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Серпень 2013 року 

 
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 4 
Серія семінарів на тему «Механізми підвищення спроможності 
сільськогосподарських дорадчих служб», Київ, Сімферополь 
та Львів 

4 

Круглий стіл – презентація результатів розробки техніко-
економічного обґрунтування, Херсон 

5 
Навчальні поїздки з вирощування та збуту суниці та малини, 
Тернопільська область 

5 
Підготовка аналізу гендерних питань в аграрному секторі 
України 

6 
Радіопрограма «Моя земля – моє право»  6 
Робоча зустріч з Міністерством аграрної політики та продово-
льства України 

7 
Проведення колективної консультації для жителів села Балів-
ка Дніпропетровського району Дніпропетровської області  

7 
Презентація першого етапу робіт з проектування оптово-
роздрібного ринку сільськогосподарської продукції в с. Добре, 
АР Крим 

8 

Проведення колективної консультації для надавачів первин-
них юридичних послуг в П’ятихатському районі, Дніпропет-
ровська область  

8 

Проведення колективної консультації для жителів села Саївка 
П’ятихатського району Дніпропетровської області 

9 

Робоча зустріч в Міністерстві аграрної політики і продовольст-
ва АР Крим 

10 

Навчальний семінар «Державна реєстрація земельних діля-
нок та прав на них. Повноваження органів місцевого самов-
рядування щодо розпорядження землями», м. Рівне 

10 



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

11 

Конференція «Золоте гроно – 2013», Сімферополь 12 

Навчальний семінар «Державна реєстрація земельних діля-
нок та прав на них. Повноваження органів місцевого самов-
рядування щодо розпорядження землями», м. Луцьк 

12 

Візит експерта проекту Moldova ACED до сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих кооперативів АР Криму  

12 

Телепрограма «Моя земля – моє право»  13 
Презентація результатів маркетингового дослідження щодо 
створення оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської 
продукції в смт Красногвардійське, АР Крим 

14 

Навчальний семінар “Державна реєстрація земельних ділянок 
та прав на них”, Полтава 

15 

Міжвідомча робоча група з відбору складових національного 
проекту «Зелені ринки», Київ  

16 

Проведення колективної консультації для з земельних питань 
у Нікопольському районі, Дніпропетровська область 

16 

Тренінг юристів-експертів на тему «Практична реалізація 
права на землю. Новини земельного законодавства», Дніпро-
петровськ 

17 

Семінар “Актуальні проблеми використання земель сільсько-
господарського призначення”, Херсон 

17 

Наступні події  18 
АгроIнвест у ЗМІ  36 



1 серпня 2013 року парт-
нер Проекту USAID Агро-
Інвест – Всеукраїнська 
громадська організація 
«Національна асоціація 
сільськогосподарських 
дорадчих служб Украї-
ни» (НАСДСУ) у партнерс-
тві з міжнародною благо-
дійною організацією 
«Добробут Громад» прове-
ла семінар-тренінг 
«Механізми підвищення 
спроможності сільськогос-
подарських дорадчих 
служб», учасниками якого 
стали сільськогосподарські 
дорадники нового члена 
НАСДСУ – Всеукраїнської 
громадської організації 
«Перша всеукраїнська 
сільськогосподарська до-
радча служба». 
Захід мав на меті підви-
щення спроможності у 
розширенні послуг та за-
лученні додаткових ресур-
сів для надання таких пос-
луг новим членом НАСДСУ 
– “Першою всеукраїнською 
сільськогосподарською 
дорадчою службою”. 
Під час свого виступу пре-
зидент НАСДСУ Роман Ко-
рінець зосередив увагу 
дорадників на правих та 
організаційних аспектах 
дорадчої діяльності а та-
кож на механізмах спів-
праці з донорськими орга-
нізаціями. 
Про можливості участі до-
радників у реалізації дер-
жавних програм на підтри-
мку розвитку сільського 
господарства та сільської 
місцевості розповів Василь 
Котенко, заступник нача-
льника Відділу координації 
дорадництва та соціально-
го розвитку села Департа-
менту науково-освітнього 
забезпечення АПВ та роз-

витку сільських територій 
Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства 
України. 
Досвідом розвитку сільсь-
кого господарства та сіль-
ської місцевості, залучення 
ресурсів для такої діяльно-
сті поділилися з учасника-
ми семінару-тренінгу Вік-
тор Терес, президент МБО 
«Добробут громад», Гали-
на Скарга, голова Правлін-
ня ВГЛ «Спілка сільських 
жінок України». 
Експерт–дорадник Ольга 
Кравченко розкрила мож-
ливості участі дорадників 
у розвитку сільського зе-
леного туризму. 
Владислав Карпенко, фахі-
вець з організацій вироб-
ників проекту USAID Агро-
Інвест, та Валерія Ткачен-
ко, керівник Канадського 
фонду підтримки місцевих 
ініціатив розповіли про 
механізми співпраці з між-
народними проектами, які 
вони представляють. 
У ході дискусії дорадники 
Першої всеукраїнської 
сільськогосподарської до-
радчої служби висловили 
думку, що здобуті знання 
допоможуть розширити 
сферу діяльності дорадчої 
служби та підвищити 
якість дорадчих послуг. 
7 серпня 2013 року анало-
гічний семінар відбувся в 
Сімферополі. Його учасни-
ками стали сільськогоспо-
дарські дорадники Криму. 
Захід був організований у 
партнерстві з Інститутом 
сільського господарства 
Криму НААН та Кримським 
агентством розвитку сіль-
ських територій. 
Сільськогосподарські дора-
дники та експерти-
дорадники АР Крим у ході 

семінару-тренінгу мали 
змогу обмінятися власним 
досвідом, отримати нові 
знання щодо пошуку та 
використання джерел і 
механізмів підтримки роз-
витку сільськогосподарсь-
кої дорадчої діяльності. 
Спікерами та тренерами 
заходу стали Роман Корі-
нець, президент НАСДСУ, 
Володимир Паштецький, 
директор Інституту сільсь-
кого господарства Криму, 
Людмила Радченко, засту-
пник директора цього ж 
Інституту, Микола Гаври-
люк, віце-президент Асоці-
ації фермерів та землевла-
сників Криму, Світлана 
Євчу, голова Кримського 
агентства розвитку сільсь-
ких територій. 
Учасники семінару-
тренінгу розробили власні 
пропозиції щодо поліпшен-
ня дорадчої діяльності та 
вирішили звернутися до 
органів влади щодо необ-
хідності запровадження 
системної державної підт-
римки такої діяльності у 
контексті євроінтеграцій-
ного вибору України. 
8 серпня 2013 року відбув-
ся ще один семінар на те-
му «Механізми підвищення 
спроможності сільськогос-
подарських дорадчих 
служб» у м. Львові. Цього 
разу до участі в ньому до-
лучилися сільськогоспо-
дарські дорадники західної 
України. У ході семінару-
тренінгу були розглянуті 
джерела та механізми роз-
витку дорадчої діяльності. 
Сільськогосподарські дора-
дчі служби також обміня-
лися досвідом ведення 
сільськогосподарської до-
радчої діяльності. 

Серія семінарів на тему «Механізми підвищення 
спроможності сільськогосподарських дорадчих служб», 
Київ, Сімферополь та Львів  

 Стор. 4 



13 серпня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест узяв 
участь в організації та про-
веденні круглого столу на 
тему «Презентація та об-
говорення результатів роз-
робки техніко-
економічного обґрунтуван-

ня соціально-економічної 
доцільності реконструкції 
діючого молокопереробно-
го цеху сільськогосподар-
ського обслуговуючого 
кооперативу «Молочний 
Дністер» та створення сер-
вісно-забійного цеху». 

За результатами обгово-
рення були висловлені 
пропозиції щодо уточнен-
ня окремих положень про-
екту, зокрема доопрацю-
вання та більш детального 
обґрунтування ділянки 
утилізації відходів. 

Круглий стіл – презентація результатів розробки техніко-
економічного обґрунтування, Херсон 

Серпень 2013 року Стор. 5 

14 та 15 серпня 2013 року 
Проект USAID АгроІнвест 
провів навчальні поїздки 
для малих та середніх 
сільгоспвиробників – чле-
нів кредитних спілок 
«Бойківщина», «Кредит-
Союз», «Єднан-
ня», «Слобожанська», 
«Кредит-Фос», «Народна 
довіра», «Дія», 
«Самопоміч» та «Довіра».  
Мета поїздок полягала у 
вивченні провідних техно-
логій вирощування й збуту 
суниці та малини, а також 
отриманні членами спілок 
кредитних ресурсів на роз-
виток суничних госпо-
дарств та малинників. Се-
ред учасників навчальної 
поїздки були представники 
сільськогосподарських об-

слуговуючих кооперативів 
«Агросвіт», «Зарінок», 
«Берлін» та «Агроолімп», 
а також низки фермерсь-
ких господарств.  
Навчальні поїздки відбули-
ся до сільськогосподарсь-
кого обслуговуючого коо-
перативу «Лосятинське 
молочне джерело», який є 
партнером Проекту USAID 
АгроІнвест. Кооператив 
має великий досвід виро-
щування суниці у відкрито-
му ґрунті з використанням 
крапельного зрошення та 
мульчівної плівки, а також 
вирощування та організації 
збуту малини на «свіжий» 
ринок. 
У ході поїздок експерти 
кооперативу знайомили 
учасників зі своїми техно-

логіями вирощування, 
які є адаптованими для 
середніх і дрібних сіль-
госпвиробників. 
Співорганізаторами на-
вчального туру висту-
пили кредитні спілки – 
партнери Проекту 
USAID АгроІнвест з різних 
регіонів України, які реко-
мендували своїм дійсним 
або потенційним членам 
взяти участь у навчанні. 
Планується, що в разі як-
що після навчання сільгос-
пвиробник матиме на меті 
розширити своє господарс-
тво, придбати саджанці, 
крапельне зрошення, плів-
ку або інші матеріально-
технічні засоби, кредитні 
спілки нададуть необхідне 
для цього фінансування. 

