерації; Володимир 
Лапа - генеральний директор 
Українського клубу аграрного 
бізнесу; Павло Кулинич - го-
ловний юридичний радник 
Проекту USAID "АгроІнвест"; 
Андрій Кошиль - директор 
Ресурсного центру з прав на 

землю, президент Асоціації 
"Земельна спілка України"; 
Любов Молдаван - генераль-
ний директор Центру аграр-
них реформ. 
 Обговорювалися, зокре-

ма, такі  питання: 
якою має бути роль дер-
жави та Державного зе-
мельного банку у фор-
муванні й реалізації наці-
ональної політики у сфері 
обігу земель сільськогос-
подарського призначен-
ня; 

 чи доцільно закріплювати 
мінімальні норми зайня-
тості населення на оди-
ницю площі сільськогос-
подарських угідь, як це 
передбачено урядовим 
законопроектом «Про обіг 
земель сільськогоспо-
дарського призна-
чення», чи сприяти-
ме це посиленню 
ринкових відносин в 
АПК; 

 чи потрібно запро-
ваджувати мінімаль-
ний термін оренди 
земель; 
кому варто надава-
ти право купівлі зе-
мельної ділянки; 

 які вимоги доцільно 

висувати до громадян 
України, котрі планують 
придбання земельної 
ділянки; 

 хто має надавати дозвіл 
на придбання земельних 
ділянок: центральний 
орган виконавчої влади, 
який забезпечує форму-
вання державної земель-
ної політики у сфері зе-
мельних відносин, чи міс-
цеві органи влади; 
які норми мають бути 
включені до закону "Про 
обіг земель сільськогос-
подарського призначен-
ня», щоб він сприяв деті-
нізації та демонополізації 
земельного ринку, змен-
шенню рівня корупції у 
сфері земельних відно-
син. 

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

15 липня 2013 року 
Ресурсний центр з 
прав на землю, 
створений Земель-
ною спілкою 
України за сприян-
ня Проекту USAID 
АгроІнвест, спільно 
з Міністерством 
юстиції України та 
Державною 
реєстраційною 
службою України 
провели семінар в 
Одесі. 

Тема семінару: "Державна 
реєстрація земельних діля-
нок і прав на 
них". Лекторами на заході 
були керівники "Земельного 
союзу України" Андрій Ко-
шиль та Андрій Мартин. 
На семінарі розглядалися 
зміни в земельному законо-
давстві України з ведення 
державного земельного ка-
дастру, новий порядок дер-
жавної реєстрації земельних 
ділянок, особливості реєст-
рації прав на нерухоме май-

но, що набули чинності з 1 
січня поточного року. 
У заході взяли участь 86 
осіб. 
За оцінкою відділу реєстра-
ції нормативно-правових 
актів, правової роботи та 
правової освіти Головного 
управління юстиції в Одесь-
кій області, учасники отри-
мали вичерпні відповіді з 
питань упорядкування дер-
жавної реєстрації земельних 
ділянок і прав на них.  

 



16 липня 2013 року Ресурс-
ний центр з прав на землю, 
створений Земельною 
спілкою України за сприяння 
Проекту USAID АгроІнвест, 
спільно з Міністерством юс-
тиції України та Державною 
реєстраційною службою 
України провели семінар на 
тему: «Повноваження ор-
ганів місцевого самовряду-
вання по розпорядженню 
землями. Новий порядок 
реєстрації земельних діля-
нок та прав на них». 
Семінар провели: 
Андрій Мартин – досвідче-
ний експерт із земельних 
відносин, учасник розробки 
багатьох нормативно-
правових актів, член Ради 
Асоціації «Земельна спілка 
України», завідувач ка-
федри землевпорядного 
проектування Національно-
го університету біоресурсів і 

природокористування 
України, кандидат еко-
номічних наук. 
Андрій Кошиль – керовник 
Ресурсного центру, прези-
дент Земельної спілки 
України, член Ради 
підприємців при Кабінеті 
Міністрів України, Громадсь-
кої ради при Державній 
службі України з питань ре-
гуляторної політики та ро-
звитку підприємництва, Гро-
мадської ради при Держав-
ному агентстві з інвестицій 
та управління національни-
ми проектами України. 
Анна Матвієнко – керівник 
юридичного департаменту 
асоціації «Земельна спілка 
України». 
Наталія Бондарчук — 
начальник відділу реєстрації 
нерухомого майна, м. Оде-
са. 
На семінарі були розглянуті 

такі питання: 
1. Розпорядження земля-
ми комунальної власності 
після розмежування;  
 2. Зміни в земельному 
законодавстві України що-
до ведення державного 
земельного кадастру; 
3. Новий порядок держав-
ної реєстрації земельних 
ділянок; 
4. Особливості реєстрації 
прав на нерухоме майно з 1 
січня 2013 року. 
У семінарі взяли участь 110 
осіб - голови районних, 
сільських та селищних рад. 
Вониі мали змогу поставити 
питання та отримати відпо-
віді щодо повноважень орга-
нів місцевого самоврядуван-
ня по розпорядженню зем-
лями та нового порядку ре-
єстрації земельних ділянок і 
прав на них. 

Семінар «Повноваження органів місцевого самоврядування по 
розпорядженню землями. Новий порядок реєстрації земельних 
ділянок та прав на них», Одеса 
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Засідання Міжвідомчої робочої групи з відбору складових 
національного проекту «Зелені ринки», Київ  

16 липня 2013 року Міжвідо-
мча робоча група Нацпроек-
ту "Зелені ринки" рекоменду-
вала Проекту USAID АгроІн-
вест ухвалити результати І 
етапу розробки попередньо-
го техніко-економічного 
обґрунтування (ПTEO) 
Національного проекту 
«Зелені ринки». 
Нагадаємо, що ПТЕО для 
Національного проекту 
«Зелені ринки» розробляє 
данська компанія «NIRAS 
Україна» на грантові кошти 
USAID. 
«Під час розробки І етапу 
ПТЕО було направлено низ-
ку листів головам усіх облас-
тей України та Голові Ради 
Міністрів Автономної Респу-
бліки Крим із переліком за-
питань щодо існуючої інфра-
структури та готовності регі-
ону брати участь у реалізації 
проекту «Зелені ринки, - по-

відомив керівник Департаме-
нту національних проектів 
Юрій Гусєв на засіданні Між-
відомчої робочої групи. - Ми 
отримали інформацію, що 
була використана під час 
розробки І етапу ПТЕО, який 
включає розділи: «Загальний 
аналіз», «Аналіз територій», 
«Розробка типових моделей 
зелених ринків та визначен-
ня регіонів або зон розташу-
вання». 
За словами директора 
Асоціації оптових ринків 
сільськогосподарської про-
дукції Анатолія Разгона, 
співпраця розробників ПТЕО 
– компанії «NIRAS Україна», 
Держінвестпроекту, Проекту 
USAID АгроІнвест, Мінагро-
політики, місцевих органів 
виконавчої влади та ННЦ 
"Інститут аграрної еко-
номіки", Асоціації оптових 
ринків – триватиме й надалі, 

під час розробки інших ета-
пів ПТЕО Національного 
проекту "Зелені ринки". 
Крім того, на засіданні було 
розглянуто пілотні проекти 
регіональних продовольчих 
ринків, перелік яких, складе-
ний Міжвідомчою робочою 
групою, було рекомендовано 
взяти за основу в рамках 
розробки попереднього ТЕО 
Національного проекту 
«Зелені ринки». 
Участь у засіданні Міжвідом-
чої робочої групи взяли: 
директор ТОВ «NIRAS 
Україна» представники 
Асоціації оптових ринків 
сільськогосподарської 
продукції, Проекту 
USAID Агроінвест, 
Мінагрополітики, Міне-
кономрозвитку, 
Мінфіну, ННЦ "Інститут 
аграрної економіки". 



16 липня 2013 р. Проект 
USAID АгроІнвест узяв 
участь в організації та прове-
денні круглого столу в м. 
Жашків, у рамках якого від-
булася презентація й обгово-
рення результатів маркетин-
гового дослідження вирощу-

вання живої худоби та діяль-
ності ринків її збуту. 
Зазначене дослідження буде 
основою для розробки техні-
ко-економічного обґрунту-
вання розвитку оптового рин-
ку живої худоби «Чародій» у 
Черкаській області. 

У роботі круглого столу взя-
ли участь голова, заступники 
голови та фахівці Жашківсь-
кої районної державної адмі-
ністрації, районної ради, фе-
рмери, представники проект-
ної організації та інші заціка-
влені особи. 

Презентація та обговорення результатів маркетингового 
дослідження вирощування живої худоби та ринків її 
збуту, Черкаська область  
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Колективна консультація для жителів села Любимівка 
Дніпропетровського району, Дніпропетровська область 

Прес-конференція: "Обвал ринку цін на зерно: хто винен і 
що робити?", м. Київ 

16 липня 2013 р. у прес-
центрі Українського націона-
льного інформаційного аге-
нтства УКРІНФОРМ відбула-
ся прес-конференція на те-
му: "Обвал ринку цін на зер-
но: хто винен і що робити?", 
організована партнером Про-
екту USAID АгроІнвест – Со-
юзом учасників обслуговую-
чих кооперативів України. 
На прес-конференції висту-
пили: 

 Іван Томич - президент 
«Союзу учасників сільського-
сподарських обслуговуючих 
кооперативів України»; 

 Микола Миркевич – пре-

зидент «Асоціації фермерів 
та приватних землевласників 
України»; 

 Дмитро Воронін - голова 
партії »Відродження села». 
 
«Для запобігання практиці 
заниження трейдерами цін 
на зерно державі потрібно в 
майбутньому допомогти то-
варовиробнику самостійно 
виходити на зовнішній ри-
нок», наголосив І.Томич. 
Президент Асоціації ферме-
рів і приватних землевласни-
ків України Микола Миркевич 
звернув увагу присутніх на 
те, що, на жаль, безпосеред-

ній виробник зернових і досі 
відсторонений від процесу 
формування цін на збіжжя. 
Учасники конференції у листі 
до Кабінету Міністрів України 
пропонують: активізувати 
роботу Аграрного фонду з 
форвардних закупівель, ви-
значити офіційні закупівельні 
ціни на зерно не нижче мину-
лого маркетингового року, а 
також розробити модель 
компенсування тарифів на 
перевалку продукції у пор-
тах, узяти під контроль робо-
ту профільних органів, які 
здійснюють перевірку това-
ровиробників. 

17 липня 2013 року парт-
нер Проекту USAID АгроІн-
вест – громадська органі-
зація "Громадська платфо-
рма впровадження земе-
льної реформи в Дніпропе-
тровській області" – прове-
ла зустріч юриста із жите-
лями села Любимівка Дніп-
ропетровського району 
Дніпропетровської області. 

Учасники зустрічі: жителі 
села Любимівка – власни-
ки особистих селянських 
та фермерських госпо-
дарств. 
Мета заходу: надання пер-
винної юридичної допомо-
ги у сфері земельних від-
носин та підвищення обіз-
наності сільських жителів – 
власників особистих се-

лянських і фермерських 
господарств із чинним в 
Україні земельним законо-
давством з питань прива-
тизації земельних діля-
нок,орендних земельних 
відносин та захисту своїх 
прав на землю. 
На зустрічі обговорювали-
ся такі питання: 
- Формування та реєстра-



18 липня 2013 року партнер 
Проекту USAID АгроІнвест – 
регіональна громадська орга-
нізація «Перший аграрний 
кластер» – провела в с. Ста-
рий Лисець Тисменицького 
району Івано-Франківської 
області, у приміщенні зали 
засідань сільської ради, семі-
нар на тему: «Реалізація пра-
ва на землю в сільській міс-
цевості». Захід відбувся в 
рамках проекту 
«Врегулювання земельних 
відносин у сільській місцевос-
ті», який реалізується за підт-
римки Проекту USAID Аг-
роIнвест. 
На заході були присутні: за-
ступник керівника виконавчої 
дирекції Всеукраїнської асо-
ціації сільських та селищних 
рад (ВАССР) Валерій Ляшен-
ко, керівник виконавчої дире-
кції Західного регіону ВАССР 
Юрій Івасюк, сільський голо-
ва с. Старий Лисець Анатолій 
Лущак, сільські голови Тис-
меницького, Богородчансько-
го та Надвірнянського райо-
нів Івано-Франківської облас-
ті. Загальна кількість учасни-
ків – 27 осіб. 
Семінар відкрив керівник ви-
конавчої дирекції Західного 

регіону ВАССР – Юрій Іва-
сюк, який повідомив учасни-
ків про те, що за рік роботи 
Проекту проведено багато 
спільних заходів з Першим 
аграрним кластером, зокрема 
семінарів, круглих столів із 
питань врегулювання земе-
льних відносин, учасниками 
яких були майже всі сільські 
голови Івано-Франківської, 
Тернопільської та Чернівець-
кої областей. Проведені за-
ходи допомогли сільським 
головам розібратись у нових 
положеннях земельного зако-
нодавства, а проведене інди-
відуальне консультування 
населення і надана первинна 
та вторинна юридична допо-
мога – вирішити конфліктні 
ситуації, які склалися в земе-
льних відносинах на селі. 
Заступник голови РГО 
«Перший аграрний кластер» 
Надія Мельник розповіла про 
цілі та завдання проекту 
«Врегулювання земельних 
відносин у сільській місцевос-
ті» та про результати роботи 
з його впровадження. 
Юрисконсульт Іван Андрусяк 
розкрив тему: «Реєстрація 
земельної ділянки та реєст-
рація речового права на неї», 

а Дмитро Бабічук – тему: 
«Реалізація права на землю: 
новели земельного законо-
давства». Він також зупинив-
ся на основних положеннях 
проектів законів, які мають 
бути прийняті в процесі впро-
вадження земельної рефор-
ми. Після цього з учасниками 
семінару була проведена 
дискусія. Сільських голів ціка-
вила інформація про переда-
чу земель комунальної влас-
ності в оренду та реєстрацію 
права на неї, передачу в оре-
нду водно-
го дзерка-
ла та гідро-
споруд, 
тощо. Піс-
ля завер-
шення се-
мінару 
юристами 
Проекту 
було про-
ведено 
індивідуа-
льне консу-
льтування 
учасників.  

Семінар «Реалізація права на землю в сільській місцевості», Івано-
Франківська область 
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ція земельних ділянок. 
- Процедура державної ре-
єстрації речових прав на зе-
мельні ділянки. 
- Нормативно-правова база 
орендних земельних відно-
син. 
- Отримання документів дер-
жавної реєстрації на земельні 
паї. 
Присутніми були підняті про-
блеми, що стосуються: 
- високої вартості робіт із ре-
єстрації прав власності та 
оренди земельної ділянки; 
- безпідставного затягування 
державними установами про-

цесу реєстрації земельних 
ділянок, присвоєння їм кадас-
трових номерів та реєстрації 
(перереєстрації) права влас-
ності на них. 
Після групової консультації 
юрист Проекту Євген Полья-
нов додатково, за звернення-
ми селян, надав індивідуаль-
ні консультації з висвітлен-
ням таких питань: 

 передача земельного 
паю за заповітом у сумісну 
власність, 

 реєстрація права власно-
сті на земельну ділянку, яка 

мала кадастровий 
номер до 2013 р., 

 порядок прива-
тизації земельної 
ділянки для ведення 
особистого селянсь-
кого господарства. 
Усім учасникам гру-
пової та індивідуаль-
них консультацій 
були роздані матері-
али з питань земель-
них правовідносин, 
підготовлені Ресурс-
ним центром Земельної спіл-
ки України.  



 Стор. 14 

Прес-конференція по проекту Зелені ринки, Київ 

18 липня 2013 року Проект 
USAID АгроІнвест узяв 
участь у проведенні прес-
конференції з презентацією 
основних результатів вико-
нання етапу №1 поперед-
нього техніко-економічного 
обґрунтування проекту 
«Зелені ринки» – створення 
мережі регіональних опто-
вих продовольчих ринків». 
Були презентовані резуль-
тати першого етапу розроб-
ки попереднього ТЕО націо-
нального проекту "Зелені 
ринки", який розробляє ТОВ 

«NIRAS Украї-
на» (представництво дансь-
кої компанії "NIRAS Gruppen 
A/S") за сприяння Проекту 
USAID АгроІнвест. 
Зустріч модерував Юрій 
Гусєв, директор Департаме-
нту національних проектів 
Держінвестпроекту України. 
На прес-конференції висту-
пили: 
• Ерік Блайх - керівник Прое-
кту USAID АгроІнвест; 
• Микола Гриценко – керів-
ник напряму «Розвиток рин-
кової інфраструктури» Про-
екту USAID АгроІнвест; 
• Наталія Доманська - ТОВ 
"NIRAS Україна", розробник 
ПТЕО; 
• Васильович Розгон – з 
Асоціації оптових ринків 
сільськогосподарської про-
дукції; 
• Олексій Кузьменков – на-
чальник відділу інвестицій 
та розвитку інфраструктури 
Департаменту економічного 
розвитку аграрного ринку 
Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства Укра-
їни. 
«Зацікавленість Уряду Укра-
їни, Держінвестпроекту, низ-

ки міністерств та відомств у 
цьому проекті є свідченням 
важливості розвитку опто-
вих ринків і ринкових мереж, 
які принесуть користь сіль-
госпвиробникам і спожива-
чам по всій країні», - сказав 
Ерік Блайх. 
За словами керівника Депа-
ртаменту національних про-
ектів Юрія Гусєва, реаліза-
ція Нацпроекту «Зелені рин-
ки» дозволить збільшити 
обсяги та рентабельність 
національного виробництва 
аграрної продукції, податко-
ві надходження мають зрос-
ти на 30 млрд грн; проект 
допоможе створити 300 000 
нових робочих місць, а та-
кож залучити 4 млрд грн 
приватних інвестицій для 
будівництва пілотних об’єк-
тів аграрної інфраструктури. 
«Під час розробки І етапу 
преТЕО було направлено 
низку листів головам усіх 
облдержадміністрацій Украї-
ни та Голові Ради Міністрів 
Автономної Республіки 
Крим із переліком запитань 
щодо існуючої інфраструкту-
ри та готовності кожного 
регіону брати участь у реа-



лізації Нацпроекту «Зелені ринки, - 
зазначив Юрій Гусєв. - Перший 
етап преТЕО містить «Загальний 
аналіз», «Аналіз територій», 
«Розробку типових моделей зеле-
них ринків та визначення регіонів 
або зон розташування», - розповів 
Ю. Гусєв і відзначив, що в ході пер-
шого етапу преТЕО із ТОВ «NIRAS 
Україна» співпрацювали - Асоціація 
оптових ринків сільськогосподарсь-
кої продукції, Держінвестпроект, 
Проект USAID АгроІнвест, Мінагро-
політики, місцеві органи виконавчої 
влади та ННЦ "Інститут аграрної 
економіки". 
Директор ТОВ «NIRAS Украї-
на» Наталя Доманська повідомила: 
«Нині в Україні немає жодного ін-
формаційного маркетингового аг-
рарного центру, через це виробник 
не знає, що виробляти, коли, кому і 
як збувати врожай. Це призводить 
до втрати рентабельності госпо-
дарств, відсутності спеціалізації, 
зростання цін для споживача». 
Директор Асоціації оптових ринків 
сільськогосподарської продукції 
Анатолій Розгон наголосив, що 
тільки 10 % овочесховищ відповіда-
ють вимогам. «Через відсутність 
налагодженої системи збуту, мере-
жі оптових регіональних продово-
льчих ринків, потрібної кількості 
овочесховищ щорічні втрати вро-
жаю становлять понад 5 млн тонн, 
або 8 мрлд грн, - наголосив А. Роз-
гон. - Мережі супермаркетів не хо-

чуть працювати з простими ферме-
рами та виробниками, оскільки во-
ни не можуть забезпечити їм своє-
часну стабільну поставку якісних 
продуктів, гарантувати належну 
упаковку. Відповідно, тонни овочів 
та фруктів псуються, так і не потра-
пивши до споживачів», - додав він. 
Анатолій Розгон також зазначив, 
що, за офіційними даними, області 
вирощують набагато більше проду-
ктів, аніж можуть їх спожити, напри-
клад, Херсонщина в рік виробляє  
1 млн 287 тисяч тонн овочів, а спо-
живає тільки 174 тисячі тонн, тобто 
1 млн 100 тис. тонн регіон може 
реалізовувати в інші області. 
«Цю функцію повинні виконувати 

насамперед оптові ринки, а саме: 
накопичувати, зберігати, фасувати 
овочі та фрукти, забезпечувати 
ними роздрібні мережі, заклади 
громадського харчування. Націона-
льний проект «Зелені ринки» допо-
може дати новий імпульс розвитко-
ві оптових мереж, в яких буде вста-
новлена оптимальна та економічно 
виправдана вартість на овочі та 
фрукти, що сприятиме зменшенню 
інфляції на регіональному та націо-
нальному рівнях», - резюмував 
А.Розгон. 
Національний проект «Зелені рин-
ки» націлений на створення мережі 
регіональних оптових продоволь-
чих ринків. Нацпроект передбачає 
будівництво різних об’єктів агроло-
гістики, призначених для зберіган-
ня сільськогосподарської продукції, 
переробки та доставки її до спожи-
вачів. Головна мета проекту - сти-
мулювати зростання виробництва 
аграрної продукції та регіональний 
розвиток агротехнічної сфери, га-
рантування продовольчої безпеки 
країни, посилення позицій України 
на міжнародних ринках сільськогос-
подарської продукції. Проект пе-
редбачає створення 300 000 нових 
робочих місць. Обсяг необхідних 
інвестицій 4 млрд грн. Партнером 
Національного проекту «Зелені 
ринки» є Проект USAID АгроІнвест.  

Липень 2013 р. Стор. 15 
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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 Нідерланди, Сімферополь 

Круглий стіл «Впровадження нових агротехнологій: виклики 
для українських компаній», Київ 

18 липня 2013 р. партнер 
Проекту USAID АгроІнвест – 
Земельна спілка України – 
взяла участь у круглому 
столі «Впровадження нових 
агротехнологій: виклики для 
українських компаній». За-
хід був організований міжна-
родною інвестиційною ком-
панією SigmaBleyzer і аграр-
ною компанією Harmelia. 

Експертами Круглого столу 
виступили: президент агра-
рної компанії Harmelia Джон 
Шморгун, президент Амери-
кансько-української ділової 
ради (USUBC) Морган Віль-
ямс, радник правління ПАТ 
«Креді Агріколь 
Банк» (Credit Agricole) Жан-
Жак Ерве, директор Техась-
кого університету д-р Білл 
Маккатчен, генеральний 
директор УКАБ Володимир 
Лапа, експерт УКАБ Роман 
Сластьон, керівник Ресурс-
ного центру, президент асо-
ціації «Земельна спілка 
України» Андрій Кошиль, 
директор компанії Sig-
maBleyzer Вадим Бодаєв, 
експерт із сільського госпо-
дарства Міжнародного Фон-
ду Блейзера Тамара Кирик. 
Андрій Кошиль в своєму 
виступі підняв питання збе-

реження родючості грунтів і 
захисту прав селян перед 
аграрними компаніями – 
орендарями земельних ді-
лянок. Велика кількість вла-
сників ділянок жодного разу 
не були на своїх ділянках 
або не мають змогу контро-
лювати ротацію сільськогос-
подарських культур. Крім 
того, навіть у випадках, коли 
власник виявляє порушення 
орендарями умов збережен-
ня ґрунтів або інших поло-
жень орендних договорів, 
захист прав сильно усклад-
нений через брак інформа-
ції та дієвих механізмів за-
хисту. В такій ситуації дер-
жава, підкреслив Андрій 
Кошиль, має брати на себе 
допомогу селянам, а також 
повинен бути відкритий дос-
туп до необхідної інформа-
ції. 

18-19 липня 2013 року в м. 
Сімферополь відбулося за-
сідання Робочої групи кре-
дитних спілок з питань агро-
кредитування, створеної за 
підтримки Проекту USAID 
АгроІнвест. Засідання було 
присвячене питанням ство-
рення нових продуктів для 
малих та середніх сільгосп-

виробників, а саме: продук-
тів на вирощування полуни-
ці у відкритому ґрунті та 
придбання індивідуальних 
доїльних апаратів. 
Також на засіданні були 
представлені методичні ре-
комендації з управління кре-
дитним портфелем та ре-
зультати навчального туру 

представників кредитних 
спілок до Королівства Ні-
дерланди. 
У заході взяли участь пред-
ставники 10 кредитних спі-
лок із Південного та Центра-
льного регіонів України. 
 



19 липня 2013 р. Проект USAID 
АгроІнвест узяв участь у підго-
товці та проведенні, спільно з 
Херсонською обласною держа-

вною адміністрацією, регіона-
льного семінару з питань реа-
лізації державної політики з 
розбудови кооперації на селі. 

Семінар було проведено в 
Херсоні. Він мав на меті надан-
ня організаційної підтримки, 
вивчення позитивного досвіду 
та залучення малих і середніх 
виробників до створення коо-
перативних формувань сільсь-
когосподарських товаровироб-
ників. 
У роботі семінару взяли участь 
представники обласної дер-
жавної адміністрації, Департа-
менту агропромислового ро-
звитку, районних управлінь 
агропромислового розвитку, 
представники Асоціації сільсь-
ких, селищних рад, керівники 
та активісти сільськогосподар-
ських обслуговуючих коопера-
тивів, науковці – всього понад 
80 осіб. 

Семінар з питань розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів у Херсонській області, Херсон 

Липень 2013 р. Стор. 17 

Засідання Робочої групи з питань розвитку зернового ринку, 
м. Київ 

22 липня 2013 року в офісі Про-
екту USAID АгроІнвест відбуло-
ся засідання Робочої групи з 
питань розвитку зернового рин-
ку України. 
У заході взяли участь працівни-
ки та експерти Української зер-
нової асоціації, керівники зерно-

вих компаній та зернотрейдерів, 
експерти FAO, галузевих асоці-
ацій та установ земельного сек-
тору, юристи. 
Учасники Робочої групи проана-
лізували ситуацію та зробили 
прогнози щодо подальшого роз-
витку ринку зерна у разі ухва-

лення Постанови Кабінету Міні-
стрів України «Деякі питання 
розвитку біржового товарного 
ринку України», поділилися ін-
формацією про заходи, спрямо-
вані на запобігання і подолання 
негативних наслідків оспорюва-
ної постанови, а також обгово-
рили засади вироблення спіль-
ної позиції та подальших кроків. 



 
Вісник Проекту USAID АгроIнвест 

Стор. 18 
 

Радіопрограма «Як присвоїти кадастровий номер земельній 
ділянці, на яку видано державний акт старого зразка?» 

22 липня у рамках інформа-
ційної кампанії «Моя земля 
– моє право», що впрова-
джується Українським 
центром освітніх реформ за 
підтримки Проекту USAID 
АгроІнвест, на каналі ЕРА 
вийшов черговий випуск 
радіопрограми “Моя земля – 
моє право” за темою «Як 
присвоїти кадастровий но-
мер земельній ділянці, на 
яку видано державний акт 
старого зразка?» 
У програмі йдеться про важ-
ливість створення Націона-

льної кадастрової системи, 
роз’яснюються переваги, що 
їх отримали власники земе-
льних ділянок від запрова-
дження земельного кадаст-
ру, подається покрокова 
схема дій з присвоєння ді-
лянці кадастрового номера. 

Порядок присвоєння кадаст-
рового номера земельній 
ділянці роз'яснюють Андрій 
Кошиль – президент Асоціа-
ції «Земельна спілка Украї-
ни», керівник Ресурсного 
центру з прав на землю, 
створеного при Земельній 

спілці за підтримки Проекту 
USAID АгроІнвест, Анна 
Матвієнко – начальник юри-
дичного департаменту Зе-
мельної спілки України, екс-
перт Ресурсного центру та 
Павло Кулинич – головний 
юридичний радник проекту 
USAID АгроІнвест.  

Радіопрограму можна про-
слухати на сайті Проекту, 
розділ «Зв'язки з громадсь-
кістю», вкладка «Інформа-
ційна кампанія». 

Семінар із розвитку сільськогосподарської кооперації, 
Київ 

22-23 липня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест узяв 
участь у семінарі з розвитку 
сільськогосподарської коо-
перації, організовано-
му Міністерством агрополі-
тики України за підтрим-
ки Програми Єврокомісії 
TAIEX. 
Учасниками семінару були 
представники обласних і 
районних управлінських 
структур, освітяни та науко-
вці, сільські голови та влас-
не кооператори. Експертів із 
Франції, Польщі, Італії з пи-
тань законодавчих аспектів 
економічної діяльності та 
особливостей створення 
обслуговуючих кооперати-
вів, менеджменту в коопе-
ративах, цінової політики та 
маркетингу слухали 150 
учасників з усіх регіонів 
України. Запальні дискусії 
виникали під час обговорен-
ня діяльності кооперативів 
із виробництва молока, м’я-
са, вина, а також створених 
задля спільного використан-

ня сільськогосподарської 
техніки. 
Нині безперечним є той 
факт, що у 2012 році запо-
чаткований новий етап роз-
витку сільськогосподарської 
кооперації. Ініціатива «Рідне 
село», з якою виступив Мі-
ністр аграрної політики та 
продовольства України Ми-
кола Присяжнюк, та просвіт-
ницька діяльність універси-
тетів спільно з Всеукраїнсь-
кою асоціацією сільських та 
селищних рад сприяли ви-
никненню більше ста нових 
кооперативів. Та невиріше-
ними залишається чимало 
питань:  
 Чим мотивувати до 

об’єднання тих, хто то-
рік уже скористався 
державною дотацією на 
молодняк худоби? А їх 
340 тисяч осіб.  

 Як залучити кошти міс-
цевих громад до статут-
них фондів кооперати-
вів?  