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



 Стор. 6 

Підготовка аналізу гендерних питань в аграрному секторі 
України  

У серпні 2013 року 
за ініціативи Проек-
ту USAID Агро-
Інвест проводився 
аналіз гендерних 
питань в аграрному 
секторі України. 
Результати аналізу 
будуть використані 
в діяльності Проек-
ту з метою кращого 
врахування гендер-

них питань у сфері сільсь-
кого господарства України 
задля підвищення внеску 
жінок у галузі для власної 
користі, добробуту їх ро-

дин та для всієї країни. 
Аналіз проводять експерти 
з гендерних питань проек-
ту USAID АгроІнвест Лари-
са Магдюк та Марша Грін-
берг. 
Для визначення проблем 
та потреб сільських жінок 
команда Проекту разом з 
групою експертів впро-
довж серпня відвідала цілу 
низку областей України і 
провела зустрічі з предста-
вниками сільських жіночих 
громад, а саме: жінками-
фермерами, представника-
ми сільського бізнесу, чле-

нами кооперативів, пред-
ставниками місцевої влади 
депутатами обласних рад, 
а також з спеціалістами з 
дорадчих служб та науко-
вих кіл. 
16 серпня 2013 року про-
ект USAID АгроІнвест про-
вів зустріч з представника-
ми Міністерства аграрної 
політики та продовольства 
України, щоб обговорити 
загальні результати дослі-
дження гендерної рівності 
у сільському господарстві, 
проведеного в сільських 
районах України. 

Радіопрограма «Моя земля – моє право»  

19 серпня 2013 року на 
радіо «Ера» вийшов в ефір 
черговий випуск радіопро-
грами «Моя земля – моє 
право», підготовлений у 
рамках однойменної інфор-
маційної кампанії, що впро-
ваджується Українським 
освітнім центром реформ 
за сприяння Проекту 
USAID АгроІнвест. 
Тема випуску: «Як позики 
кредитних спілок сприяють 
розвитку селянських госпо-
дарств».  
Упродовж останніх двадця-
ти років вагому роль у фі-
нансово-економічній систе-
мі України відіграють кре-
дитні спілки. Вони виступа-
ють надійним і, як засвід-
чує досвід, ефективним 
засобом задоволення фі-
нансових потреб населен-
ня. Розвиток кредитних 
спілок особливо важливий 
нині – у період, коли дос-
туп до банківських позик 
дуже обмежений, переду-
сім для середнього та ма-
лого бізнесу. На думку фа-
хівців, активна співпраця з 
кредитними спілками дріб-

них сільськогосподарських 
виробників сприятиме ви-
веденню українського села 
з тривалої кризи. Чому 
селянам вигідніше співпра-
цювати саме з кредитними 
спілками? Як позики кре-
дитних спілок сприяють 
процвітанню численних 
особистих і фермерських 
господарств? Про це йшло-
ся в програмі «Моя земля – 
моє право». 
Дуже часто сільгоспвироб-
ник не має можливості взя-
ти кредит у комерційній 
фінансовій установі, адже, 
здебільшого, не має заста-
вного майна, яке б могло 
зацікавити банки. Також 
незадовільною для банків є 
платоспроможність україн-
ського селянина. Значно 
простіше співпрацювати з 
кредитними спілками, які у 
разі надання позик, розро-
бляють індивідуальний 
план їх погашення. 
В угодах між позичальни-
ками та кредитними спіл-
ками враховані вимоги до 
захисту прав споживачів 
фінансових послуг, – наго-

лошують експерти. Оцінка 
платоспроможності не зав-
жди ґрунтується на заставі 
чи наявності фінансових 
документів, зокрема, біз-
нес-плану. Велику роль 
грає репутація позичаль-
ника або поручителів. 
“Десятки тисяч селян, які 
нині користуються послуга-
ми кредитних спілок, пере-
свідчилися, що співпрацю-
вати з ними вигідно. Голо-
вне – реально оцінювати 
свої можливості, водночас 
не боятися ділитися з пра-
цівниками кредитних спі-
лок своїми ідеями”, – ра-
дить досвідчений позича-
льник Богдан Токарчик: 
«Кредитів не треба бояти-
ся. Треба уважно читати 
договір і виходячи з пот-
реб і можливостей, я не 
бачу підводних каменів, 
якщо людина хоче робити 
справу. У кредитній спілці 
є спеціаліст, який допомо-
же».  
З програмою можна озна-
йомитися на сайті Проекту, 
розділ “Інформаційна кам-
панія”. 



19 серпня 2013 року на 
запрошення Міністерства 
аграрної політики та про-
довольства України експе-
ртами Проекту USAID Аг-
роІнвест була проведена 
Робоча зустріч з фахівця-
ми Департаменту правової 

та законопроектної роботи 
для обговорення та уточ-
нення окремих положень 
підготовленого до затвер-
дження Наказом Міністра 
проекту примірних правил 
внутрішньогосподарської 
діяльності сільськогоспо-

дарських обслуговуючих 
кооперативів.  
За результатами зустрічі 
погоджено кінцевий варі-
ант проекту правил, за-
твердження якого перед-
бачається на початку ве-
ресня поточного року. 

Робоча зустріч з Міністерством аграрної політики та 
продовольства України 
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Проведення колективної консультації для жителів села 
Балівка Дніпропетровського району Дніпропетровської 
області 

20 серпня 2013 року парт-
нер Проекту USAID АгроІн-
вест – громадська організа-
ція «Громадська платфор-
ма впровадження земель-
ної реформи в Дніпропет-
ровській області» провела 
колективну консультацію 
для жителів села Балівка 
Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області.  
У зустрічі взяли участь жи-
телі села Балівка – власни-
ки особистих селянських та 
фермерських госпо-
дарств. У проведенні гру-
пової консультації в селі 
Балівка також взяли участь 
керівник проекту Олена 
Васильєва, студент ДНУ 
Вадим Дегтярев та аспіран-
тка Мічиганського універ-
ситету Дебора Джонс. 
Мета заходу: надання пер-
винної юридичної допомоги 
щодо земельних відносин 
та підвищення обізнаності 
сільських жителів – власни-
ків особистих селянських і 
фермерських господарств 
із чинним земельним зако-
нодавством України, що 
стосується приватизації 
земельних ділянок, оренд-
них земельних відносин та 
захисту прав на землю.  
Питання, які обговорюва-

лися: 
• Формування та 
реєстрація земе-
льних ділянок; 
• Процедура дер-
жавної реєстрації 
речових прав на 
земельні ділянки; 
• Нормативно-
правова база 
орендних земель-
них відносин; 
• Отримання до-
кументів держав-
ної реєстрації на 
земельні паї. 
Додатково жителі 
отримали відпові-
ді на питання, що 
стосуються: 
- Спадкування 
земельної ділян-
ки у разі наявно-
сті кадастрового 
номеру та доку-
мента, що підтве-
рджує право власності на 
дану земельну ділянку; 
- Здійснення реєстрації 
права власності у Єдиному 
державному реєстрі прав 
власності у разі наявності 
документів, що підтверджу-
ють право власності на 
земельну ділянку. 
Також жителями було під-
нято таке проблемне пи-

тання: 
- При отриманні кадастро-
вого номеру та документів 
на право власності на зе-
мельну ділянку мають міс-
це додаткові вимоги поса-
дових осіб, що здійснюють 
відповідні дії.  

Жителям був роз’яснений 
порядок оскарження цих 
дій (бездіяльності). 



20 серпня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест взяв 
участь в організації та 
проведенні Круглого столу 
на тему «Презентація та 
обговорення результатів 
виконання першого етапу 

робіт з проектування опто-
во-роздрібного ринку сіль-
ськогосподарської продук-
ції в с. Добре Сімферо-
польського району АР 
Крим». 
За результатами обгово-

рення в цілому схвалено 
розроблений «Ескізний 
проект» ринку, що є осно-
вою для розробки завер-
шального етапу та отри-
мання офіційних дозволів 
на виконання робіт. 