 Як зацікавити великого 

товаровиробника у спів-
праці з кооперативами? 
І багато інших… 

Чи не вперше різні за своїм 
соціальним статусом люди 
дійшли згоди про потребу 
створення Всеукраїнської 
громадської експертної коо-
перативної ради. По завер-
шенні семінару найактивні-
ші учасники довго не розхо-
дилися. Формувалися спис-
ки майбутньої ради. Вже у 
вересні рекомендації, спіль-
но розроблені науковцями, 
товаровиробниками, лідера-
ми сільських громад, будуть 
винесені на громадське об-
говорення. Суть їх станов-
лять конкретні пропозиції до 
влади про нагальну потребу 
вдосконалення нормативно-
правової бази та вироблен-
ня форм державної підтрим-
ки і до суспільства щодо 
неминучості об’єднання у 
господарюванні та інших 
сферах життя. Кооперація 
формує націю – наполегли-
ву та відповідальну. 
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25 липня 2013 року Проект 
USAID АгроІнвест провів 
навчальний тур для сільгос-
пвиробників з вирощування 
та збуту суниці й малини. 
Навчання відбувалося на 
базі сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперати-
ву «Лосятинське молочне 
джерело», який є партне-
ром Проекту USAID АгроІн-
вест. 
Кооператив має великий 

досвід вирощування суниці 
у відкритому ґрунті з вико-
ристанням крапельного зро-
шення та мульчівної плівки і 
досвід вирощування та ор-
ганізації збуту малини на 
свіжий ринок. 
Співорганізаторами навчан-
ня стали благодійний фонд 
«Добробут громад», який 
реалізовує проект 
«Розвиток полуничних коо-
перативів» на базі СОК 

«Лосятинське молочне 
джерело», та кредитна 
спілка «Вигода» (м.Стрий 
Львівської області), яка 
організувала групу з 
більш ніж 20 сільгоспви-
робників зі Стрийського, 
Жидачівського та Мико-
лаївського районів Львів-
ської області. 
Учасники навчання ма-
ють різний досвід виро-
щування полуниці та ма-
лини, але спільним їхнім 
висновком стало те, що 
участь у турі була для них 
дуже цікавою та корисною, 
особливо практичні занят-
тя з відвідуванням сунич-
ного поля та малиннику на 
присадибній ділянці одно-
го з членів кооперативу. У 
ході навчання учасникам 
також була надана інфор-
мація про можливості отри-
мання кредитів на розвиток 
суничного господарства та 
малиннику.  

Навчальний тур з вирощування та збуту суниці й малини, 
Тернопільська область 

Тренінг для виробників персиків – членів кредитної спілки 
«Придунав`я», Одеська область  

26 липня 2013 у м. Татарбу-
нари Одеської області за 
організаційної та фінансо-
вої підтримки Проекту 
USAID АгроIнвест був про-
ведений тренінг для ферме-
рів-плодівників – членів 
кредитної спілки 
"Придунав'я". 
Мета тренінгу полягала в 
тому, щоб ознайомити учас-
ників із прогресивними інно-
ваціями в агротехніці догля-
ду за персиками в літ-ньо-
осінній період, сучасним їх 
сортиментом, а також обго-
ворити можливості кооперу-
вання сільгоспвиробників у 
виробництві та збуті цієї 
культури. 
Основні теми, що розгляда-
лися на тренінгу, включа-
ли:  
• Агротехніка вирощування 

персика в літньо-осінній 
період.  
• Кооперація у збуті.  
• Шляхи підвищення прибу-
тковості . 
У теоретичній частині трені-
нгу виступили Петро Дала-
ков, керівник фермерського 
господарства "Прайм Фрут", 
і Людмила Дунаєва, науко-
вий співробітник Меліто-
польського інституту садів-
ництва. 
У своїх презентаціях вони 
виклали свої висновки про 
найперспективніші сорти 
персика кримської, меліто-
польської, канадської та 
італійської селекції, які що-
найкраще зарекомендували 
себе на Півдні України. Пет-
ро Далаков поінформував 
про принципи і методики 
літнього обрізання та інші 

інноваційніі агроприйоми 
догляду за персиком у дру-
гій половині року. 
Виступ фермера Володими-
ра Рудченка, який перекон-
ливо доводив необхідність 
кооперації у збуті продукції, 
викликала зацікавлений 
обмін думками, у дискусії 
взяли участь практично всі 
учасники. Ця тема є дуже 
актуальною, адже саме вна-
слідок браку погодженості і 
координації дій плодівники 
не можуть протистояти за-
ниженим закупівельним 
цінам і недоотримують при-
буток. На завершення тео-
ретичної частини з презен-
тацією кредитних програм 
для сільгоспвиробників ви-
ступила Галина Бусигіна, 
представник кредитної спіл-
ки "Придунав'я" . 
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Під час практичної частини 
тренінгу Петро Далаков 
провів майстер-клас із літ-
нього обрізання персика. 
Багато хто з учасників під 
керівництвом вправного 
консультанта обрізав не по 
одному дереву. У розплід-
нику "Прайм Фрут" учасни-
ки оглянули колекцію сор-
тів, і кожен плодовод мав 
можливість оцінити, вибра-
ти і спробувати плоди сор-

тів, які йому 
сподобалися. 
Особливо вра-
зили учасників 
сорти серій Т-3 
і Королівської 
канадської се-
лекції, які були 
поза конкурен-
цією за пара-
метрами зовні-
шньої приваб-
ливості, лежкості і стійкості 

до несприят-
ливих факто-
рів зовніш-
нього сере-
довища. 
На думку 
більшості 
учасників, у 
результаті 
тренінгу вони 
здобули ду-
же важливі 

знання і опанували практи-
чні навички. Виважений, 
обгрунтований вибір сортів 
є дуже важливим при за-
кладанні насаджень, адже 
це запорука низької собіва-
ртості плодів та ринкової 
запитаності. А застосуван-
ня фермерами прогресив-
них інновацій уже найбли-
жчим часом має дати їм 
значний економічний 
ефект. 

Телепрограма «Процедура отримання кадастрового номера. Як 
користуватися публічною кадастровою картою?» 

28 липня у рам-
ках інформаційної 
кампанії «Моя 
земля – моє пра-
во», що впрова-
джується Україн-
ським центром 
освітніх реформ 
за підтримки Про-
екту USAID АгроІ-
нвест, на каналі 
ЕРА вийшов чер-
говий випуск те-
лепрограми “Моя 
земля – моє пра-
во” за темою за 
темою: 
“Процедура отри-
мання кадастро-
вого номера. Як 
користуватися 
публічною кадас-
тровою картою?” 
У програмі пояс-
нюється важли-
вість присвоєння 

кадастрового номера кож-
ній земельній ділянці, пода-
ється покрокова схема дій з 
присвоєння такого номера, 
ілюструється спосіб корис-
тування публічною кадаст-
ровою картою. 
У програмі звучать роз'яс-
нення, коментарі та поради 
президента Андрія Кошиля 
– президента Асоціації 
«Земельна спілка України», 
керівника Ресурсного 
центру з прав на землю, 
створено-
го при 
Земельній 
спілці за 
підтримки 
Проекту 
USAID 
АгроІн-
вест, Мак-
сима Фо-
мічова – 
інженера-

землевпорядника, Анни 
Матвієнко – начальника 
юридичного департаменту 
Земельної спілки України, 
експерта Ресурсного 
центру та Павла Кулинича 
– головного юридичного 
радника проекту USAID 
АгроІнвест.  
Телепрограму можна перег-
лянути на сайті Проекту, 
розділ «Зв'язки з громадсь-
кістю», вкладка «Інформа-
ційна кампанія». 



Липень 2013 р. Стор. 21 

Радіопрограма «Сильні і слабкі сторони проекту закону про обіг 
сільськогосподарських земель» 

29 липня у рамках інформа-
ційної кампанії «Моя земля – 
моє право», що впроваджу-
ється Українським центром 
освітніх реформ за підтрим-
ки Проекту USAID АгроІн-
вест, на каналі ЕРА вийшов 
черговий випуск радіопрог-
рами “Моя земля – моє пра-
во” за темою «Сильні і слабкі 
сторони проекту закону про 
обіг сільськогосподарських 
земель». 
У програмі аналізуються су-
перечливі норми проекту 
Закону «Про обіг земель 
сільськогосподарського при-
значення». Представники 
експертного середовища, 
зокрема, висловлюють кри-
тичне ставлення до заборо-
ни придбання землі юридич-

ними особами -
фермерськими господарст-
вами, вимоги до всіх покуп-
ців землі, включно з дрібни-
ми, декларування походжен-
ня коштів, нових мінімальних 
термінів оренди сільськогос-
подарських угідь. Головною 
ж вадою урядового законоп-
роекту визнають надмірне 
регуляторне втручання дер-
жави в земельний ринок. 
Оцінку сильним і слабким 
сторонам проекту Закону 
«Про обіг земель сільського-
сподарського призначення» 
дають Сергій Біленко – Голо-
ва підкомітету парламентсь-
кого комітету з питань аграр-
ної політики та земельних 
відносин, Володимир Лапа – 
генеральний директор Украї-

нського клубу аграрного 
бізнесу, Андрій Кошиль – 
президент Асоціації 
«Земельна спілка Украї-
ни», керівник Ресурсного 
центру з прав на землю, 
створеного при Земель-
ній спілці за підтримки 
Проекту USAID АгроІнвест, 
Любов Молдаван – генера-
льний директор Центру агра-
рних реформ, Лео-
нід Козаченко – президент 
Української аграрної конфе-
дерації, Павло Кулинич – 
головний юридичний радник 
проекту USAID АгроІнвест.  
Радіопрограму можна про-
слухати на сайті Проекту, 
розділ «Зв'язки з громадські-
стю», вкладка «Інформацій-
на кампанія». 

Тренінг на тему “Жінка в сільському господарстві”, Херсон 

30 липня 2013 року Проектом 
USAID АгроІнвест був прове-
дений тренінг для громадсь-
кої організації “Рада жінок-
фермерів Запорізької облас-
ті” на тему “Жінка в сільсько-
му господарстві”. Основна 
мета тренінгу полягала у під-
вищенні ефективності діяль-
ності жінок-фермерів у про-
дажу та маркетингу продук-
ції, залученні інвестицій, реа-
лізації прав на землю та коо-
перації.  
Тренінг був організований на 
прохання Ради жінок-
фермерів Запорізької облас-
ті. Під час попередньої оцінки 
потреб членів цієї організації 
в навчанні було з’ясовано, 
що жінки-фермери мають 
деякі проблеми із збутом 
виробленої продукції через 
відсутність потужностей для 
зберігання продукції, зокрема 
ягід, а також неналодженніс-
тю зв’язків із оптовиками.  
З урахуванням цієї потреби 

тренінг було організовано на 
базі логістичної платформи 
"Тандем Плюс", яка працює з 
оптовими покупцями овочів і 
фруктів (Ашан, Сільпо, АТБ). 
Учасниці тренінгу мали мож-
ливість оглянути наявні холо-
дильні установки і спостеріга-
ти весь процес, з моменту, 
коли фермер доставляє  про-
дукцію на об'єкт, і до того, як 
продукція буде запакована 
та охолоджена для постачан-
ня в роздрібну мережу. Учас-
ниці тренінгу мали також мо-
жливість поспілкуватися з 
представниками оптових по-
купців. Крім того, під час на-
вчання відбулася презента-
ція компанії “Астра”, що пра-
цюють в Південному регіоні 
України у сфері передпрода-
жної підготовки охолодженої 
продукції. Презентація була 
присвячена наявній пропози-
ції холодильного обладнання 
для малих і середніх вироб-
ників.  

Окрема сесія була присвяче-
на питанням земельних від-
носин. У цій частині юрист 
партнера Проекту USAID 
АгроІнвест – Херсонської 
обласної організації “Комітет 
виборців України” розповів 
про новації земельного зако-
нодавства і відповів на чис-
ленні запитання учасниць 
тренінгу.  
Крім того, інший партнер  
проекту АгроІнвет - маркети-
нгова група "Широке" – пред-
ставила свій досвід у сфері 
оптової тор-
гівлі фрукта-
ми та ово-
чами, орга-
нізації про-
цесу форму-
вання опто-
вих партій 
продукції на 
кооператив-
них засадах 
та з інших 
питань. 
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Семінар «Механізми підвищення спроможності 
сільськогосподарських дорадчих служб», м. Київ 

1 серпня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Всеукраїнська громадська організація 
«Національна асоціація сільськогосподарських дора-
дчих служб України» (НАСДСУ) проведе семінар-
тренінг «Механізми підвищення спроможності сільсь-
когосподарських дорадчих служб», учасниками якого 
стануть сільськогосподарські дорадники нового члена 
НАСДСУ – Всеукраїнської громадської організації 
"Перша всеукраїнська сільськогосподарська дорадча 
служба". 

У ході семінару-тренінгу будуть розглянуті джерела 
та механізми розвитку сільськогосподарської дорад-
чої діяльності. Проект USAID АгроІнвест зробить пре-
зентацію щодо напрямів підтримки сільськогосподар-
ських товаровиробників, яку надає проект. 

Цільова аудиторія: представники Першої всеукраїнсь-
кої сільськогосподарської дорадчої служби. 

Місце проведення: м. Київ. 

 

7.08.2013 

Семінар «Механізми підвищення спроможності 
сільськогосподарських дорадчих служб», м. Сім-
ферополь  

7 серпня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Всеукраїнська громадська організація 
«Національна асоціація сільськогосподарських дора-
дчих служб України» (НАСДСУ) проведе семінар-
тренінг «Механізми підвищення спроможності сільсь-
когосподарських дорадчих служб», учасниками якого 
стануть сільськогосподарські дорадники Криму. 

У ході семінару-тренінгу будуть розглянуті джерела 
та механізми розвитку сільськогосподарської дорад-
чої діяльності.. 

Цільова аудиторія: сільськогосподарські дорадники 
АР Крим. 

Місце проведення: м. Сімферополь. 

 

9.08.2013 
Семінар «Механізми підвищення спроможності 
сільськогосподарських дорадчих служб. Обмін 
досвідом», м. Львів  
9 серпня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Всеукраїнська громадська організація 

«Національна асоціація сільськогосподарських дора-
дчих служб України» (НАСДСУ) проведе семінар-
тренінг «Механізми підвищення спроможності сільсь-
когосподарських дорадчих служб», учасниками якого 
стануть сільськогосподарські дорадники західної 
України. 

У ході семінару-тренінгу будуть розглянуті джерела 
та механізми розвитку сільськогосподарської дорад-
чої діяльності. Сільськогосподарські дорадчі служби 
також обміняються досвідом ведення сільськогоспо-
дарської дорадчої діяльності. 

Цільова аудиторія: представники сільськогосподарсь-
ких дорадчих служб Західної України. 

Місце проведення: м. Львів.  