Презентація першого етапу робіт з проектування оптово-
роздрібного ринку сільськогосподарської продукції в с. 
Добре, АР Крим 
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21 серпня 2013 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – громадська органі-
зація «Громадська плат-
форма впровадження зе-
мельної реформи в Дніп-
ропетровській області» 
провела колективну консу-
льтацію для надавачів 
первинних юридичних пос-
луг у П’ятихатському райо-
ні Дніпропетровської обла-
сті. 
У консультації під на-
звою »Новини земельного 
законодавства України» 
взяли участь голови сіль-
ських рад, землевпоряд-
ники, секретарі сільських 
рад, депутати місцевих 
рад, громадські активісти 
смт. Лихівка та сіл Білен-
щина, Богдано-
Надеждівка, Жовте, Зоря, 

Івашинівка, Комісарівка, 
Лозуватка, Мар’янівка, 
Пальмирівка, Вільне, Сав-
ро, Саксагань, Троїцьке та 
Холодіївка – загалом 26 
учасників. Після проведен-
ня групової консультації 
було надано індивідуальні 
консультації. 
Метою проведення групо-
вої консультації надава-
чам первинних юридичних 
послуг було надання інфо-
рмації про зміни в земель-
ному законодавстві у 2013 
році та ознайомлення з 
питаннями реєстрації прав 
на землю та роз’яснення 
практичних питань захисту 
прав на землю для сільсь-
кого населення в рамках 
законодавчих змін. 
На груповій консультації в 
цьому районі були присут-
ні представники відділів 
Держземагентства та 
Реєстраційної служби, 
що дало змогу комплек-
сно інформувати прису-
тніх про зазначені пи-
тання. 
В ході надання консуль-
тацій було висвітлено 
такі теми: 
1. Формування та реєст-
рація земельної ділянки 
як об’єкта права. 
2. Процедура державної 
реєстрації речових прав 

на земельні ділянки 
3. Нормативно-правова 
база орендних земельних 
відносин. 
4. Зміни у земельному за-
конодавстві, які відбулися 
з травня 2013 року. 
5. Вирішення спорів з пи-
тань земельних відносин 
(дискусія у формі питання-
відповідь). 
У ході дискусії експерти 
відповідали на питання, 
що стосувалися:  
- зміни процедури надання 
земельних ділянок у влас-
ність територіальною гро-
мадою та проведення дер-
жавної реєстрації права 
власності територіальної 
громади на ці земельні 
ділянки у зв’язку із зміна-
ми земельного законодав-
ства, що відбулися у черв-
ні 2013 року; 
- особливостей укладення 
договорів оренди земель-
них ділянок комунальної 
власності у тому разі, як-
що земельна ділянка є 
сформованою з присвоє-
ним кадастровим номером 
і проведеною державною 
реєстрацією права влас-
ності громади на неї (на 
думку місцевого Держзе-
магентства, перед укла-
денням договору оренди 
ця земельна ділянка по-

Проведення колективної консультації для надавачів 
первинних юридичних послуг у П’ятихатському районі, 
Дніпропетровська область 



винна бути повернута до 
земель запасу із скасу-
ванням кадастрового но-
меру і для укладення но-
вого договору оренди; її 
державну реєстрацію 
треба проводити заново 
із присвоєнням нового 
кадастрового номеру). 
Також було піднято такі 
проблемні питання: 
- невизначеність проце-
дури надання земельних 
ділянок для розміщення 
тимчасових споруд для 
провадження підприємни-
цької діяльності (МАФ); 
- неможливість застосу-
вання норми Земельного 
кодексу щодо права осіб, 
заяву яких про надання 
дозволу на розробку тех-
нічної документації для 

надання земельної ділян-
ки у власність або у кори-
стування своєчасно не 
розглянуто державними 
органами або органами 
місцевого самоврядуван-
ня. Для розробки цієї тех-
нічної документації потрі-
бен дозвіл вищевказаних 
органів. Колізія норм по-
лягає у тому, що ЗУ «Про 
Державний земельний 
кадастр» та Положенням 
про ведення Державного 
земельного кадастру не 
передбачено проведення 
реєстрації земельної ді-
лянки на підставі техніч-
ної документації, до скла-
ду якої не входить рішен-
ня відповідного органу 
про надання дозволу на її 
розробку; 

- суперечливі трактуван-
ня працівниками терито-
ріальних управлінь Держ-
земагентства та реєстра-
ційної служби деяких 
норм земельного законо-
давства за відсутності 
єдиної методології їх за-
стосування, розробленої 
та схваленої у відповід-
ному пордяку. 
Поінформованість учас-
ників групової консульта-
ції з зазначених питань в 
свою чергу дасть змогу їм 
кваліфіковано надавати 
консультації сільським 
жителям та сприяти їм у 
вирішенні земельних пи-
тань і захисті земельних 
прав. 
 

21 серпня 2013 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – громадська органі-
зація «Громадська плат-
форма впровадження зе-
мельної реформи в Дніп-
ропетровській області» 
разом з юристом-
експертом Ларисою Васи-
ленко провели групову 
консультацію для сільсь-
ких жителів на тему: 
«Новини земельного зако-
нодавства України». 

У зустрічі взяли участь 
жителі села Саївка – влас-
ники особистих селянсь-
ких та фермерських госпо-
дарств. У проведенні гру-
пової консультації в селі 
Саївка також взяли участь 
керівник проекту Васильє-
ва Олена, студент ДДУВС 
Михайло Дячкін та аспіра-
нтка Мічиганського універ-
ситету Дебора Джонс. 

У ході консультацій були 
висвітлені питання про 
зміни земельного законо-

давства України в поточ-
ному році та розглянуті 
загальні питання:  
- Формування та реєстра-
ція земельних ділянок. 
- Процедура державної 
реєстрації речових прав 
на земельні ділянки. 
- Зміни у земельному зако-
нодавстві, які відбулися з 
травня 2013 року. 

Додатково були надані 
індивідуальні консультації 
з таких питань: 
- способи захисту поруше-
них прав власності на зе-
мельні ділянки, 
- способи вирішення пи-
тання щодо внесення змін 
у договір оренди в частині 
зменшення орендної пла-
ти у разі відмови селищної 
ради укласти додаткову 
угоду щодо цього (до зе-
мельної ділянки, яку орен-
дує фермер, що знахо-
диться за межами населе-
ного пункту, неправомірно 
застосовують завищені 
ставки орендної плати, як 

для зе-
мельної 
ділянки, 
яка зна-
ходиться 
у межах 
населе-
ного пун-
кту), 

Також 
жителя-
ми було підняте проблем-
не питання про неможли-
вість приватизації земель-
ної ділянки у встановле-
них законодавством розмі-
рах для однієї особи у то-
му разі, коли на цій земе-
льній ділянці розташовано 
один житловий будинок, 
що належить на праві вла-
сності кільком особам.  
Усім учасникам групових 
та індивідуальних консуль-
тацій були роздані матері-
али з питань земельних 
правовідносин, підготов-
лені Ресурсним центром 
Земельної спілки України. 

Проведення колективної консультації для жителів села Саївка 
П’ятихатського району Дніпропетровської області  
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Робоча зустріч у Міністерстві аграрної політики і 
продовольства АР Крим, Сімферополь 
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21 серпня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест про-
вів Робочу зустріч у Мініс-
терстві аграрної політики і 
продовольства АР Крим, в 
якій взяли учать Міністр 
М.П. Полюшкін, а також 
керівник та фахівці Депар-
таменту розвитку ринко-
вої інфраструктури. 

Метою заходу було обго-
ворення поточних резуль-

татів співпраці у сфері 
реалізації проектів розви-
тку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперати-
вів та ринків сільськогос-
подарської продукції. 

Наслідком зустрічі стало 
схвалення проміжних ре-
зультатів співпраці та ви-
значення перспективних 
проектів. Зокрема, була 
висловлена пропозиція 

підтримати ініціативу 
створення місцевого рин-
ку в селі Оріхове Саксько-
го району з метою ство-
рення на одній території 
комплексного демонстра-
ційного майданчика роз-
витку інфраструктури за 
підтримки таких СОК – 
партнерів Проекту АгроІн-
вест, як «Хаял-2009», 
«Фрукти Криму» тощо. 