 

14-15.08.2013  

Навчальні поїздки з вирощування та збуту суниці 
та малини, Тернопільська область  

14 і 15 серпня 2013 року Проект USAID АгроІнвест 
проводить навчальні поїздки для двох груп малих та 
середніх сільгоспвиробників – членів кредитних спі-
лок – з метою вивчення провідних технологій вирощу-
вання й збуту суниці та малини, а також отримання 
кредитних ресурсів на розвиток суничних господарств 
та малинників. 

Навчальні поїздки відбудуться до сільськогосподар-
ського обслуговуючого кооперативу "Лосятинське мо-
лочне джерело", який є партнером Проекту USAID 
АгроІнвест. Кооператив має великий досвід вирощу-
вання суниці у відкритому ґрунті з використанням кра-
пельного зрошення та мульчівної плівки, а також ви-
рощування та організації збуту малини на «свіжий» 
ринок. 

У заходах візьмуть участь  малі та середні сільгоспви-
робники – членів кредитних спілок “Кредит-
союЗ” (Черкаська область), “Бойківщина”, “Єднання”, 
“Самопоміч” та “Довіра” (Львівська область), 
“Слобожанська” (Харківська область), “Кредит-
ФОС” (Тернопільська область), “Народна дові-
ра” (Херсонська область), “Дія” та 
“Чернігівська” (Чернігівська область).   

У ході навчальної поїздки експерти кооперативу ро-
з’яснять учасникам свої технології вирощування, ада-
птовані для середніх і дрібних сільгоспвиробників. 
Співорганізаторами навчального туру виступатимуть 
кредитні спілки – партнери Проекту з різних регіонів 
України, які рекомендуватимуть своїм дійсним або 
потенційним членам взяти участь у навчанні. Плану-
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ється, що в разі, якщо після навчання сільгоспвироб-
ник матиме на меті розширити своє господарство, при-
дбати саджанці, крапельне зрошення, плівку або інші 
матеріально-технічні засоби, кредитні спілки нададуть 
необхідне для цього фінансування. 

Місце проведення: село Лосятин, Кременецький ра-
йон, Тернопільська область. 

 

19.08.2013 

Радіопрограма «Моя земля - моє право» 

19 серпня 2013 року на радіо «Ера» вийде в ефір чер-
говий випуск радіопрограми «Моя земля - моє право», 
підготовлений у рамках однойменної інформаційної 
кампанії, що впроваджується Українським освітнім 
центром реформ за сприяння Проекту USAID АгроІн-
вест. Тема випуску: «Актуальні питання земельної ре-
форми:питання та відповіді». 
 

20.08. 2013 

Тренінг для сільгоспвиробників – членів херсонсь-
ких кредитних спілок на тему «Особливості вико-
ристання крапельного зрошення на високодохід-
них культурах на Півдні», Херсонська область 

20 серпня 2013 року Проект USAID АгроІнвест спільно 
з агротехнологічним партнером – компанією 
«Агроаналіз» проводить тренінг для дрібних сільгосп-
виробників – членів кредитних спілок «Громада», 
«Єдність» та «Народна довіра». Метою тренінгу є 
ознайомлення з технологіями та особливостями вико-
ристання крапельного зрошення високодохідних 
польових культур в умовах Півдня України. Актуаль-
ність такого заходу визначається необхідністю дивер-
сифікації діяльності дрібних фермерів унаслідок того, 
що вже третій рік поспіль утримуються низькі ціни на 
овочеву продукцію. Тренінг проводиться у рамках спі-
льної програми Проекту USAID АгроІнвест і кредитних 
спілок «Громада», «Єдність» та «Народна довіра», 
метою якої є стимулювати довгостроковий розвиток 
малих і середніх сільгоспвиробників - членів спілок. 
Одним із напрямів цієї програми є фінансування з боку 
кредитної спілки, покликане допомоги її членам запро-
вадити інтенсивні технології. 

Місце проведення: м. Каховка, Херсонська область.  

 

21.08. 2013 

Проведення колективної консультації для надава-
чів первинних юридичних послуг в П’ятихатському 

районі Дніпропетровської області 

21 серпня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест - громадська організація "Громадська платформа 
впровадження земельної реформи в Дніпропетровсь-
кій області" проводить колективну консультацію для 
надавачів первинних юридичних послуг у П’ятихатсь-
кому 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 щодо чинного земельного законо-
давства 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, м. П’я-
тихатки, вул. Желєзнякова, 104. 

 

21.08.2013 

Проведення колективної консультації для жителів 
села Саївка П’ятихатського району Дніпропетров-
ської області 

21 серпня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест - громадська організація "Громадська платформа 
впровадження земельної реформи в Дніпропетровсь-
кій області" проводить зустріч з юристом жителів села 
Саївка П’ятихатського району Дніпропетровської обла-
сті. 

Учасники зустрічі: жителі села Саївка - власники осо-
бистих селянських та фермерських господарств. 

Мета заходу: надання первинної юридичної допомоги 
щодо земельних відносин та підвищення обізнаності 
сільських жителів - власників особистих селянських і 
фермерських господарств про чинне земельне законо-
давство України, що стосується питань приватизації 
земельних ділянок,орендних земельних відносин та 
захисту прав на землю.  

Питання для обговорення: 

 Формування та реєстрація земельних ділянок; 
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 Процедура державної реєстрації речових прав 
на земельні ділянки; 

 Нормативно-правова база орендних земельних 
відносин; 

 Отримання документів державної реєстрації на 
земельні паї. 

Місце проведення: Дніпропетровська область, П’яти-
хатський район, село Саївка. 

 

22.08.2013 

Проведення колективної консультації для жите-
лів села Балівка Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області 

22 серпня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест - громадська організація "Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи в Дніпропет-
ровській області" проводить зустріч з юристом жите-
лів села Балівка Дніпропетровського району Дніпро-
петровської області 

Учасники зустрічі: жителі села Балівка - власники 
особистих селянських та фермерських господарств. 

Мета заходу: надання первинної юридичної допомо-
ги щодо земельних відносин та підвищення обізнано-
сті сільських жителів - власників особистих селянсь-
ких і фермерських господарств із чинним земельним 
законодавством України, що стосується приватизації 
земельних ділянок,орендних земельних відносин та 
захисту прав на землю.  

Питання для обговорення: 

 Формування та реєстрація земельних ділянок; 

 Процедура державної реєстрації речових прав 
на земельні ділянки; 

 Нормативно-правова база орендних земельних 
відносин; 

 Отримання документів державної реєстрації на 
земельні паї. 

Місце проведення: Дніпропетровська область, Дніп-
ропетровський район, село Балівка. 

 

22.08.2013 
Навчальний семінар «Державна реєстрація земе-
льних ділянок та прав на них. Повноваження ор-
ганів місцевого самоврядування щодо розпоря-
дження землями», м. Рівне 

22 серпня 2013 року Ресурсний центр з прав на зем-
лю, створений Асоціацією «Земельна спілка Украї-
ни» за сприяння Проекту USAID АгроІнвест, спільно 
з Міністерством юстиції України проводить навчаль-
ний семінар «Державна реєстрація земельних діля-
нок та прав на них. Повноваження органів місцевого 
самоврядування щодо розпорядження землями». 

Мета заходу – надати учасникам семінару інформа-
цію про зміни в законодавстві, що регулює питання 
відведення та приватизації земель державної та ко-
мунальної власності, а також роз’яснити проблемні 
питання, що стосуються державної реєстрації земе-
льних ділянок та прав на них.  

На семінар запрошуються представники реєстрацій-
ної служби управлінь юстиції в Рівненської області, 
державні нотаріуси, представники сільських, селищ-
них, міських рад, районних адміністрацій Рівненської 
області. 

У ході семінару будуть висвітлені такі питання: 
1. Зміни в земельному законодавстві України щодо 
ведення державного земельного кадастру 

 новели Закону України «Про Державний земель-
ний кадастр»; 

 система органів, що ведуть Державний земель-
ний кадастр; 

 правовий статус державних кадастрових реєст-
раторів; 

 функції державних кадастрових реєстраторів; 

 відомості про земельні ділянки у Державному 
земельному кадастрі; 

 забезпечення публічності Державного земельно-
го кадастру; 

 Публічна кадастрова карта України; 

 порядок виправлення помилок у Державному 
земельному кадастрі України; 

порядок користування відомостями Державного зе-
мельного кадастру України. 

2. Новий порядок державної реєстрації земельних 
ділянок  

 особливості державної реєстрації земельних ді-
лянок з 1 січня 2013 року; 

 необхідні документи для державної реєстрації 
земельних ділянок; 
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 строки проведення державної реєстрації земель-
них ділянок; 

 підстави для відмови у проведенні державної ре-
єстрації земельних ділянок; 

порядок присвоєння кадастрового номеру земельній 
ділянці. 

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

4. Розпорядження землями комунальної власності піс-
ля розмежування  

правові засади розмежування земель державної 
та комунальної власності; 

критерії розмежування земель державної та кому-
нальної власності; 

розпорядження землями державної та комуналь-
ної власності з 1 січня 2013 року; 

землі комунальної власності за межами населе-
них пунктів; 

державна реєстрація права комунальної власності 
на земельні ділянки; 

формування земельних ділянок із земель запасу; 
землевпорядне забезпечення формування земе-

льних ділянок комунальної власності; 
заміна наймодавця у договорах оренди земельних 

ділянок; 
розміщення оголошення про виникнення права 

комунальної власності; 
набуття земельних ділянок у комунальну влас-

ність. 
Місце проведення: м. Рівне. 

 

23.08.2013 
Навчальний семінар «Державна реєстрація земе-
льних ділянок та прав на них. Повноваження орга-
нів місцевого самоврядування щодо розпоряджен-
ня землями», м. Луцьк 

23 серпня 2013 року Ресурсний центр з прав на землю, 
створений Асоціацією «Земельна спілка України» за 
сприяння Проекту USAID АгроІнвест, спільно з Мініс-
терством юстиції України проводить навчальний семі-
нар «Державна реєстрація земельних ділянок та прав 
на них. Повноваження органів місцевого самовряду-
вання щодо розпорядження землями». 

Мета заходу – надати учасникам семінару інформацію 
про зміни в законодавстві, що регулює питання відве-
дення та приватизації земель державної та комуналь-
ної власності, а також роз’яснити проблемні питання, 
що стосуються державної реєстрації земельних діля-
нок та прав на них.  

На семінар запрошуються представники реєстраційної 
служби управлінь юстиції в Волинської області, держа-
вні нотаріуси, представники сільських, селищних, місь-
ких рад, районних адміністрацій Волинської області. 

У ході семінару будуть висвітлені такі питання: 
1. Зміни в земельному законодавстві України щодо 
ведення 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 земе-
льного кадастру України. 

2. Новий порядок державної реєстрації земельних ді-
лянок  

 особливості державної реєстрації земельних діля-
нок з 01 січня 2013 року; 

 необхідні документи для державної реєстрації зе-
мельних ділянок; 

 строки проведення державної реєстрації земель-
них ділянок; 

 підстави для відмови у проведенні державної ре-
єстрації земельних ділянок; 

порядок присвоєння кадастрового номеру земельній 
ділянці. 

3. Особливості реєстрації прав на нерухоме майно з 
01 січня 2013 року. 

4. Розпорядження землями комунальної власності піс-
ля розмежування  
правові засади розмежування земель державної та 

комунальної власності; 
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 критерії розмежування земель державної та ко-

мунальної власності; 
 розпорядження землями державної та комуналь-

ної власності з 1 січня 2013 року; 
 землі комунальної власності за межами населе-

них пунктів; 
 державна реєстрація права комунальної власно-

сті на земельні ділянки; 
 формування земельних ділянок із земель запасу; 
 землевпорядне забезпечення формування земе-

льних ділянок комунальної власності; 
 заміна наймодавця у договорах оренди земель-

них ділянок; 
 розміщення оголошення про виникнення права 

комунальної власності; 
 набуття земельних ділянок у комунальну влас-

ність. 
Місце проведення: м. Луцьк. 
 

25.08.2013 

Телепрограма «Моя земля - моє право» 

25 серпня 2013 року вийде в ефір черговий випуск 
телепрограми «Моя земля - моє право», підготовле-
ний у рамках однойменної інформаційної кампанії, 
що впроваджується Українським освітнім центром 
реформ за сприяння Проекту USAID АгроІнвест. Те-
ма випуску: «Актуальні питання земельної реформи: 
питання та відповіді». 

 

26.08.2013 

Проведення колективної консультації для нада-
вачів первинних юридичних послуг у Нікополь-
ському районі 

26 серпня 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 
Нікопольському 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 щодо питань чинного земельного 
законодавства 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 від-
носин. 

Місце проведення: Дніпропетровська область, м. Ні-
кополь, вул. Шевченка, 130. 

 

26.08.2013 

Проведення колективної консультації для жите-
лів села Придніпровське Нікопольського району 
Дніпропетровської області 

26 серпня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест - громадська організація "Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи в Дніпропет-
ровській області" проводить зустріч з юристом жите-
лів села Придніпровське Нікопольського району Дніп-
ропетровської області. 

Учасники зустрічі: жителі сіл Придніпровське, Кам’ян-
ське, Мусіївка - власники особистих селянських та 
фермерських господарств. 

Мета заходу: надання первинної юридичної допомо-
ги щодо земельних відносин та підвищення обізнано-
сті сільських жителів - власників особистих селянсь-
ких і фермерських господарств - із чинним земель-
ним законодавством України, що стосується питань 
приватизації земельних ділянок,орендних земельних 
відносин та захисту прав на землю.  

Питання для обговорення: 

 Формування та реєстрація земельних ділянок; 

 Процедура державної реєстрації речових прав 
на земельні ділянки; 

 Нормативно-правова база орендних земельних 
відносин; 

 Отримання документів державної реєстрації на 
земельні паї. 

Місце проведення: Дніпропетровська область, Ніко-
польський район, село Придніпровське. 

 

27.08.2013 
Навчальний семінар “Державна реєстрація земе-
льних ділянок та прав на них”, м. Полтава 

27 серпня 2013 року Ресурсний центр з прав на зем-
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лю, створений Асоціацією «Земельна спілка України» 
за сприяння Проекту USAID АгроІнвест, спільно з Все-
українською громадською організацією «Спілка жінок 
України» проводить навчальний семінар «Державна 
реєстрація земельних ділянок та прав на них». 

Мета заходу – надати учасникам семінару інформацію 
про зміни в законодавстві, що регулює питання відве-
дення та приватизації земель державної та комуналь-
ної власності, а також роз’яснити проблемні питання, 
що стосуються державної реєстрації земельних діля-
нок та прав на них.  

На семінар запрошуються надавачі первинної та вто-
ринної правової допомоги Полтавської області, пред-
ставники сільських, селищних, міських рад, районних 
адміністрацій Полтавської області. 

У ході семінару будуть висвітлені такі питання: 
1. Зміни в земельному законодавстві України щодо 
ведення 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 земе-
льного кадастру України. 

2. Новий порядок державної реєстрації земельних ді-
лянок  

 особливості державної реєстрації земельних діля-
нок з 1 січня 2013 року; 

 необхідні документи для державної реєстрації зе-
мельних ділянок; 

 строки проведення державної реєстрації земель-
них ділянок; 

 підстави для відмови у проведенні державної ре-
єстрації земельних ділянок; 

порядок присвоєння кадастрового номеру земельній 
ділянці. 

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

Місце проведення: м. Полтава 
 

27.08.2013 

Радіопрограма «Моя земля - моє право» 

27 серпня 2013 року на радіостанції «Ера» вийде в 
ефір черговий випуск телепрограми «Моя земля - моє 
право», підготовлений у рамках однойменної інформа-
ційної кампанії, що впроваджується Українським освіт-
нім центром реформ за сприяння Проекту USAID Агро-
Інвест. У програмі мова піде про кредитні спілки, їх 
роль у забезпеченні кредитування сільськогосподарсь-
ких товаровиробників та стратегію розвитку кредитної 
кооперації в Україні з урахуванням найкращих світових 
практик.  

 

28.08.2013 

Проведення колективної консультації для жителів 
села Спаське Новомосковського району Дніпропе-
тровської області 

28 серпня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест - громадська організація "Громадська платформа 
впровадження земельної реформи в Дніпропетровсь-
кій області" проводить зустріч з юристом для жителів 
села Спаське Новомосковського району Дніпропетров-
ської області 

Учасники зустрічі: жителі села Спаське - власники осо-
бистих селянських та фермерських господарств. 

Мета заходу: надання первинної юридичної допомоги 
щодо земельних відносин та підвищення обізнаності 
сільських жителів - власників особистих селянських і 
фермерських господарств - з із чинним земельним за-
конодавством України, яке стосується питань привати-
зації земельних ділянок,орендних земельних відносин 
та захисту прав на землю.  

Питання для 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, Ново-
московський район, с. Спаське. 

 

29.08.2013 

Прес-тур «Кредитні спілки Львівщини», Львівсь-
ка область 

29 серпня 2013 року у рамках інформаційної кампанії 
«Моя земля - моє право», що впроваджується Украї-
нським освітнім центром реформ за сприяння Проек-
ту USAID АгроІнвест, відбудеться прес-тур на тему: 
«Кредитні спілки Львівщини». Учасники прес-туру 
ознайомляться з передовим досвідом кредитних спі-
лок Львівщини, насамперед стрийської спілки 
«Вигода», які надають кредитування малим і серед-
нім сільгосптоваровиробникам. Ці кредитні спілки є 
членами Робочої групи з агрокредитування, створе-
ної за підтримки Проекту USAID АгроІнвест. У рам-
ках роботи цієї Робочої групи кредитні спілкирозроб-
ляють нові кредитні продукти для сільськогосподар-
ського виробництва. 

Місце проведення: Стрий, Львівська область. 

 

29.08.2013 

Семінар “Актуальні проблеми використання зе-
мель сільськогосподарського призначення”, 
Херсон 

29 серпня 2013 року Проект USAID АгроІнвест у спів-
праці з Херсонською торгово-промисловою палатою, 
Національною асоціацією сільськогосподарських до-
радчих служб та Головним управлінням Держземаге-
нтства у Херсонській області проводить семінар на 
тему “Актуальні проблеми використання земель сіль-
ськогосподарського призначення”. У семінарі візь-
муть участь дорадники, фермери, малі та середні 
сільськогосподарські виробники Херсонської області, 
представники громадських організацій та наукових 
кіл Півдня України. Основні питання для обговорен-
ня:  

 Правові аспекти застосування сівозмін, пробле-
ми та шляхи їх вирішення; 

 Державна реєстрація прав на земельні ділянки: 
новації, проблеми та шляхи їх вирішення; 

 Основні положення проекту Закону України «Про 
обіг земель сільськогосподарського призначення” 
та перспективи розвитку ринку земель в Україні. 

Місце проведення: Херсонська торгово-промислова 
палата. м. Херсон, вул. Гагаріна, 34а. 
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Інформаційні матеріали Національного прес-
клубу з аграрних і земельних питань 

Про такий неоднозначний стан справ говорили учас-
ники публічної дискусії з актуальних питань земель-
них відносин та земельної реформи в Україні, яка 25 
червня відбулася в Києві. Вона згуртувала провідних 
спеціалістів з питань земельних відносин, аби спробу-
вати розібратися в проблемах, що накопичилися в 
земельній сфері і заважають реалізації земельної 
реформи. 
У рамках заходу відбулася презентація двох соціоло-
гічних досліджень. Обидва стосувалися земельних 
питань і, зокрема, ставлення до чинного нині морато-
рію на продаж земель сільськогосподарського приз-
начення. 
Одне з досліджень було здійснене Проектом USAID 
«АгроІнвест» спільно з Центром соціальних експертиз 
при Інституті соціології НАН України. Це масштабне 
дослідження проводилося в 13 регіонах – Житомирсь-
кій, Чернігівській, Івано-Франківській, Тернопільській, 
Чернівецькій, Вінницькій, Полтавській, Дніпропетров-
ській, Донецькій, Херсонській, Одеській, Миколаївсь-
кій областях, а також у АР Крим. Було опитано понад 
5000 респондентів, включаючи власників паїв та кері-
вників фермерських господарств та сільгосппідпри-
ємств. 
Друге дослідження презентував Проект «Барометр 
земельної реформи», який виконується в рамках про-
екту «Об’єднуємося заради реформ» (Pact/UNITER) 
за підтримки USAID. Це дослідження виконувалося в 
трьох регіонах – Хмельницькій та Дніпропетровській 
областях та АР Крим, але його вирізняє те, що прово-
дилося воно в динаміці – трьома хвилями з інтерва-
лом в квартал. 
Кожен із проектів вирішував свої завдання, однак 
обидва отримали подібні результати, що засвідчує їх 
об’єктивність. Зокрема, опитування аграріїв показали, 

що більшість власників земельних наділів та землеко-
ристувачів досі не пов’язують своє майбутнє з форму-
ванням земельного ринку. 
Згідно з даними опитування «АгроІнвесту», 58,5% 
респондентів підтримали земельний мораторій, 20-
,7% висловилися за його скасування, 15% посіли ней-
тральну позицію, а 5,9% сказали, що не мають з цьо-
го приводу власної думки. 
Найактивніше проти земельного мораторію виступа-
ють землевласники Буковини – 59,7%. Втім, у цьому 
нема нічого дивного – Чернівецька область до складу 
Радянського Союзу увійшла лише 1940 року, а це 
означає, що тут збереглася генетична пам’ять про 
приватну власність на землю. Є чимало людей, які 
пам’ятають межі земельних наділів, що належали їх 
батькам та дідам, знають, якими широкими можливо-
стями вони тоді користувалися і яких високих резуль-
татів досягали. 
Цікаво, що їх думку поділяють і кримчани. Виявилося, 
що в автономній республіці 42,8% власників земель-
них наділів виступають проти заборони на купівлю-
продаж земель сільгосппризначення. І це попри те, 
що ідеї колективізації, а далі й одержавлення земель 
у цій частині України насаджувалися давно, та, як ви-
дно, не дуже успішно. 
В інших областях, де проводилося дослідження, став-
лення до продовження земельної реформи більш 
стримане. Наприклад, за відміну земельного морато-
рію в Івано-Франківській області висловилися 27,6%, 
у Донецькій – 22,4%, у Миколаївській – 21,3%, у Дніп-
ропетровській – 20,7%, у Житомирській – 19,7%, у 
Херсонській – 16,7% респондентів. 
Найміцніше за земельний мораторій тримаються вла-
сники паїв у Вінницькій області. Лише 5,3% опитаних 
дали згоду на його відміну. 

Земельний мораторій досі дає привід для гарячих дискусій 

Більшість українських селян, як і раніше, виступають за продовження 
заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призна-
чення. З мораторієм вони пов’язують сподівання на те, що ніхто не 
зазіхатиме на їхні гектари, отримані у вигляді паю і з яких у нинішніх 
непростих економічних умовах змушені годуватися. Водночас Україна 
залишилася мало не останньою країною на карті Європи, де діє такий 
мораторій. Наскільки виправдане його існування? Експерти сходять-
ся на думці, що він гальмує аграрну реформу, а це не додає користі 
економіці в цілому. І в цьому полягає парадокс ситуації. 
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Вінницьких землевласників зрозуміти можна – вони 
обробляють чи не найкращі в світі чорноземи. Про такі 
кажуть, що їх можна замість масла намащувати на 
бутерброди. Тому й не хочуть експериментів, діють за 
принципом: тихіше їдеш – далі будеш. 
Схоже, такий самий принцип сповідують і власники 
наділів Полтавської області, землі якої за якістю нічим 
не поступаються вінницьким. Там лише 8% із них ви-
словилися за відміну мораторію. 
Приблизно такий самий результат – 7,9% - був отри-
маний і в Тернопільській області. Хоча в цьому регіоні 
домінують реформаторські настрої, в тому числі – і в 
земельній сфері. 
Не менш цікавою була і думка з приводу земельного 
мораторію фермерів та керівників сільськогосподарсь-
ких підприємств. Згідно з даними «АгроІнвесту», Черні-
вецька область і цього разу втримала лідерство: 68-
,9% представників цієї цільової аудиторії підтримали 
відміну земельного мораторію. Серед найактивніших 
прихильників цієї ідеї також опинилися фермери й ке-
рівники сільгосппідприємств Миколаївської (43,8%) та 
Івано-Франківської (39,1%) областей. Зовсім небагато 
їм поступилися колеги з Тернопільської області – 31-
,2%. Найнижчі показники у представників Вінницької 
(15,5%), Дніпропетровської (15%), Полтавської (8,8%) 
та Чернігівської (7,8%) областей. 
Згідно з даними, отриманими Проектом «Барометр 
земельної реформи», 71,1% землевласників виступають 
проти продажу землі. «Решта опитаних згідні на вільну 
купівлю-продаж землі, однак більшість із них вважа-
ють, що для цього треба досягти певних умов. Зокре-
ма, 15,7% землевласників повідомили, що виступають 
за продаж та купівлю землі, якщо складуться сприят-
ливі соціально-економічні умови, а 7,4% з них – якщо 
будуть схвалені відповідні закони», - йдеться у розпо-
всюдженому прес-релізі. 
Учасники публічної дискусії відзначили, що отримані 
результати виявилися нижчими за очікувані. Та при 
цьому слід брати до уваги, що в Україні впродовж ба-
гатьох десятиліть насаджувалася культура колектив-
ного землекористування та цілковито заперечувалася 
приватна власність на землю. З урахуванням цієї об-
ставини отримані соціологами результати можна від-
нести до категорії оптимістичних. Як відомо, селянська 
психологія змінюється повільно, але ґрунтовно. 
Заступник керівника Проекту «АгроІнвест» Олександр 
Каліберда пояснив нинішні критичні настрої багатьох 
землевласників вагомими причинами. Згідно з даними 
фокус-груп, проведених у рамках дослідження 
«АгроІнвесту», серед таких причин – острах приходу 
чужих власників, приходу великого капіталу, який виті-
снить із ринку фермерів, занепокоєння, що заможні 
люди, які скуплять за безцінь землі, збагатяться ще 

більше, і при цьому не піклуватимуться про якість ви-
користання земель. 
Є ще й соціальні причини. Власники земельних наділів 
побоюються, що земельна реформа призведе до зни-
щення села та зростання безробіття, яке, за даними 
«АгроІнвесту», вже зараз сягає 10%. Це дуже високий 
показник, особливо, якщо врахувати, що в сільській 
місцевості проживає третина українського населення – 
майже 15 млн. чоловік. 
«Всі ці обставини, - зазначив Олександр Каліберда, - 
негативно позначаються на ході земельної реформи. – 
За іншого рівня готовності ми б отримали зовсім інші 
результати – більш обнадійливі». 
Учасники заходу також акцентували увагу на тому, що 
отримані результати красномовно показують настрої 
селян у період тривалої економічної кризи. В цих умо-
вах земля залишається найсерйознішим стабілізую-
чим фактором, її власник завжди знає, що тримає в 
руках капітал, який допомагає та допомагатиме висто-
яти в непрості часи. Тому експериментувати з її купів-
лею-продажем українці не поспішають. 
Земельна реформа для успішного здійснення вимагає 
повної та беззастережної довіри до тих, хто її здійс-
нює. Як і будь-яка інша, вона передбачає ретельну 
підготовку, проведення комплексу заходів, в тому чис-
лі, й інформаційного характеру. 
На останній обставині наголосила Марина Зарицька, 
яка в складі Проекту «АгроІнвест» відповідає за інфор-
маційний компонент. За її словами, 85% власників зе-
мельних наділів оцінюють свій рівень поінформовано-
сті із земельних питань як мінімальний або недостат-
ній. А чим менше інформації, тим більше проблем, з 
якими їм доводиться стикатися. 
Учасники дискусії обговорили також законопроект 
«Про обіг земель сільськогосподарського призначен-
ня», розроблений Державним агентством із земельних 
ресурсів та винесений на громадське обговорення. 
Цілий ряд положень цього документу викликав неод-
нозначне ставлення спеціалістів. За оцінками учасни-
ків обговорення, законопроект потребує суттєвого до-
опрацювання. 
Важливо, аби в процесі цієї роботи законодавець дос-
лухався до думки тих, хто живе та працює на землі, і 
саме з цієї метою були проведені соціологічні дослі-
дження, презентовані учасникам дискусії. 
Закон повинен максимально враховувати інтереси зе-
млевласників та землекористувачів та сприяти форму-
ванню в Україні прозорого земельного ринку. Лише в 
цьому випадку він дасть новий поштовх розвиткові 
вітчизняного АПК. 
Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ, 
Національний прес-клуб з аграрних  
та земельних питань 
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- 1 серпня 2009 року, - почав розмову Роман Корі-
нець, - набув чинності закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо збереження 
родючості ґрунтів». Відтоді сплинуло майже чотири 
роки. 

Цим законом були внесені корективи до Земельного 
кодексу України. Вони встановили, що земельні діля-
нки, призначені для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва, використовуються відповідно 
до розроблених та затверджених у встановленому 
порядку проектів землеустрою, що забезпечують еко-
лого-економічне обґрунтування сівозміни та впоряд-
кування угідь, і передбачають здійснення заходів із 
охорони земель.  

А ще, відповідно до цього закону, з 1 січня 2013 року 
набула чинності нова редакція статті 55 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. Вона 
встановила відповідальність за відхилення від за-
тверджених у встановленому порядку проектів земле-
устрою, а також використання земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва без 
затверджених у випадках, визначених законом, прое-
ктів землеустрою, що забезпечують еколого-
економічне обґрунтування сівозміни та впорядкуван-
ня угідь.  

- Чому виробники сільськогосподарської продук-
ції так активно виступають проти еколого-
економічного обґрунтування сівозмін? Невже во-
ни не хочуть дбати про землю?  

- Аграрії – нормальні люди. Вони живуть на своїй зем-
лі і збираються передати її у спадок своїм дітям. Тому 
зацікавлені у збереженні родючості ґрунтів.  