Навчальний семінар «Державна реєстрація земельних 
ділянок та прав на них. Повноваження органів місцевого 
самоврядування щодо розпорядження землями», м. Рівне 

22 серпня 2013 року Ресу-
рсний центр з прав на зе-
млю, створений Асоціаці-
єю «Земельна спілка 
України» за сприяння 
Проекту USAID АгроІн-
вест, спільно з Міністерст-
вом юстиції України про-
вів у м. Рівному навчаль-
ний семінар «Державна 
реєстрація земельних ді-
лянок та прав на них. Пов-
новаження органів місце-
вого самоврядування що-
до розпорядження земля-
ми». 
Метою заходу було нада-
ти учасникам семінару 
інформацію про зміни в 
законодавстві, що регу-
лює питання відведення 

та приватизації земель 
державної та комунальної 
власності, а також роз’яс-
нити проблемні питання, 
що стосуються державної 
реєстрації земельних ді-
лянок та прав на них.  
Семінар відвідали пред-
ставники реєстраційної 
служби управлінь юстиції 
в Рівненської області, 
державні нотаріуси, пред-
ставники сільських, сели-
щних, міських рад, район-
них адміністрацій Рівнен-
ської області. 
У ході семінару були ви-
світлені такі питання: 
1. Зміни в земельному 
законодавстві України 
щодо ведення державно-

го земельно-
го кадастру: 
• новели За-
кону України 
«Про Держа-
вний земель-
ний ка-
дастр»; 
• система 
органів, що 
ведуть Дер-
жавний земе-

льний кадастр; 
• правовий статус держав-
них кадастрових реєстра-
торів; 
• функції державних када-
стрових реєстраторів; 
• відомості про земельні 
ділянки у Державному 
земельному кадастрі; 
• забезпечення публічнос-
ті Державного земельного 
кадастру; 
• Публічна кадастрова 
карта України; 
• порядок виправлення 
помилок у Державному 
земельному кадастрі 
України; 
• порядок користування 
відомостями Державного 
земельного кадастру 
України.  
2. Новий порядок держав-
ної реєстрації земельних 
ділянок:  
• особливості державної 
реєстрації земельних ді-
лянок з 1 січня 2013 року; 
• необхідні документи для 
державної реєстрації зе-
мельних ділянок; 
• строки проведення дер-
жавної реєстрації земель-



них ділянок; 
• підстави для відмови у 
проведенні державної 
реєстрації земельних 
ділянок; 
• порядок присвоєння 
кадастрового номеру 
земельній ділянці. 
3. Особливості реєстра-
ції прав на нерухоме 
майно з 1 січня 2013 ро-
ку. 
4. Розпорядження зем-
лями комунальної влас-
ності після розмежуван-
ня:  
• правові засади розме-

жування земель держав-
ної та комунальної влас-
ності; 
• критерії розмежування 
земель державної та 
комунальної власності; 
• розпорядження земля-
ми державної та комуна-
льної власності з 1 січня 
2013 року; 
• землі комунальної вла-
сності за межами насе-
лених пунктів; 
• державна реєстрація 
права комунальної влас-
ності на земельні ділян-
ки; 

• формування земельних 
ділянок із земель запасу; 
• землевпорядне забез-
печення формування 
земельних ділянок кому-
нальної власності; 
• заміна наймодавця у 
договорах оренди земе-
льних ділянок; 
• розміщення оголошен-
ня про виникнення права 
комунальної власності; 
• набуття земельних ді-
лянок у комунальну вла-
сність. 

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

Серпень 2013 року Стор. 11 

22 серпня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест про-
вів чергове засідання На-
ціонального прес-клубу з 
аграрних і земельних пи-
тань з метою обговорення 
Національного проекту 
«Зелені ринки» – створен-
ня мережі регіональних 
продовольчих оптових 
ринків. 
Засідання відбулося у фо-
рматі прес-конференції на 
тему: «Що дасть українсь-
ким сільгоспвиробникам 
Національний проект 
«Зелені ринки»?». 
Доповідачі: 
Юрій Гусєв, директор Де-
партаменту національних 
проектів Державного аге-
нтства з інвестицій та 
управління національни-
ми проектами України; 
Наталія Доманська, дире-
ктор ТОВ «НІРАС Украї-
на»; 
Микола Гриценко, керів-
ник напрямку «Розвиток 
ринкової інфраструктури» 
Проекту USAID АгроІн-
вест. 

На засіданні обговорюва-
лися такі питання: 
 на якому етапі готов-

ності перебуває сис-
тема «зелених» ринків 
і коли вона запрацює; 

 як регіони відреагува-
ли на ідею щодо підго-
товки та подальшої 
реалізації Національ-
ного проекту «Зелені 
ринки»; 

 в чиїх інтересах понад 
усе працюватимуть 
«зелені» ринки – дріб-
них та середніх сільго-
спвиробників чи агро-
холдингів; 

 чи здатні 
«зелені» ринки 
посилити експор-
тні можливості 
вітчизняного АПК 
та зміцнити його 
позиції на внутрі-
шньому ринку; 

 чи матиме нова 
система реаліза-
ції сільськогоспо-
дарської продук-
ції достатнє зако-
нодавче забезпе-
чення? 



За підтримки Проекту Агро-
Інвест 10 фермерів-
виноградарів – членів кре-
дитних спілок, які є партне-
рами проекту USAID Агро-
Інвест, взяли участь у ро-
боті конференції «Золоте 
гроно – 2013», яка відбула-
ся 22 серпня 2013 року в м. 
Сімферополі. 

Цей захід, що вже став тра-

диційним, збирає сотні про-
фесіоналів у галузі столо-
вого виноградарства з усіх 
країн СНД – учених, селек-
ціонерів, експертів і, зви-
чайно ж, самих виробників. 
Конференція, в першу чер-
гу, дає можливість обміню-
ватися кращим досвідом, 
знайомитися з новинками в 
сортименті, технологіями 
виробництва, з ринковою 

інформацією тощо. 

Одночасно з конференцією 
працювала і виставка, на 
якій учасники мали змогу 
ознайомитися з пропозиція-
ми провідних постачальни-
ків ресурсів, техніки та об-
ладнання для виноградарс-
тва, а також із зразками 
столового винограду різних 
сортів. 

Конференція «Золоте гроно – 2013», Сімферополь 

 Стор. 12 

Джерело: Головне управління юстиції у Волинській області 

23 серпня 2013 року в  м. 
Луцьку відбувся семінар з 
питань державної реєстра-
ції речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень на 
тему: «Державна реєстра-
ція земельних ділянок та 
прав на них. Повноваження 
органів місцевого самовря-
дування по розпорядженню 
землями», організований 
Проектом USAID АгроІн-
вест спільно з Міністерст-
вом юстиції України спільно 
за участі асоціації «Земе-
льна спілка України» та 
Головного управління юс-
тиції у Волинській області. 

Із вітальним словом до уча-
сників форуму звернулися: 
Сергій Карасюк – перший 
заступник начальника голо-
вного управління у Волин-
ській області та Оксана Юх-
та – начальник Управління 
координації правової робо-
ти та правової освіти Депа-
ртаменту реєстрації та сис-
тематизації нормативних 
актів, правоосвітньої діяль-
ності Міністерства юстиції 
України. 

Під час семінару розгляда-
лись зміни в земельному 
законодавстві України що-
до ведення державного 
земельного кадастру; но-
вий порядок державної ре-
єстрації земельних ділянок; 
розпорядження землями 
комунальної власності піс-
ля розмежування; особли-
вості реєстрації прав на 
нерухоме майно з 01 січня 
2013 року. 

З лекціями на ці актуальні 
теми перед учасниками 
семінару виступили:  

Андрій Мартин – відомий 
експерт із земельних відно-
син, учасник розробки бага-
тьох нормативно-правових 
актів, член Ради Асоціації 
«Земельна спілка України», 
завідувач кафедри землев-
порядного проектування 
Національного університе-
ту біоресурсів і природоко-
ристування України, канди-
дат економічних наук;  

Андрій Кошиль – прези-
дент Земельної спілки 
України, член Ради підпри-

ємців при Кабінеті Міністрів 
України, Громадської ради 
при Державній службі Укра-
їни з питань регуляторної 
політики та розвитку підп-
риємництва, Громадської 
ради при Державному аге-
нтстві з інвестицій та управ-
ління національними проек-
тами України, керівник Ре-
сурсного центру з прав на 
землю, створеного за спри-
яння Проекту USAID АгроІ-
нвест;  

Станіслав Горбатович – 
експерт у сфері оцінки зем-
лі, член Спілки оцінювачів 
землі, екс-начальник 
Управління ринку та оцінки 
земель, розмежування зе-
мель державної та комуна-
льної власності Державно-
го комітету України по зе-
мельних ресурсах. 

У семінарі взяли участь 
також представники голов-
ного та територіальних 
управлінь юстиції, реєстра-
ційних служб Волинської 
області, органів місцевого 
самоврядування, державні і 
приватні нотаріуси. 

Навчальний семінар «Державна реєстрація земельних 
ділянок та прав на них. Повноваження органів місцевого 
самоврядування щодо розпорядження землями», м. Луцьк  



25 серпня 2013 року ви-
йшов в ефір черговий 
випуск телепрограми 
«Моя земля – моє пра-
во», підготовлений у рам-
ках однойменної інфор-
маційної кампанії, що 
впроваджується Україн-
ським освітнім центром 
реформ за сприяння Про-
екту USAID АгроІнвест. 
Тема програми: 
«Співпраця кредитних 
спілок з сільгоспвиробни-
ками». У ній на прикладі 
досвіду роботи кредитної 
спілки «Вигода», м. 
Стрий Львівської області 
була показана участь 
кредитних спілок і фінан-
суванні фермерських та 
особистих селянських 
господарств. 

Сьогодні кредитні спілки 
стають стрижнем, довко-
ла якого відроджується 
сільська кооперація. Дрі-
бні господарства, які ви-
робляють трудомістку 
продукцію – м’ясо, моло-
ко, овочі, фрукти – об’єд-
нуються в кооперативи. 
Ці сільськогосподарські 
об’єднання здатні конку-
рувати з великими вироб-
никами, можуть форму-

вати товарні партії, які 
потрібні ринку.  

Кредитні спілки, що дба-
ють про успішність, заці-
кавлені в тому, щоб їх 
позичальник отримав 
прибуток. Адже тоді він 
гарантовано поверне по-
зику. Тому докладають 
зусиль для навчання се-
лян новітнім технологіям, 
щоб вони фахово та зі 
знанням використовува-
ли отримані кошти.  

Марія Сюма, голова пра-
вління кредитної спілки 
«Вигода», відзначила: 
«Думаю, що на сьогодні-
шній день така ситуація в 
нашій державі і особливо 
по селах, що якщо у нас 
люди не будуть кооперу-
ватись, вони просто втра-
тять село, втратять дер-
жаву. Кооперація мусить 
бути на селі, щоб вижи-
вати селянам. На сьогод-
нішній день по містах, по 
районних центрах зупи-
нені всі підприємства, 
підприємства не працю-
ють. Куди мають дітися 
люди із сіл? Вони мають 
працювати на своїй зем-
лі. Іншого виходу немає». 

За словами Наталі Ільї-
ної, спеціаліста проекту 
USAID АгроІнвест з пи-
тань фінансування сіль-
ського господарства, кре-

Телепрограма «Моя земля – моє право» 

Серпень 2013 року Стор. 13 

23 серпня 2013 року екс-
перт проекту USAID ACED 
Молдова пан Адріан Кожо-
кару відвідав сільськогос-
подарські обслуговуючі ко-
оперативи «Фрукти Криму» 
та «Хаял-2009». 

Метою візитів було ознайо-
млення з бізнес-моделями 

даних успішних кооперати-
вів з можливою їх адаптаці-
єю до умов Молдови. 

У ході зустрічей пана Кожо-
кару з представниками 
кримських СОК було обго-
ворене широке коло питань 
щодо практики господарсь-
кої діяльності кооперативів, 

її правового регулювання, 
схем збуту продукції, тощо. 
Зі свого боку Адріан поділи-
вся досвідом і підходами 
молдавських кооперативів 
у вирішенні питань експор-
ту плодово-ягідної продук-
ції. 

Візит експерта проекту USAID ACED Молдова до 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів АР Криму 
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дитні спілки наразі є фак-
тично єдиними фінансови-
ми установами, де дрібний 
фермер або особисте се-
лянське господарство має 
можливість отримати кре-
дити. “Кредитні спілки пра-
цюють в Україні вже майже 
20 років, – зауважила На-
таля”. –  Більшість із них 
розвивається як сільські 
кредитні спілки. Вони пра-
цюють на базі відповідної 
громади і дуже добре зна-
ють тих людей, яким вони 
надають кошти і знають 
особливості їхнього бізне-
су. Разом з тим, спілкам 
ще є куди розвиватись. 
Проект допомагає кре-
дитним спілкам створю-
вати спеціалізовані кре-
дитні продукти для сіль-
госпвиробників. Допома-
гаємо їм вникнути в усі 
тонкощі того чи іншого 
сільгоспвиробництва – 
таким чином максималь-

но адаптувати умови фі-
нансування під потреби 
сільгоспвиробника. Врахо-
вуючи сезонність, врахову-
ючи потоки фінансових 
коштів, враховуючи особ-
ливості застави та інших 
нюансів кредитування. На-
разі нашими партерами є 
близько 60 кредитних спі-
лок, які об’єднані в дві Асо-
ціації кредитних спілок 
всеукраїнського рівня і во-

ни працюють на території 
майже всієї України, май-
же у всіх областях України. 
Ми дуже пишаємось цим 
партнерством, адже дуже 
багато є прикладів, коли 
своєчасне і швидке надан-
ня кредиту кредитною спі-
лкою сільгоспвиробнику 
допомагає йому отримати 
кошти, посіяти і потім зіб-
рати нормально врожай. 
Дуже багато є прикладів, 

коли КС стають фінансови-
ми партнерами сільгоспви-
робників на багато років. І 
люди звертаються знов і 
знов по ці кошти і фактич-
но таким чином це допома-
гає розвиватися селу і ви-
живати йому”. 

З програмою можна ознайо-
митися на сайті Проекту, 
розділ “Інформаційна кам-
панія”. 
 

 

Презентація результатів маркетингового дослідження щодо 
створення оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської 
продукції в смт Красногвардійське, АР Крим  

26 серпня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест узяв 
участь в організації та про-
веденні круглого столу на 
тему «Презентація та об-
говорення результатів ма-
ркетингового дослідження 

та економічного обґрунту-
вання створення оптово-
роздрібного ринку сільсь-
когосподарської продукції 
в смт Красногвардійське 
АР Крим». 

За результатами обгово-
рення були погоджені про-
позиції щодо подальших 
етапів створення зазначе-
ного ринку. 



27 серпня 2013 року Ре-
сурсний центр з прав на 
землю, створений Асоці-
ацією «Земельна спілка 
України» за сприяння 
Проекту USAID АгроІн-
вест, спільно з Всеукра-
їнською громадською 
організацією «Спілка 
жінок України» провели 
навчальний семінар 
«Державна реєстрація 
земельних ділянок та 
прав на них». 
Мета заходу – надати 
учасникам семінару ін-
формацію про зміни в 
законодавстві, що регу-
лює питання відведення 
та приватизації земель 
державної та комуналь-
ної власності, а також 
роз’яснити проблемні 
питання, що стосуються 
державної реєстрації 
земельних ділянок та 
прав на них.  
У семінарі взяли участь 
надавачі первинної та 
вторинної правової до-
помоги Полтавської об-
ласті, представники сіль-
ських, селищних, міських 

рад, районних адмініст-
рацій Полтавської обла-
сті. 
У ході семінару висвіт-
лювалися такі питання: 
1. Зміни в земельному 
законодавстві України 
щодо ведення держав-
ного земельного кадаст-
ру; 
• новели Закону України 
«Про Державний земе-
льний кадастр»; 
• система органів, що 
ведуть Державний земе-
льний кадастр; 
• правовий статус дер-
жавних кадастрових ре-
єстраторів; 
• функції державних ка-
дастрових реєстраторів; 
• відомості про земельні 
ділянки у Державному 
земельному кадастрі; 
• забезпечення публічно-
сті Державного земель-
ного кадастру; 
• Публічна кадастрова 
карта України; 
• порядок виправлення 
помилок у Державному 
земельному кадастрі 
України; 

• порядок користування 
відомостями Державно-
го земельного кадастру 
України.  
2. Новий порядок держа-
вної реєстрації земель-
них ділянок:  
• особливості державної 
реєстрації земельних 
ділянок з 1 січня 2013 
року; 
• необхідні документи 
для державної реєстра-
ції земельних ділянок; 

• строки прове-
дення державної 
реєстрації земе-
льних ділянок; 
• підстави для 
відмови у прове-
денні державної 
реєстрації земе-
льних ділянок; 
• порядок прис-
воєння кадастро-
вого номеру зе-
мельній ділянці. 
3. Особливості 
реєстрації прав 
на нерухоме 
майно з 1 січня 
2013 року. 

Навчальний семінар “Державна реєстрація земельних 
ділянок та прав на них”, Полтава 
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Проведення колективної консультації для з земельних 
питань у Нікопольському районі, Дніпропетровська 
область  

29 серпня 2013 року пар-
тнер Проекту USAID Аг-
роІнвест – громадська 
організація «Громадська 
платформа впроваджен-
ня земельної реформи в 
Дніпропетровській обла-
сті» провела колективну 
консультацію для сільсь-
ких жителів на тему: 
«Новини земельного за-
конодавства України». 
Також після заходу нада-
валися індивідуальні 
консультації. 

Мета консультацій на 
селі - надання первинної 
юридичної допомоги у 
сфері земельних відно-
син та підвищення обіз-
наності сільських жите-

лів,  власників 
особистих се-
лянських і фе-
рмерських гос-
подарств  про 
зміни земель-
ного законо-
давства Украї-
ни в  
2013  році з 
питань прива-
тизації  земе-

льних ділянок, орендних 
земельних відносин та 
захисту своїх прав на 
землю. 

У ході консультацій були 
висвітлені питання про 
зміни земельного зако-
нодавства України в по-
точному році та розгля-
нуті загальні питання:  

 Формування та ре-
єстрація земельних 
ділянок. 

 Процедура держав-
ної реєстрації речо-
вих прав на земельні 
ділянки. 

 Нормативно-правова 
база орендних земе-
льних відносин. 

 Отримання докумен-
тів державної реєст-
рації на земельні паї. 

Додатково з жителями 
села було розглянуто 
питання про способи 
оформлення прав на 
земельну ділянку, що 
знаходиться у користу-
ванні іншої особи на під-
ставі акту постійного ко-

ристування земельною 
ділянкою, в разі перехо-
ду права власності на 
нерухоме майно, яке 
знаходиться на цій земе-
льній ділянці. 