Сільгоспвиробники налаштовані критично, тому що 
зміни до законодавства у нинішньому вигляді не тіль-
ки не сприяють захисту землі, вони створюють нічим 
не обґрунтовані труднощі для бізнесу. І тому запиту-
ють – кому такі зміни потрібні? 

Всім відомо, що для отримання більш високих врожа-
їв необхідно дотримуватися сівозміни, тобто чергу-
вання сільськогосподарських культур і парів. Бо якщо 
сіяти одні й ті самі культури на одному й тому ж полі, 
виснажується ґрунт, зростає кількість хвороб і шкідни-
ків.  

Вчені радять - культури мають розміщуватися так, 
щоб кожна з них поверталася на колишнє місце не 
раніше, ніж через кілька років. Цей період є ротацією 
сівозміни. Марячи про надприбутки, деякі з сільгосппі-
дприємств почали активно вирощують соняшник та 
ріпак, не дбаючи про збереження та відновлення ґру-
нтів.  

Законодавець захотів уберегти землю від таких горе-
хазяїв. І це можна тільки вітати. Але, з іншого боку, 
законодавець запропонував такі механізми та спосо-
би реалізації цього закону, що вони змушують сільго-
спвиробників просто відмовлятися від праці на землі. 

- Чому сільгоспвиробники про своє несприйняття 
закону заговорили лише зараз?  

- Як не прикро про це говорити, але ми маємо надто 
слабкі організації, які об’єднують сільгоспвиробників. 
Спротив невиправданим правовим змінам мав би ро-
зпочатися ще на стадії розробки законопроекту, його 
розгляду у Верховній Раді. Але вийшло як вийшло: 
аграрії почали хреститися лише після того, як вдарив 
грім.  

- Що є найбільшою складністю у запровадженні 
цих правових змін? 

- Я не можу не згадати в цьому зв’язку слова народ-
ного депутата України, члена Комітету Верховної Ра-
ди України з питань аграрної політики та земельних 
відносин Дениса Омельяновича, який відзначив, що 
чинне законодавство передбачає досить складну про-
цедуру розробки та погодження вказаних проектів 
землеустрою. Недосконалими є і деякі підзаконні ак-
ти, що регулюють питання розроблення проектів.  

Сівозміни: коли закон неможливо виконати... 

Сільгоспвиробники активно виступають за припинення дії закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів». На 
їх переконання, він виявився неспроможним надійно захистити якість земель, які 
перебувають в обробітку. Водночас закон шкодить аграрному бізнесу. 

Про особливості та вади згаданого закону говоримо з президентом Національної 
асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Романом КОРІНЦЕМ 
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Наприкінці минулого року був ухвалений закон «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо дерегуляції господарської діяльності з прове-
дення робіт із землеустрою та землеоціночних ро-
біт». Він скасував вимоги щодо ліцензування землев-
порядної діяльності, але зобов’язав усіх інженерів-
землевпорядників пройти відповідні іспити і отрима-
ти кваліфікаційні сертифікати, без чого займатись 
професійною діяльністю у сфері землеустрою забо-
ронено. 

Денис Омельянович також сказав, що видача вказа-
них сертифікатів йде дуже повільно, до цього часу 
видано лише біля 200 сертифікатів, у той час коли в 
Україні ліцензії мали більше 3000 організацій. Нас-
лідком цього стало те, що на даний час вони розроб-
лені лише для 2% землекористувачів. 

- Які ще претензії на адресу новел про сівозміни 
найчастіше висловлюють аграрії? 

- Вони висловлюють кілька претензій. Перша з них - 
проекти сівозмін переважно готують не фахівці. Тому 
вони не спроможні впоратися з повним обсягом ро-
боти. Відтак, проблеми у питаннях сівозмін лише на-
копичуються. 

Друга претензія пов’язана зі складною процедурою 
підготовки проектів сівозмін. А третя – сівозміна у 
тому сенсі, як ми її розуміли ще 20-30 років тому, 
втратила своє значення. Сучасні технології дозволя-
ють застосовувати зовсім інші підходи до сівозмін. 
Тому треба зважати на це. А законодавство нехтує 
такими важливими речами. 

- Деякі сільгоспвиробники стверджують, що зако-
нодавчі нововведення, про які ми говоримо, осо-
бисто їм нічого не дають. Ото хіба що викачують 
додаткові кошти. Що ви думаєте з цього приво-
ду? 

- Це справді так. Якщо проект землеустрою підготов-
лений не фахівцем, його неможливо використовува-
ти. Якщо проект землеустрою підготовлений без вра-
хування сучасних змін у технологіях, вимог ринку, то 
його також неможливо використовувати. А відхилен-
ня від проекту землеустрою є  приводом для штра-
фів. Тоді навіщо фермеру такий проект? 

Ще одна проблема – рейдерство. Якщо закон не ви-
конується, то завжди можна визнати договір оренди 
не дійсним. Можна наполягати на розірванні такого 
договору, на різних штрафних санкціях. Тобто неуго-
дну фірму можна загнати в глухий кут і, як наслідок, 
передати землі іншій фірмі, але вже угодній. У такий 
спосіб цілком реально можна здійснити захоплення 
сільськогосподарського підприємства.  

- Наскільки великі ці штрафні санкції? 

- За відхилення від затверджених в установленому 

порядку проектів землеустрою штраф, який наклада-
ється на громадян, може коливатися від 85 до 340 
гривень, а штраф, який накладається на посадових 
осіб, може коливатися від 255 до 510 гривень. 

За використання земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення для ведення товарного сіль-
ськогосподарського виробництва без затверджених у 
випадках, визначених законом, проектів землеуст-
рою, що забезпечують еколого-економічне обґрунту-
вання сівозміни та впорядкування угідь, громадян 
можуть штрафувати на 850-1700 гривень, а посадо-
вих осіб – на 5100-8500 гривень. 

У законодавстві не сказано, як часто такі штрафи 
можуть накладатися. За одне порушення може бути 
одна штрафна санкція, за друге – інша. І так – до 
нескінченності. Розмір штрафних санкцій визначе-
ний, але кількість цих санкцій не обмежена. І саме це 
може стати найбільшою загрозою для сільгоспвироб-
ників. 

- Сьогодні в Україні близько 7 млн. власників зе-
мельних паїв. За даними останніх досліджень 
Проекту USAID «АгроІнвест», лише 12% пайови-
ків мають вищу освіту, і далеко не кожен з них 
має агрономічну підготовку. А серед керівників 
сільськогосподарських підприємств і фермерів 
вищу освіту в галузі сільського господарства 
має лише кожен третій. Тож наскільки реально за 
таких обставин зберегти родючість наших чорно-
земів? 

- Дійсно, є проблема. Якщо велика компанія має свої 
агрономічні, землевпорядні служби, то малим і на-
віть середнім сільгоспвиробникам дуже складно це 
робити.  

В Європі і в світі знайшли вихід з такої ситуації. Це – 
сільськогосподарські дорадчі служби. Є регламент 
Ради ЄС, який зобов’язує кожну країну Євросоюзу 
мати систему консультування фермерів, в тому числі 
в частині збереження ґрунтів, охорони довкілля то-
що. На жаль, в Україні становлення цієї служби над-
то затягнулося. Переважно це спричинено низьким 
рівнем державної підтримки.  

Якщо ми обрали європейський вектор інтеграції, то 
мусимо говорити про діяльність дорадчих служб, всі-
ляко фінансово сприяти тому, аби вони консультува-
ли аграріїв з різних питань, в тому числі, з питань 
збереження родючості ґрунтів.  

- Земельні відносини, які склалися в Україні, ба-
зуються переважно на оренді земель. Хто у дано-
му разі відповідає за збереження родючості зем-
лі – її власник чи орендар? 

- Звичайно, власник земельної ділянки зацікавлений 
у тому, щоб властивості його землі зберігалися як-
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найкраще. Такий пункт збереження ґрунтів має бути 
предметом договору про оренду. Та, на жаль, він не 
завжди до нього вписується. За даними згаданого ва-
ми дослідження Проекту «АгроІнвест», лише у 20% 
договорів оренди зазначаються обмеження щодо спо-
собів вирощування або найменування культур, які оре-
ндар може вирощувати. І одне із завдань дорадчих 
служб - допомогти орендодавцям виправити таку по-
милку, захистити свої земельні інтереси повною мірою. 

Зрозуміло, що під час виробничої діяльності за родю-
чість земель відповідає той, хто цю виробничу діяль-
ність на ній здійснює. Відтак, відповідальність у дано-
му разі покладається на орендарів. 

Але повторю – понад усе про якість земель мають 
дбати їх власники. Бо вона годує їх усе життя, а орен-
дарів лише протягом терміну оренди. І в цьому поля-
гає принципова відмінність між їхніми інтересами. 

- В умовах гострої конкуренції сільгоспвиробник 
змушений впроваджувати у виробництво інтенсив-
ні технології. А вони передбачають використання 
мінеральних добрив, пестицидів, гербіцидів, іншої 
аграрної хімії. І все це шкодить землі. Чи реально 
за таких умов зберегти родючість ґрунтів?  

- Завжди існують недобросовісні люди. Вони живуть 

лише одним днем. Для них характерне гасло: важливо 
мати зиск вже зараз, а там – хоч трава на рости. 

Але абсолютна більшість виробників – люди чесні й 
відповідальні. Інша проблема, що вони можуть й не 
знати про властивості тих чи інших хімічних речовин, 
технологій. Їм потрібні відповідні знання.  

- То що ж робити із запропонованими змінами що-
до проектів землеустрою, сівозмін? 

- Якщо закон неможливо виконати, то треба зупинити 
його дію. Необхідно проаналізувати реалії, запропону-
вати новий механізм захисту ґрунтів. Такий, щоб і зем-
лю зберігав, і бізнес не губив. Сьогодні у Верховній 
Раді вже зареєстрована правова ініціатива щодо зупи-
нення дії цього закону.  

Різні організації задля цього вже об’єдналися. Це, зок-
рема, Комітет підприємців АПК Торгово-промислової 
палати України, Асоціація фермерів та приватних зем-
левласників України, Аграрний союз України. Наша 
Асоціація теж долучається до цього процесу. 

Михайло ВЕРНИГОРА, 

Національний прес-клуб з аграрних  
та земельних питань 
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- Павле Федотовичу, хто, у відповідності до цьо-
го законопроекту, буде основним гравцем на ри-
нку землі? 

 - Якщо законопроект буде прийнятий без змін, то 
основним гравцем на ринку землі буде держава в 
особі відповідних органів влади. В першу чергу, це 
Державне агентство земельних ресурсів України та 
Державний земельний банк. Ці гравці визначатимуть 
весь формат земельного ринку. 

 - Чому така велика роль відводиться Державно-
му земельному банку? 

 - Спочатку ідея створення Державного земельного 
банку виникла як пропозиція ряду політиків. Виникла, 
як то кажуть, на родючому ґрунті.  

 Справа в тому, що система державного регулюван-
ня земельних відносин у процесі здійснення земель-
ної реформи виявилася не дуже ефективною. Основ-
ний акцент був зроблений на приватизацію земель, 
поділ земель на земельні ділянки, надання права 
приватної власності на земельні ділянки сільськогос-
подарським товаровиробникам.  

Але проблема є значно ширшою. Є ще загальносоці-
альні, загальноекономічні пріоритети суспільства, які 
не були враховані. Тому Державний земельний банк 
пропонується як формування, яке має ці інтереси 
забезпечити шляхом регулювання ринку земель та 
стимулювання його розвитку в певному напрямі. Зок-
рема, Державний земельний банк повинен потурбу-
ватися про консолідацію земельних ділянок сільсько-

господарського призначення (отих трьох-чотирьох 
гектарів, які селяни отримали в процесі паювання) та 
про формування більш економічно життєздатних зе-
млеволодінь сільськогосподарських товаровиробни-
ків.  

 Крім того, Державний земельний банк мусить знайти 
механізм впливу на розвиток системи сільськогоспо-
дарських товаровиробників. Нинішня система, м’яко 
кажучи, не є оптимальною. На сьогодні в ній доміну-
ють агрохолдинги. Цей тип сільськогосподарських 
товаровиробників сьогодні динамічно розвивається. 
Агрохолдинги домінують на ринку як виробники і екс-
портери сільськогосподарської продукції. Вони ма-
ють доступ до дешевих закордонних банківських кре-
дитів. Завдячуючи їм та володінню великою кількістю 
сільськогосподарських угідь, агрохолдинги, виробля-
ють дешевшу сільськогосподарську продукцію, і це 
дає їм змогу витісняти з продовольчого ринку дріб-
них та середніх сільськогосподарських товаровироб-
ників. 

 - Навіщо державі потрібне монопольне станови-
ще на ринку землі? 

 - Питання дуже важливе і цікаве. Я можу відповісти 
в контексті, як на нього відповідають чільні посадов-
ці. Зокрема, багато з них вважає, що вирішити про-
блему продовольчої безпеки країни в нинішній ситуа-
ції можна винятково за умови ренаціоналізації зе-
мель. Тобто, повернення частини приватизованих 
земель, і, зауважу, – значної частини, у власність 
держави. Причому ці землі мають бути сконцентро-

Павло Кулинич: «Державна монополія зашкодить земельному 
ринку»  

В Україні на широке громадське обговорення винесено проект закону «Про обіг зе-
мель сільськогосподарського призначення», розроблений Державним агентством зе-
мельних ресурсів України. Фахівці зазначають, що це вже друга спроба підвести зако-
нодавче підґрунтя під формування земельного ринку. Перша виявилася невдалою: 
Верховна Рада торік так і не змогла ухвалити закон «Про ринок земель». І тепер ав-
тори такого важливого законодавчого акту спробували обійти попередні помилки. 
Новий законопроект, на їх думку, містить положення, покликані надійно захистити 
інтереси власників та користувачів земельних ділянок, забезпечити стале землеко-
ристування, раціональне та ефективне використання угідь, унеможливити спекулятивні операції та 
монополізацію земель сільськогосподарського призначення. Та чи достатньо таких підходів, аби досягти 
суспільної згоди для формування в країні прозорого земельного ринку? Які «підводні камені» спроможні 
завадити подальшій реалізації закону, а отже, і його підтримці з боку законодавців?  Про сильні сторони 
та недоліки законопроекту «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» говоримо з головним 
юридичним радником Проекту USAID «АгроІнвест» Павлом КУЛИНИЧЕМ. 
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вані в Державному земельному банку. А вже він пере-
даватиме їх у користування, зароблятиме на цьому 
гроші і надаватиме їх у вигляді дешевих кредитів дріб-
ним та середнім сільськогосподарським товаровироб-
никам. У такий спосіб підтримуватиметься село. 

 Мені здається, що питання ставиться не дуже корект-
но. Історичний досвід засвідчує, що держава зареко-
мендувала себе поганим сільськогосподарським това-
ровиробником. Це стосується не лише України. Саме 
тому в країнах з розвиненою економікою – в європей-
ських країнах, США, Канаді і в тих країнах, де ринкова 
економіка динамічно розвивається, наприклад, у Китаї, 
акцент робиться на розвиток приватної ініціативи. 