Також жителями села 
були підняті такі пробле-
мні питання: 

 висока вартість виго-
товлення технічної 
документації при 
оформленні докуме-
нтів для набуття пра-
ва власності на зе-
мельну ділянку; 

 шляхи та методи за-
хисту прав орендо-
давців – фізичних 
осіб, власників земе-
льних паїв у договір-
них орендних відно-
синах. 

Усім учасникам групової 
консультації та керівниц-
тву сільської ради були 
роздані матеріали з пи-
тань земельних право-
відносин, підготовлені 
Ресурсним центром Зе-
мельної спілки України: 

Міжвідомча робоча група з відбору складових національного 
проекту «Зелені ринки», Київ  

28 серпня 2013 року 
Проект USAID АгроІн-
вест узяв участь у засі-
данні Міжвідомчої ро-
бочої групи з відбору 
складових національ-
ного проекту «Зелені 
ринки», присвяченому 
розгляду звіту про ви-
конання етапу 2 попе-
реднього техніко-

економічного обґрунту-
вання та проектів законо-
давчих актів щодо реалі-
зації національного проек-
ту «Зелені ринки» – ство-
рення мережі регіональ-
них оптових продоволь-
чих ринків». Етап 2 вклю-
чає такі розділи: 

 Загальний аналіз дію-
чого законодавства, 

політичних, соціаль-
них, економічних та 
стратегічних переду-
мов; 

 Концепція маркетингу 
та план залучення 
потенційних учасників; 

 Опис продукту, 

 План реалізації проек-
ту. 



плакати, практичні посіб-
ники та брошури. 
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29 серпня 2013 року 
партнер Проекту USAID 
АгроІнвест – громадська 
організація «Громадська 
платформа впроваджен-
ня земельної реформи в 
Дніпропетровській обла-
сті» провела тренінг для 
юристів-експертів на 
тему «Практична реалі-
зація права на землю. 
Новини земельного за-
конодавства».  Мета 
заходу – своєчасне на-

дання інформації юрис-
там-експертам про зміни 
в законодавстві з питань 
реєстрації прав на зем-
лю та роз’яснення прак-
тичних питань захисту 
прав на землю для сіль-
ського населення для 
подальшого надання 
юридичних консультацій 
та обмін практичним до-
свідом для його доціль-
ного  використання при 

наданні таких юри-
дичних консульта-
цій. 

Після обговорення 
змін у законодавст-
ві юристи-експерти 
обговорили ряд 
питань, які виникають у 
надавачів первинних 
юридичних послуг, та 
обмінялися інформацією 
щодо організації прове-
дення виїзних консуль-
тацій. 

Тренінг юристів-експертів на тему «Практична 
реалізація права на землю. Новини земельного 
законодавства», Дніпропетровськ  

29 серпня 2013 року у м. 
Херсоні Проект USAID 
АгроІнвест у співпраці з 
Херсонською торгово-
промисловою палатою, 
Національною асоціаці-
єю сільськогосподарсь-
ких дорадчих служб та 
Головним управлінням 
Держземагентства у 
Херсонській області про-
вели семінар на тему 
“Актуальні проблеми 
використання земель 

сільськогосподарського 
призначення”.  

На семінарі були присут-
ні голови і землевпоряд-
ники сільських рад 
Херсонської області. 
Перед ними виступили 
заступник начальника 
Головного управління 
земельних ресурсів у 
Херсонській області 
О.А.Зінова, Начальник 
реєстраційної служби 
Херсонської області 

С.Ю.Попов, а 
також Прези-
дент Асоціа-
ції дорадчих 
служб Украї-
ни Р.Я.Корі-
нець.  

Головний 
юридичний 
радник проек-
ту USAID Аг-
роІнвест 
П.Ф.Кулинич 
зробив для 
учасників се-
мінару дві презентації:  

1) Правові аспекти за-
стосування сівозмі-
ни: проблеми та 
шляхи їх вирішення;  

2) Основні положення 
проекту Закону 
України «Про обіг 
земель сільськогос-
подарського призна-
чення» та перспек-
тиви розвитку ринку 
земель в Україні. 

Семінар “Актуальні проблеми використання земель 
сільськогосподарського призначення”, Херсон 



Наступні події 

 Стор. 18 

5-6.09.2013 

Навчальні семінари «Державна реєстрація земель-
них ділянок та прав на них. Повноваження органів 
місцевого самоврядування щодо розпорядження 
землями», м. Миколаїв та Херсон 

5-6 вересня 2013 року Ресурсний центр з прав на зем-
лю, створений Асоціацією «Земельна спілка України» за 
сприяння Проекту USAID АгроІнвест, спільно з Міністер-
ством юстиції України проводить навчальні семінари на 
тему: «Державна реєстрація земельних ділянок та прав 
на них. Повноваження органів місцевого самоврядуван-
ня щодо розпорядження землями». 

Мета заходів – надати учасникам інформацію про зміни 
в законодавстві, яке регулює питання відведення та при-
ватизації земель державної та комунальної власності, а 
також роз’яснити проблемні питання, що стосуються 
державної реєстрації земельних ділянок та прав на них.  

На семінари запрошуються представники реєстраційної 
служби управлінь юстиції, державні нотаріуси, представ-
ники сільських, селищних та міських рад, а також район-
них адміністрацій областей. 

У ході семінарів будуть висвітлені такі питання: 

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

 новели Закону України «Про Державний земельний 
кадастр»; 

 система органів, що ведуть Державний земельний 
кадастр; 

 правовий статус державних кадастрових реєстрато-
рів; 

 функції державних кадастрових реєстраторів; 

 відомості про земельні ділянки у Державному земе-
льному кадастрі; 

 забезпечення публічності Державного земельного 
кадастру; 

 Публічна кадастрова карта України; 

 порядок виправлення помилок у Державному земе-
льному кадастрі України; 

 порядок користування відомостями Державного зе-
мельного кадастру України.  

2. Новий порядок державної реєстрації земельних діля-
нок:  

 особливості державної реєстрації земельних ділянок 
з 1 січня 2013 року; 

 документи, необхідні для державної реєстрації земе-
льних ділянок; 

 строки проведення державної реєстрації земельних 
ділянок; 

 підстави для відмови у проведенні державної реєст-
рації 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 після 
розмежування:  

 правові засади розмежування земель державної та 
комунальної власності; 

 критерії розмежування земель державної та комуна-
льної власності; 

 розпорядження землями державної та комунальної 
власності з 1 січня 2013 року; 

 землі комунальної власності за межами населених 
пунктів; 

 державна реєстрація права комунальної власності 
на земельні ділянки; 

 формування земельних ділянок із земель запасу; 

 землевпорядне забезпечення формування земель-
них ділянок комунальної власності 

 заміна наймодавця у договорах оренди земельних 
ділянок; 

 розміщення оголошення про виникнення права ко-
мунальної власності; 

набуття земельних ділянок у комунальну власність. 

Місце проведення:   м. Миколаїв (05.09.2013): в примі-
щенні Миколаївського національного університету ім. 
В.О. Сухомлинського (вул. Нікольська, 24)   

м. Херсон (06.09.2013): в конференц-залі на 11 поверсі 
туристичного комплексу "Фрегат" (просп. Ушакова, 37). 

 

6.09.2013 

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

6 вересня 2013 року Проект USAID АгроІнвест прово-
дить чергове засідання Національного прес-клубу з аг-
рарних і земельних питань з метою обговорення кредит-
ної кооперації в контексті підтримки малих та середніх 
сільгосптоваровиробників. 

Засідання відбудеться у форматі прес-конференції на 
тему: "Яким має бути законодавство про кредитну коо-
перацію в Україні, аби кредитні спілки змогли реалізува-
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ти свій потенціал щодо підтримки розвитку малого та се-
реднього сільгосптоваровиробника?’’. 

Доповідачі: 

 Вікторія Волковська, президент Всеукраїнської асоці-
ації кредитних спілок; 

 Петро Козинець, президент Національної асоціації 
кредитних спілок України; 

 Іван Вишневський, голова правління Об’єднання кре-
дитних спілок «Програма захисту вкладів»; 

 Наталя Ільїна, фахівець з питань фінансування сіль-
ського господарства Проекту USAID АгроІнвест. 

На засіданні обговорюватимуться такі питання: 

 чим викликана необхідність осучаснення закону «Про 
кредитні спілки»; 

 чому попередня ініціатива НБУ щодо перетворення 
кредитних спілок, які працюють з депозитними вкла-
дами населення, на кооперативні банки викликала 
гострий супротив з боку кредитних спілок;  

 які зміни нині пропонуються до закону «Про кредитні 
спілки» і чи повною мірою вони задовольняють інте-
реси кредитних спілок; 

 наскільки активно кредитні спілки фінансово підтри-
мують діяльність дрібних та середніх сільгоспвироб-
ників? 

Місце проведення: Інформаційне агентство 
«Укрінформ» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16). 

 
07.09.13 
П'ятий  Всеукраїнський Ярмарок органічних продук-
тів, Київ 

7 вересня 2013 р. партнер Проекту USAID АгроІнвест – 
Федерація органічного руху України – проводить П'ятий  
Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів. 

Співорганізаторами заходу виступають Всеукраїнська 
громадська організація «Жива планета», Асоціація 
«Біолан Україна», Іллінецький державний аграрний ко-
ледж. 

Всеукраїнський Ярмарок органічних продуктів, який, вра-
ховуючи важливість розвитку безпечного, дружнього до 
людей та природи - органічного напрямку господарюван-
ня, стане символічним місточком, що поєднає безпосере-
днього органічного виробника з потенційним споживачем. 

Виробники з усієї України запропонують до уваги відвіду-
вачів сертифіковані органічні овочі, фрукти, ягоди, мед, 
соки, напої, сиропи, повидло, крупи, борошно, молоко, 
молочні та м’ясні вироби тощо.  

Місце проведення: м. Київ, Контрактова площа, початок о 
10:00. 

 
10.09.2013 
Прес-тур ''Відродження сільської кредитної коопера-

ції'', Черкаська область 

10 вересня  2013 року Проектом USAID АгроІнвест спіль-
но з Українським освітнім центром реформ в рамках ін-
формаційно-просвітницької кампанії з питань права влас-
ності на землю «Моя земля – моє право» буде організо-
вано прес-тур на тему «Відродження сільської кредитної 
кооперації». 

Мета прес-туру: ознайомити журналістів з роботою креди-
тної спілки «Кредит-Союз», її фінансовими послугами та 
співпрацею з малими та середніми сільгосптоваровироб-
никами. Програмою заходу передбачається візит до фер-
мерських господарств, які отримали кредити від кредит-
ної спілки «Кредит-Союз». 

Місце проведення:   м. Черкаська область, Городищенсь-
кий район, с.В’язівок, с. Кам’янка.  

 

10.09.2013  

Проведення  колективної  консультації для жителів 
смт. Новопокровка Солонянського району Дніпропет-
ровської області 

10 вересня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІнвест 
- Громадська організація "Громадська платформа впрова-
дження земельної реформи в Дніпропетровській області" 
проводить зустріч з юристом жителів селища Новопокро-
вка Солонянського району Дніпропетровської області. 

Учасники зустрічі: жителі селища Новопокровка – власни-
ки особистих селянських та фермерських господарств. 

Мета заходу: надання первинної юридичної допомоги в 
сфері земельних відносин та підвищення обізнаності сіль-
ських жителів,  власників особистих селянських і фермер-
ських господарств про чинне земельне законодавство 
України з питань приватизації земельних діля-
нок,орендних земельних відносин та захисту своїх прав 
на землю.  

Питання до обговорення: 

 Формування та реєстрація земельних ділянок; 

 Процедура державної реєстрації речових прав на 
земельні ділянки; 

 Нормативно-правова база орендних земельних відно-
син; 

 Отримання документів державної реєстрації на земе-
льні паї. 

Місце проведення: Дніпропетровська область, Солонян-
ський район, смт. Новопокровка.  

 

10.09.2013  

Проведення  колективної  консультації для жителів 
села Преображенка Томаківського району Дніпропет-
ровської області 

10 вересня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІнвест 
- Громадська організація "Громадська платформа впрова-
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дження земельної реформи в Дніпропетровській облас-
ті" проводить зустріч з юристом жителів села Преобра-
женка Томаківського району Дніпропетровської області. 

Учасники зустрічі: жителі села Преображенка, власники 
особистих селянських та фермерських господарств. 

Мета заходу: надання первинної юридичної допомоги в 
сфері земельних відносин та підвищення обізнаності 
сільських жителів,  власників особистих селянських і 
фермерських господарств про чинне земельне законо-
давство України з питань приватизації земельних діля-
нок,орендних земельних відносин та захисту своїх прав 
на землю.  

Питання до обговорення: 

 Формування та реєстрація земельних ділянок; 

 Процедура державної реєстрації речових прав на 
земельні ділянки; 

 Нормативно-правова база орендних земельних 
відносин; 

 Отримання документів державної реєстрації на зе-
мельні паї. 

Місце проведення: Дніпропетровська область, Томаків-
ський район, село Преображенка. 

 

10.09.2013 

Навчальний семінар «Державна реєстрація земель-
них ділянок та прав на них. Повноваження органів 
місцевого самоврядування щодо розпорядження 
землями», м. Житомир  
10 вересня 2013 року Ресурсний центр з прав на зем-
лю, 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 самоврядуван-
ня щодо розпорядження землями». 

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

На семінар запрошуються представники реєстраційної 
служби управлінь юстиції, державні нотаріуси, предста-
вники сільських, селищних, міських рад, районних адмі-
ністрацій області. 

У ході семінару будуть висвітлені такі питання: 

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

 новели Закону України «Про Державний земельний 
кадастр» ; 

 система органів, що ведуть Державний земельний 
кадастр; 

 правовий статус державних кадастрових реєстрато-
рів; 

 функції державних кадастрових реєстраторів; 

 відомості про земельні ділянки у Державному земе-
льному кадастрі; 

 забезпечення публічності Державного земельного 
кадастру; 

 Публічна кадастрова карта України 

 порядок виправлення помилок у Державному земе-
льному кадастрі України; 

 порядок користування відомостями Державного 
земельного кадастру України.  

2. Новий порядок державної реєстрації земельних діля-
нок:  

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

 необхідні документи для державної реєстрації зе-
мельних ділянок; 

 строки проведення державної реєстрації земельних 
ділянок; 

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

 порядок присвоєння кадастрового номеру земель-
ній ділянці. 

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

4. Розпорядження землями комунальної власності після 
розмежування:  

 правові засади розмежування земель державної та 
комунальної власності; 

 критерії розмежування земель державної та кому-
нальної власності; 

 розпорядження землями державної та комунальної 
власності з 1 січня 2013 року; 

 землі комунальної власності за межами населених 
пунктів; 

 державна реєстрація права комунальної власності 
на земельні ділянки; 

 формування земельних ділянок із земель запасу; 

 землевпорядне забезпечення формування земель-
них ділянок комунальної власності; 

 заміна наймодавця у договорах оренди земельних 
ділянок; 

 розміщення оголошення про виникнення права ко-
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мунальної власності; 

 набуття земельних ділянок у комунальну власність. 

Місце проведення:   м. Житомир. 
 

11.09. 2013 

Тренінг для сільгоспвиробників – членів херсонських 
кредитних спілок на тему «Особливості використання 
крапельного зрошення на високодохідних культурах 
на Півдні», Херсонська область 

11 вересня 2013 року Проект USAID АгроІнвест спільно з 
агротехнологічним партнером – компанією «Агроаналіз» 
проводить тренінг для дрібних сільгоспвиробників – чле-
нів кредитних спілок «Громада», «Єдність» та «Народна 
довіра». Метою тренінгу є ознайомлення з технологіями 
та особливостями використання крапельного зрошення 
високодохідних польових культур в умовах Півдня Украї-
ни. Актуальність такого заходу визначається необхідністю 
диверсифікації діяльності дрібних фермерів унаслідок 
того, що вже третій рік поспіль утримуються низькі ціни на 
овочеву продукцію. Тренінг проводиться у рамках спіль-
ної програми Проекту USAID АгроІнвест і кредитних спі-
лок «Громада», «Єдність» та «Народна довіра», метою 
якої є стимулювати довгостроковий розвиток малих і се-
редніх сільгоспвиробників - членів спілок. Одним із напря-
мів цієї програми є фінансування з боку кредитної спілки, 
покликане допомоги її членам запровадити інтенсивні 
технології. 

Місце проведення: вул. Дзержинського, 17-Б,  

м. Нова Каховка, Херсонська область.  

 

11 вересня 2013 

Проведення громадського обговорення пропозицій 
щодо змін та доповнень до Податкового кодексу 
України, Київ 

11 вересня 2013 року Проект USAID АгроІнвест візьме 
участь в організації та проведенні  громадського обгово-
рення пропозицій щодо змін та доповнень до Податково-
го кодексу України щодо оподаткування податком на до-
дану вартість сільськогосподарської продукції, яка реалі-
зується сільськогосподарськими обслуговуючими коопе-
ративами. Захід проводиться спільно з виконавцем субко-
нтракту проекту АгроІнвест –Національним науковим 
центром «Інститут аграрної економіки». 

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони 10. 

 

16.09. 2013 

Радіопрограма «Моя земля - моє право» 

16 вересня 2013 року на радіо «Ера» вийде в ефір черго-
вий випуск радіопрограми «Моя земля - моє право», під-
готовлений у рамках однойменної інформаційної кампа-
нії, що впроваджується Українським освітнім центром 
реформ за сприяння Проекту USAID АгроІнвест. 

Тема випуску: «Яким має бути законодавство про кредит-
ні спілки України». 

 

16.09. 2013 

Навчальний семінар «Державна реєстрація земель-
них ділянок та прав на них. Повноваження органів 
місцевого самоврядування щодо розпорядження зем-
лями», м. Вінниця  

16 вересня 2013 року Ресурсний центр з прав на землю, 
створений Асоціацією «Земельна спілка України» за 
сприяння Проекту USAID АгроІнвест, спільно з Міністерс-
твом юстиції України проводить навчальний семінар 
«Державна реєстрація земельних ділянок та прав на них. 
Повноваження органів місцевого самоврядування щодо 
розпорядження землями». 