 Держава може контролювати використання земель, 
але це необов’язково робити шляхом націоналізації 
ділянок сільськогосподарського призначення, концент-
рації земельної власності в руках одного власника. 
Навіть якщо він уособлює державу. Такий шлях невір-
ний.  

 - Хто ще, крім держави, буде гравцем на ринку зе-
млі? 

 - Світова практика доводить, що земельний ринок 
стає успішним лише в тому разі, коли він задовольняє 
публічні і приватні інтереси. Публічні інтереси асоцію-
ються з інтересами держави, а приватні, як правило, 
асоціюються з інтересами дрібних, середніх та великих 
сільськогосподарських товаровиробників.  

 Чому в багатьох країнах світу держава вважає необ-
хідним враховувати інтереси дрібних і середніх сільсь-
когосподарських товаровиробників? Відповідь дуже 
проста. Тому що дрібні і середні сільськогосподарські 
товаровиробники більшою мірою враховують соціальні 
інтереси сільських територій. Вони створюють більшу 
кількість робочих місць, сплачують податки за місцем 
реєстрації, власники таких сільськогосподарських фор-
мувань мешкають у сільській місцевості і зацікавлені в 
її розвитку.  

 Тому держави, які зрозуміли таку особливість, намага-
ються знайти баланс між ефективністю сільськогоспо-
дарського виробництва, яка більшою мірою пов’язуєть-
ся з великим та надвеликим аграрним бізнесом, і соці-
альним аспектом сільськогосподарського виробницт-
ва, який пов’язується з розвитком дрібного та серед-
нього сільського господарювання.  

 - Законопроект містить норму, згідно з якою гро-
мадянин України може купити земельну ділянку 
лише за умови, якщо він якнайменше три роки ме-
шкає у місцевості, де ця ділянка розташована. Як 
ця норма може спрацювати?  

 - Я не впевнений, що ця норма спрацює, бо передба-

чає дуже багато «якщо». 

 Якщо людина мешкає у певній місцевості і захоче ку-
пити земельну ділянку. Це – перша умова. Друга – як-
що у цій місцевості хтось захоче продати земельну 
ділянку. Бо якщо не виявиться такого бажаючого, то не 
буде, що й купувати. Третя умова – якщо сторони зій-
дуться в ціні і укладуть угоду. І цей перелік «якщо» мо-
жна продовжити.  

 Як бачимо, схема купівлі-продажу землі українським 
громадянам надто ускладнена. Але проблема полягає 
не лише в цьому. 

 Згадана правова пропозиція не враховує загального 
напряму конституційного регулювання прав і свобод 
людини. Українська Конституція передбачає, що прий-
мати нові закони, які обмежують раніше надані закона-
ми України права і свободи, неприпустимо. А тут ми 
якраз маємо саме такий випадок. 

 - У чому це обмеження проявляється?  

- Якщо громадянин захоче придбати земельну ділянку, 
то це означає, що він готується стати сільськогоспо-
дарським виробником. Він проживає в сільській місце-
вості, накопичує досвід сільського господарювання, 
відтак, потребує земельної ділянки. 

 Та може статися таким чином, що в тій місцевості, де 
він мешкає, ніхто не продає землю. Питання – що йому 
робити? Чекати на слушний момент, який може і не 
настати? 

Уявімо іншу ситуацію – знайшовся бажаючий продати 
земельну ділянку. Але в законопроекті «Про обіг зе-
мель сільськогосподарського призначення» містяться 
норми, які дозволяють державі, територіальним грома-
дам та Державному земельному банку перехопити її. 
Тож людина буде позбавлена можливості реалізувати 
своє конституційне право - на конкурсних засадах на-
бути у власність земельну ділянку сільськогосподарсь-
кого призначення.  

 - Як ця норма законопроекту може вплинути на 
інвестиційну привабливість земельних ділянок, 
пропонованих до продажу? 

 - Тут є пряма залежність. Громадянин, який купує зем-
лю, вже є інвестором. Він витрачає гроші не лише на 
придбання земельної ділянки. Частину коштів він відк-
ладає для того, аби налагодити на ній сільськогоспо-
дарське виробництво. І якщо цю норму не скасувати, 
то знайдеться багато наших співвітчизників, які не змо-
жуть реалізуватися як потенційні інвестори.  

Тепер стосовно інших потенційних інвесторів – сільсь-
когосподарських товаровиробників, у тому числі, й аг-
рохолдингів. Оскільки державі, територіальним грома-
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дам і Державному земельному банку надається фак-
тично виключне право на придбання землі сільсько-
господарського призначення, то, знову ж таки, до цих 
інвесторів черга може не дійти.  

 - Земля сільськогосподарського призначення 
продаватиметься винятково тим людям, які ма-
ють намір займатися сільськогосподарським ви-
робництвом, чи й тим, хто хоче мати її як капітал, 
здавати в оренду і від того отримувати дохід? 

 - Проект закону «Про обіг земель сільськогосподар-
ського призначення» складений таким чином, що він, 
насамперед, стимулює використання земель їх влас-
никами. 

 Коли громадянин збирається придбати земельну 
ділянку, то, у відповідності до законопроекту, має 
вчинити певні дії. Одна з них – оголошення наміру 
самостійно господарювати на ній. Лише тоді грома-
дянин може бути зареєстрований як покупець та 
отримати дозвіл на придбання цієї земельної ділян-
ки. Отже, законопроект стимулює власника-
виробника сільськогосподарської продукції, але не 
власника-орендодавця.  

 - Але такий підхід може звузити можливості рин-
ку землі, бо зменшиться кількість потенційних 
покупців… 

 - Однозначно! Я глибоко переконаний в тому, що, 
надаючи українським громадянам доступ до ринку 
земель сільськогосподарського призначення, ніхто 
не повинен обмежувати їх можливості використання 
земельних ділянок. Будь-який громадянин може на-
копичити фінансові ресурси і придбати земельну ді-
лянку. Але уявімо, що на цьому його фінансові ресу-
рси вичерпалися. Йому треба десь заробити кошти 
для того, аби купити той же трактор, комбайн, іншу 
техніку. Якийсь час він міг би заробляти потрібні кош-
ти шляхом передачі землі в оренду. А так він позбав-
ляється такої можливості. 

 До того ж мінімальний термін оренди, передбачений 
законопроектом, складає 7 років. Зараз робоча група 
по підготовці законопроекту збирається навіть збіль-
шити його. Якщо людина, придбавши земельну діля-
нку у власність, розлучається з нею на тривалий час, 
то ця власність перетворюється на антивласність.  

 - Увесь час в Україні наголошується на тому, що 
земля сільськогосподарського призначення не 
продаватиметься іноземним громадянам та іно-
земним юридичним особам. Заразом європейсь-
кий досвід доводить, що ці обмеження мають 
тимчасовий характер. Як це у подальшому буде в 

нашій країні? 

 - Дійсно, питання про доступ іноземців до земельної 
власності, зокрема, до власності на землі сільського-
сподарського призначення в країнах Південної, Схід-
ної та Центральної Європи і в Україні вирішуються в 
різних політико-правових площинах. Перші є члена-
ми Європейського Союзу. Ми збираємося стати асо-
ційованим членом ЄС. Однак маю зазначити, що в 
європейських країнах діє загальне правило вільного 
пересування власності, капіталів, товарів і робочої 
сили. Це означає, що в кожній країні, яка є членом 
Європейського Союзу, громадяни інших країн-членів 
Євросоюзу мають право придбати земельну ділянку. 

 Лише при переході центральноєвропейських та схід-
ноєвропейських країн із статусу не членів Європей-
ського Союзу до статусу членів ЄС введені обмежен-
ня на продаж земель сільськогосподарського призна-
чення іноземцям-членам країн Євросоюзу. У Польщі, 
деяких інших країнах такий перехідний період уже 
закінчився, але у них дозвіл на придбання земель 
сільськогосподарського призначення дають лише 
громадянам країн ЄС. Іншим громадянам, напри-
клад, громадянам Китаю чи України такого права 
можуть не дати, і це буде правомірно. 

 Чому так? Бо ці країни захищають власного, євро-
пейського, сільськогосподарського виробника. Украї-
на також має надавати такий захист своєму сільсько-
господарському виробнику, але з урахуванням фі-
нансово-економічного статусу нашої країни. А він 
полягає в тому, що середній рівень доходів сільсько-
господарського бізнесу і громадян є значно нижчим 
за середній рівень доходів аграрного бізнесу у краї-
нах Європейського Союзу, і набагато нижчим за до-
хід тамтешніх громадян. Тому встановлення обме-
жень щодо придбання земель сільськогосподарсько-
го призначення в Україні є абсолютно логічним кро-
ком нашого законодавця. І в законопроекті «Про обіг 
земель сільськогосподарського призначення» ця тра-
диція буде продовжена. 

На мій погляд, це має тривати до того часу, коли рі-
вень доходів виробників сільгосппродукції, громадян 
України в середньому буде співставним з рівнем до-
ходів у країнах Європейського Союзу. Тільки тоді ми 
зможемо відкрити двері для іноземних громадян і це 
не зашкодить нашим національним інтересам. 

 

Максим НАЗАРЕНКО, 

Національний прес-клуб з аграрних  
та земельних питань 
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Кредитні спілки: реформувати чи знищити?  

1 липня Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) звернулася з відкритим листом до Президен-
та України В.Януковича, а також до Дирекції Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові, аби висло-
вити свою незгоду з пропозиціями про реформування кредитних спілок, які сьогодні готуються у влад-
них структурах.  

Слід зазначити, що сама ідея вдосконалення роботи кредитних спілок доволі активно обговорюється 
впродовж останніх років. Її підтримують і самі кредитні спілки. Реформування ринку кредитної коопера-
ції передбачене й Національним планом дій на 2013 рік щодо реалізації Програми економічних реформ на 
2010-2014 роки. З цією метою були підготовлені два законопроекти, які передбачають внесення змін до 
закону «Про кредитні спілки». Один із них, ініційований Національним банком України (НБУ), й викликав 
таку бурхливу реакцію кредитних спілок. 

Що спричинило негативне ставлення до запропонованого Національним банком України реформування 
системи кредитної кооперації? Про це ми розмовляємо з Президентом Всеукраїнської асоціації кредит-
них спілок Вікторією ВОЛКОВСЬКОЮ та Головою правління Об’єднання кредитних спілок «Програма 
захисту вкладів» Іваном ВИШНЕВСЬКИМ. 

- Чим зумовлене ваше звернення, зокрема, до 
Президента України? 

Вікторія Волковська: - Націо-
нальний банк України пропонує 
зміни до закону «Про кредитні 
спілки», які забирають право у 
цих-таки кредитних спілок залу-
чати депозити. А тим, які хотіли 

б займатися такою діяльністю, слід реорганізувати-
ся у кооперативний банк. 

Наш профільний регулятор – Національна комісія, 
яка здійснює державне регулювання у сфері фінан-
сових ринків (Нацкомфінпослуг) – також розробила 
законопроект змін до чинного і вже дещо застаріло-
го закону. На мою думку та думку моїх колег, він 
більш чіткий, зрозумілий, продуманий. Бо пропонує 
впровадження елементів самоконтролю та саморе-
гулювання, системи гарантування вкладів, він поси-
лює контроль над поданням звітності, вимоги щодо 
нагляду та до правил поведінки на ринку. Він пропо-
нує, як зміцнити систему кредитної кооперації, як їй 
розвиватися. Та, на жаль, сьогодні цей законопро-
ект відкладений в бік.  

- Проект Нацбанку не влаштовує вас, оскільки 
надто радикальний? 

Вікторія Волковська: - Цей законопроект не вирі-
шує жодної з проблем, що існують на ринку. І він 
пропонує речі, неприйнятні для ринку. 

Зокрема, він передбачає поділ ринку кредитної коо-
перації на 2 групи, що в жодній країні світу не прак-
тикується. А кредитні спілки працюють у понад 90 

країнах. Одній з цих груп запропоновано реорганізу-
ватися в кооперативні банки. Але ж у цьому випадку 
втрачається сама сутність кредитної спілки, оскіль-
ки йде комерціалізація процесу. 

На превеликий жаль, Національний банк не вважав 
за потрібне долучити до підготовки та обговоренню 
законопроекту представників ринку. Та неможливо 
написати історію, не маючи до неї жодного стосун-
ку.  

- Чи означає це, що пропозиції НБУ можуть пара-
лізувати ринок кредитних спілок? 

Іван Вишневський: - На лопатки 
вони цей ринок не кинуть, але істо-
тно зменшать обсяг кредитів, які на 
ньому надаються. 

Візьмемо торішні дані. 45 учасників 
«Програми захисту вкладів» вида-
ли за рік кредитів на суму, яка пе-

ревищує 350 млн. грн. 150 кредитних спілок-членів 
ВАКС видали понад 700 млн. грн. кредитів. 

За рахунок чого беруться кошти для кредитування? 
Частково – власний капітал, зовсім небагато коштів, 
залучених від юросіб, а решта – депозити населен-
ня. У середньому вони складають 70-80% ресурсної 
бази для видачі кредитів. 

Якщо ресурсна база у вигляді депозитів відпадає, 
ринок кредитування буде дуже звужений. Селяни та 
деякі міські мешканці втратять можливість користу-
ватися послугами кредитних спілок, отримувати де-
шевші (у порівнянні з комерційними банками) спо-
живчі кредити. 
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 Окрім того, ініціатива Національного банку щодо роз-
витку кооперативних банків носить точковий характер. 
Жодної системності в цьому законопроекті нема. Він 
вмістився у півтори сторінки. Перша сторінка – це за-
борона депозитів кредитним спілкам. Друга – це змен-
шення капіталу кооперативного банку до 12 млн. грн. 
Решта вимог складаються згідно з рішенням Правлін-
ня НБУ. 

З 2000 року, коли був ухвалений закон «Про банки та 
банківську діяльність», можна було стимулювати роз-
виток кооперативних банків. Таких банків було створе-
но два чи три, але потому вони були реорганізовані на 
комерційні. У тому вигляді, в якому Національний банк 
намагався їх впровадити, вони в Україні не прижили-
ся. 

Для розвитку системи кооперативних банків НБУ міг 
би запропонувати інші підходи. Наприклад, визначити 
в законі, що кредитні спілки не зобов’язані перетворю-
ватися на кооперативні банки, а мають таку можли-
вість. Також НБУ мав би активно працювати над внут-
рішньою підзаконною базою для кооперативних бан-
ків. 

Зараз законопроект НБУ працює лише на шкоду кре-
дитним спілкам. Виходить, що він підтримує лише ін-
тереси комерційних банків та їх інвесторів. Ефективна 
ставка за споживчими кредитами банків сьогодні скла-
дає близько 100% річних. У кредитних спілках ставки в 
3-4 рази менші. 

Вікторія Волковська: - Нам видається, що ідеальним 
варіантом було б, якби Об’єднана кредитна спілка, 
котра є маленьким та з обмеженими функціями бан-
ком всередині кредитних спілок, виконувала би функ-
цію кооперативного банку. Аби він був центральною 
фінансовою системою для кредитних спілок, викону-
вав функцію підтримки ліквідності, підтримки рефінан-
сування, в тому числі, додаткового нагляду руху та 
пересування грошей. Та досі розмови з НБУ з цього 
приводу не виходить. 

- Але ж на стадії обговорення законопроекту НБУ 
ви могли домовитися? 

Вікторія Волковська: - Підготовка законопроектів 
такого рівня передбачає створення робочих груп, об-
говорення, круглі столи. Але нічого цього не було. 

Ми зі свого боку неодноразово пропонували свою 
участь у подібних заходах. Ми надавали можливість 
спеціалістам НБУ, завдячуючи колегам з технічних 
проектів, познайомитися з досвідом взаємодії регуля-
торів та кредитних спілок інших країн. Вони мали мож-
ливість ставити будь-які питання. Ми не втручалися в 
процес. Ми намагалися його супроводжувати. Та Нац-

банк не скористався і цією можливістю. 

Іван Вишневський: - Враховуючи, що Національний 
банк має право прямої законодавчої ініціативи, не ви-
ключено, що законопроект ми побачимо лише в пар-
ламенті. Хоча такий підхід не відповідає правилам 
добропорядного регулювання та не націлений на діа-
лог. 

- Ви згадали законопроект, розроблений Нацком-
фінпослуг, який був більш зорієнтований на осу-
часнення кредитної кооперації. Яка його доля? 

Іван Вишневський: - Тут розгорнулася майже детек-
тивна історія. Нацкомфінпослуг всерйоз підійшов до 
цієї роботи. Лише в квітні та травні тричі збиралася 
робоча група з розробки законопроекту. У засіданні 
брали участь представники ринку, експерти, представ-
ники міжнародних проектів. Тобто, це не було кулуар-
не обговорення. 

Законопроект був розроблений. 95% його тексту було 
узгоджено, ми готові були підписатися під ним. 5%, як 
завжди, - це були робочі моменти. 

17 червня цей законопроект був розміщений на офі-
ційному сайті Національної комісії. Ним зацікавилися 
журналісти, оскільки це був дійсно системний законоп-
роект, який вносив зміни до Господарського Кодексу, 
до закону «Про банки і банківську діяльність». Він пе-
редбачав як розвиток ринку, так і більш жорстке регу-
лювання. Закон був написаний так, що і кредитні спіл-
ки могли нормально працювати, і регулятору переда-
валося більше повноважень. 

18 червня незрозумілим чином цей законопроект зни-
кає із сайту Національної комісії, і досі нема жодного 
офіційного пояснення щодо того, чому його прибрали. 
Ми знаємо, що Нацкомфінпослуг вже схвалив інший 
законопроект, ініційований Нацбанком. І це притому, 
що Нацбанк його офіційно ніде не показував. 

- Чим ухвалення законопроекту, підготовленого 
НБУ, може обернутися для кредитних спілок? 

Вікторія Волковська: - Ми сподіваємося на розумін-
ня з боку владних структур і на те, що вони врахують 
нашу думку. Використовуватимемо всі можливі важелі 
впливу на владу. Ми не перший рік працюємо. І знає-
мо, що успішні відносини з партнерами, у даному ви-
падку, держави та громадських організацій, будуються 
на принципах прозорості, зрозумілості та відкритості. 
Зараз наші інтереси жодним чином не враховуються. 

Ми відстоюємо інтереси понад мільйона громадян – 
членів кредитних спілок. Кредитні спілки допомагають 
конкретним людям, особливо, в сільській місцевості, 
часто – людям похилого віку. Адже найчастіше наші 
кредити надаються на лікування, навчання, ремонти. 
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Ми також підтримуємо своїми кредитами фермерів, 
інших сільгоспвиробників. Окрім того, кредитні спілки – 
це понад 4 тисячі робочих місць, які Нацбанк не ство-
рював, але він може цих людей «викинути на вулицю». 

Я насправді хочу побачити той банк, нехай навіть коо-
перативний, який видасть бабусі кредит на придбання 
корови. Я хочу побачити той банк, який захоче дати 
певну суму грошей на ремонт старого трактора. Я вза-
галі хочу побачити банк, який присутній у глухому на-
селеному пункті, де суцільне бездоріжжя. У кращому 
випадку, це – банкомати, які впродовж дня працюють 
годину-дві. І люди вимушені ставати у довжелезну чер-
гу, щоб отримати свою пенсію чи зарплату. 

Так, ми кажемо, що треба крокувати вперед, нам тре-
ба розвиватися. Та ми семимильними кроками поки що 
не ходимо. 

Іван Вишневський: - Я хочу назвати ще деякі цифри. 
Сьогодні 340 тис. чоловік взяли кредити в кредитних 
спілках. І 45 тис. чоловік мають там депозитні вклади. 
Це досить серйозна частина населення України, і з 
цим слід рахуватися. 

Завдання кредитних спілок – надати фінансову допо-
могу. У банків інша стратегія – продати фінансовий 
продукт і зробити на цьому бізнес. 

Вікторія Волковська: - Та, на відміну від банків, кре-
дитна заборгованість у портфелі кредитних спілок – 
14%. А в банках заборгованість за споживчими креди-

тами часто під 50%. 

- Пропозицію про створення кредитних банків ви 
сьогодні оцінюєте як радикальну. Але ж у світовій 
практиці вони успішно працюють? 

Іван Вишневський: - У Німеччині понад 140 років існу-
ють кооперативні банки. І вони приносять користь. Ми 
спілкуємося з німецьким Проектом «Реформування 
фінансової діяльності в сільській місцевості», позиція 
якого полягає в тому, що кооперативні банки розвива-
ти треба, але не навзамін кредитних спілок. 

У квітні нинішнього року кредитні спілки – члени наших 
організацій мали можливість познайомитися з голла-
ндською системою кооперативних банків «Рабобанк» 
під час навчальної поїздки, організованої Проектом 
USAID «АгроІнвест». «Рабобанк» сьогодні має один з 
найвищих кредитних рейтингів у світі. Цю модель мож-
на сміливо впроваджувати в Україні як кооперативний 
банк для обслуговування всіх інших видів кооперати-
вів. 

Ми поділяємо таку позицію, вважаємо її конструктив-
ною. Ринок повинен працювати і визначати кращі кон-
курентоздатні варіанти. 

 

Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ, 

Національний прес-клуб з аграрних  
та земельних питань 



    Умови ринку землі знову переписали 

    Минэкономразвития Украины предоставило поддержку организаторам Украинского зернового конгресса  

    Визит в Белогорский район 

    «Казнить нельзя помиловать». Кредитные союзы в Украине: реформировать или уничтожить?.. 

    Своє право власності на землю ще треба довести 

    Веселий закон «О безопасности и качестве пищевых продуктов» 

    Кредити сільгоспвиробникам 

    Фермерским хозяйствам нужно разрешить продавать и покупать землю 

    Земельная реформа — в чьих интересах? 

    Плани влади щодо боротьби із земельною спекуляцією готують ґрунт для корупції 

    Нацпроект "зелені ринки" сприятиме збільшенню обсягів виробництва аграрної продукції 

    Власть поможет селянам создавать кооперативы 

    Прес-конференція: "Презентація національного проекту "Зелені ринки" - створення мережі регіональних 

оптових продовольчих ринків" 

    Україна вирощує овочів більше, ніж може спожити - експерт 

    Налоговая революция в АПК ведёт к погибели украинского села 

    "Підводні камені" нового земельного законопроекту 

    Як працювати з землею 

    КОНСУЛЬТАЦІЇ. Земельні конфлікти між сусідами: куди звертатися та як вирішити 

    КОНСУЛЬТАЦІЇ. Що робити, коли орендар не виконує обов’язки 

    ІСТОРІЇ. На Одещині поновили земельні права селян цілого села 

    Правовед Павел КУЛИНИЧ: Государственная монополия – повредит земельному рынку Украины… 

    Иван Вишневский. Виктория Волковская: Кредитные союзы: реформировать или уничтожить? 

    "Земельный закон" может спровоцировать бум судебных обращений 

АгроIнвест у ЗМІ 
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    На Одещині обговорили питання державної реєстрації земельних ділянок та прав на них 

    Практика захисту земельних прав громадян на півдні України 

    За десять месяцев была оказана правовая помощь почти тысячи семьсот селянам по вопросам земли 

    В Одессе нотариусов учили регистрировать земельные участки по новому порядку 

    В Одессе учились регистрировать недвижимость по новым правилам 

    Нацпроект "зеленые рынки" будет способствовать увеличению объемов производства аграрной продукции 

    Фермерским хозяйствам нужно разрешить продавать/покупать землю — USAID 

    На прес-конференції презентували проект "Зелені ринки" 

    Проведено семінар для голів районних, сільських та селищних рад Одеської області 

    Проведено семінар: «Державна реєстрація земельних ділянок та прав на них» 

    Нацпроект розвиватиме сільгоспторгівлю 

    Завершення розробки ТЕО нацпроекту “Зелені ринки” очікується в серпні — Ю.Гусєв 

    Завершено I етап розробки техніко-економічного обґрунтування Нацпроекту "Зелені ринки"  

    На Тернопіллі вчились відстоювати права сільських жінок 

    Нацпроект "зелені ринки" сприятиме збільшенню обсягів виробництва аграрної продукції 

    18 липня - презентація національного проекту "Зелені ринки" 

    Селяни Вінниччини - найактивніші противники вільного продажу землі 

    Эксперты считают запрет на продажу сельхозземель иностранцам логичным шагом 

    Государственная монополия повредит земельному рынку 

    Новым «земельным» законом схема купли-продажи участков слишком усложнена — эксперт 

    В Украине – жарко. К тому же и «земельный мораторий» – всё ещё добавляет поводов для самых жарких 

дискуссий… 

    У кредитних спілок планують забрати право залучати депозити 

    Закон об обороте земель сделает государство основным игроком на рынке — эксперт 
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    Государству выгодно поддерживать малых сельхозпроизводителей — эксперт 

    Государственная монополия повредит земельному рынку 

    Эксперты считают запрет на продажу сельхозземель иностранцам логичным шагом 

    Кредитні спілки: реформувати чи знищити? 

    Борщовий набір із Єгипту 

    Експерт: Для розвитку земельної сектора України потрібен Держзембанк 

    Огляд Преси. 11 липня 2013. Огляд провідних українських друкованих видань 

    9 июля состоялась рабочая встреча председателя Красногвардейской РГА с представителями обществен-

ной организации "Крымское агентство развития сельских территорий" 

    Какие угрозы таит в себе законопроект об обороте сельхозземель? 

    Кредитний продукт «Сухий вітамін» як тренд сучасного життя 

    Відстоювати права сільських жінок 

    Табу на подвірне тваринництво - знищення основного виробника молока і м’яса чи надумана проблема? 

    День захисту прав та економічних інтересів сільських жінок 

    Більше половини аграріїв підтримують мораторій на продаж землі 

    Засідання аграрного прес-клубу: "Яким має бути закон "Про обіг земель сільськогосподарського призначен-

ня", щоб земельний ринок максимально сприяв розвитку українського АПК?" 

    Сьогодні про головне на каналі TVi     

    Вісник Проекту USAID АгроІнвест за червень 2013 року 

    Павло Кулинич: Державна монополія зашкодить земельному ринку 

    На «Радіо-Ера» представники ПЗВ і ВАКС говорили про кредитні спілки 

     Севообороты: когда закон невозможно выполнить… 

    Как складываются арендные отношения в Украине 

    Ставлення до земельного мораторію 
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    За відміну земельного мораторію в Івано-Франківській області висловилися 27,6% опитаних 

    Проект «АгроИнвест» объявляет конкурс грантов 

    АгроІнвест продовжує знайомити сільськогосподарські кооперативи з новими кредитними продуктами кре-

дитних спілок 

    Незаменимая аренда: как складываются отношения в аграрной сфере 

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

дарських обслуговуючих кооперативів 

    На «Радіо-Ера» представники ПЗВ і ВАКС говорили про кредитні спілки 

    Голландські технології крокують Україною 

    Земельний мораторій досі дає привід для гарячих дискусій 

    ВАКС розповіла про досвід кредитних спілок у популяризації зеленого туризму 

    Історії успіху: Питання орендної плати вирішили в досудовому порядку 

    На своїй землі навіть не стояли… 

    Учимся немецкой земельной педантичности 

    Проти продажу землі найактивніше виступають «пайовики» Вінниччини 

    Прес-конференція: "Яким має бути закон "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"" 

    Майже 20% мешканців області проти того, щоб продавати земельні паї, - дослідження 

    Розпочато реалізацію Національного проекту «Зелені ринки» 

    Опитування щодо проблем земельних відносин 

    Херсонська громада обговорить земельні права 
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Проект USAID АгроIнвест 
МОЯ ЗЕМЛЯ – МОЄ ПРАВО 

 
У грудні 2012 р. Проект USAID Агро-Інвест 
спільно з Українським освітнім центром 
реформ (УОЦР) розпочав інформаційно-
просвітницьку кампанію з питань права 
власності на землю “Моя земля – моє 
право”.   
 
Метою проведення  інформаційно-
просвітницької кампанії з питань права власності на землю є підвищення рівня 
обізнаності громадян – власників земельних ділянок про їхні земельні права, 
популяризація практики створення на місцях асоціацій дрібних землевласників, 
які сприятимуть захисту їх інтересів та посиленню позицій у переговорах з оре-
ндарями, просвіта громадян – дрібних землевласників – з метою формування в 
них спроможності приймати поінформовані рішення щодо купівлі-продажу зе-
мельних ділянок в умовах працюючого ринку сільськогосподарської землі, про-
світа власників дрібних фермерських господарств з метою формування в них 
спроможності захистити свої господарства в умовах функціонуючого ринку зем-
лі (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 виноситимуться для обговорення в ході проведення засідань 
Національного прес-клубу з аграрних і земельних питань та прес-турів, будуть 
споріднені з підготовленими інформаційними матеріалами, радіо- і телевізійним 
продуктом. Інформаційні матеріали, анонси радіо- і телевізійних програм, засі-
дань Національного прес-клубу з аграрних і земельних питань та останні нови-
ни про реалізацію програми “Моя земля – моє право” розміщуються на сайтах 
УОЦР і Проекту АгроIнвест. 
 
Сторінка Національного прес-клубу у Facebook 
 
У липні було підготовлено:  
 
Телепередача: 
 Процедура отримання кадастрового номеру. Як користуватися пуб-

лічною кадастровою картою?  
  
Радіопрограми:   
 «Як присвоїти кадастровий номер земельній ділянці?» 
 «Обговорення проекту Закону "Про обіг земель сільськогосподарсь-

кого призначення"»   
 

Радіотокшоу:   
 «Як сільському жителю отримати кредити у не потрапити в каба-

лу?»  

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 
 
 
www.agroinvest.org.ua 