Мета заходу – надати учасникам семінару інформацію 
про зміни в законодавстві, яке регулює питання відведен-
ня та приватизації земель державної та комунальної вла-
сності, а також роз’яснити проблемні питання, що стосу-
ються державної реєстрації земельних ділянок та прав на 
них.  

На семінар запрошуються представники реєстраційної 
служби управлінь юстиції, державні нотаріуси, представ-
ники сільських, селищних та міських рад, а також район-
них адміністрацій області. 

У ході семінару будуть висвітлені такі питання: 

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

 новели Закону України «Про Державний земельний 
кадастр» ; 

 система органів, що ведуть Державний земельний 
кадастр; 

 правовий статус державних кадастрових реєстрато-
рів; 

 функції державних кадастрових реєстраторів; 

 відомості про земельні ділянки у Державному земель-
ному кадастрі; 

 забезпечення публічності Державного земельного 
кадастру; 

 Публічна кадастрова карта України; 

 порядок виправлення помилок у Державному земель-
ному кадастрі України; 

 порядок користування відомостями Державного земе-
льного кадастру України.  

2. Новий порядок державної реєстрації земельних діля-
нок:  

 особливості державної реєстрації земельних ділянок 
з 1 січня 2013 року; 

 необхідні документи для державної реєстрації земе-
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льних ділянок; 

 строки проведення державної реєстрації земельних 
ділянок; 

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

 порядок присвоєння кадастрового номеру земель-
ній ділянці. 

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

4. Розпорядження землями комунальної власності після 
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 власнос-
ті 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. Вінниця. 

 

17 вересня 2013 

Проведення круглого столу на тему «Презентація та 
обговорення результатів виконання першого етапу 
робіт з проектування оптово-роздрібного ринку 
сільськогосподарської продукції в смт. Зуя Білогор-
ського району АР Крим»  

18 вересня 2013 року Проект USAID АгроІнвест прово-
дить круглий стіл з метою презентувати обговорити ре-
зультати виконання першого етапу робіт з проектування 
оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської проду-
кції в смт. Зуя. Передбачається, що за результатами 
обговорення буде внесено поправки до ескізного проек-
ту та в цілому схвалено розроблений «Ескізний проект» 
ринку, що є основою для розробки завершального ета-
пу та отримання офіційних дозволів на виконання робіт. 

Місце проведення: смт. Зуя АР Криму. 

 

18.09.2013 

Семінар “Актуальні проблеми використання земель 
сільськогосподарського призначення”, Київ 

18 вересня 2013 року Проект USAID АгроІнвест у спів-
праці з Комітетом підприємців АПК при Торгово-
промисловою палатою України та Національною асоці-
ацією сільськогосподарських дорадчих служб прово-
дить семінар на тему “Використання земель сільського-
сподарського  

призначення в Україні: проблеми та шляхи їх вирішен-
ня”.  

Основні питання для обговорення:   

- основні положення проекту Закону України «Про обіг 
земель сільськогосподарського призначення” та перс-
пективи розвитку ринку земель в Україні; 

- законодавче врегулювання питання обігу земель сіль-
ськогосподарського призначення, пропозиції від бізнесу. 

Місце проведення: Торгово-промислова палата 
України, м. Київ, вул. В.Житомирська, 33, кім.101. 

 

18 вересня 2013 

Круглий стіл на тему «Презентація та обговорення 
результатів маркетингового дослідження та еконо-
мічного обґрунтування створення оптово-
роздрібних ринків сільськогосподарської продукції 
в смт. Красногвардійське АР Крим та с.Кукушкіно 
Роздольненського району АР Крим» 

18 вересня 2013 року Проект USAID АгроІнвест прово-
дить круглий стіл з метою презентувати обговорити ре-
зультати маркетингового дослідження та економічного 
обґрунтування створення оптово-роздрібних ринків 
сільськогосподарської продукції в смт. Красногвардійсь-
ке АР Крим та с.Кукушкіно. Круглий стіл буде проведено 
в Міністерстві аграрної політики Криму за участі пред-
ставників міністерства, громадських організацій та заці-
кавлених осіб. За результатами обговорення будуть 
погоджені пропозиції щодо подальших етапів створення 
зазначених ринків. 

Місце проведення: Міністерство АП АР Крим, м. Сімфе-
рополь. 

 

18.09.2013 

Консультаційний захід з вивчення досвіду регулю-
вання земельних відносин у Німеччини на тему 
«Державне регулювання встановлення та зміни ці-
льового призначення земельних ділянок та терито-
рій», Київ 

18 вересня 2013 року Проект USAID АгроІнвест візьме 
участь у проведенні в рамках співпраці з партнером – 
Проекту Асоціацією «Земельна спілка України» – спіль-
ного заходу з Товариством з управління та продажу 
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земель (Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH) 
(ФРН), що здійснює управління землями державної влас-
ності у Східній Німеччині. На заході плануються виступи із 
презентаціями таких фахівців: 

 Ґергард Людден – юрисконсульт, заступник голови 
філіалу BVVG в Саксонії-Ангальт; 

 Аня Ліндеманн – інженер-консультант BVVG. 

 Рудольф Фіц – юрисконсульт сільської спілки в Бава-
рії; 

 Кристоф Молкебур – референт-консультант з питань 
захисту природи і територій Міністерства охорони 
довкілля, здоров’я і захисту прав споживачів землі 
Бранденбург. 

До участі запрошуються викладачі та студенти Націона-
льного університету біоресурсів і природокористування 
України, фахівці Мінагрополітики України та Держземаге-
нтства України, представники місцевих державних адміні-
страцій та органів місцевого самоврядування, що беруть 
участь у регулюванні земельних відносин. 

Місце проведення: приміщення Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15. 

 

18.09.2013 

Проведення  колективної  консультації для  надавачів 
первинних юридичних послуг в  Нікопольському ра-
йоні, Дніпропетровська область 

18 вересня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІнвест 
- Громадська організація "Громадська платформа впрова-
дження земельної реформи в Дніпропетровській області" 
проводить колективну  консультацію для  надавачів пер-
винних юридичних послуг у Нікопольському районі Дніп-
ропетровської області. 

До участі у консультації запрошуються голови та секрета-
рі сільських рад, землевпорядники,  депутати місцевих 
рад, громадські активісти. 

Мета заходу - інформування надавачів первинних юриди-
чних послуг про питання чинного земельного законодав-
ства 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 відно-
син. 

Місце проведення: Дніпропетровська область, м. Ніко-
поль, вул. Шевченка, 130. 

 
18.09.2013 

Проведення  колективної  консультації для жителів 
села Дмитрівка Нікопольського району Дніпропетров-
ської області 

18 вересня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІнвест 
- Громадська організація "Громадська платформа впрова-
дження земельної реформи в Дніпропетровській області" 
проводить зустріч з юристом жителів села Дмитрівка Ні-
копольського району Дніпропетровської області. 

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

Мета заходу: надання первинної юридичної допомоги в 
сфері земельних відносин та підвищення обізнаності сіль-
ських жителів,  власників особистих селянських і фермер-
ських господарств  про чинне земельне законодавство 
України з питань приватизації земельних діля-
нок,орендних земельних відносин та захисту своїх прав 
на землю.  

Питання до обговорення: 

 Формування та реєстрація земельних ділянок; 

 Процедура державної реєстрації речових прав на 
земельні ділянки; 

 Нормативно-правова база орендних земельних відно-
син; 

 Отримання документів державної реєстрації на земе-
льні паї. 

Місце проведення: Дніпропетровська область, Нікополь-
ський район, село Дмитрівка. 

 
19.09.2013 
Проведення прес-брифінгу в  Дніпропетровській об-
ласній раді 

19 вересня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІнвест 
- Громадська організація "Громадська платформа впрова-
дження земельної реформи в Дніпропетровській області" 
проводить прес-брифінг в обласній раді Дніпропетровсь-
кої області.  

Учасники прес-брифінгу: представники преси, радіо, те-
лебачення. 

Мета заходу – розповсюдження інформації  щодо систе-
ми надання юридичних консультацій та поширення прак-
тичного досвіду. 

Місце проведення: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, кім. 
420. 

 

19.09.2013 

Проведення  мозкового штурму за участю першого 
заступника голови Дніпропетровської обласної ради  

19 вересня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІнвест 
- Громадська організація "Громадська платформа впрова-
дження земельної реформи в Дніпропетровській області" 
проводить мозковий штурм за участю першого заступни-
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ка голови Дніпропетровської обласної ради.  

Учасники мозкового штурму: представники Проекту US-
AID АгроІнвест, студенти-волонтери, фахівці Головного 
Управління Держземагентства у Дніпропетровській об-
ласті та Реєстраційної служби Головного управління 
юстиції у Дніпропетровській області, перший заступник 
голови Дніпропетровської обласної ради, народні депу-
тати, представники органів місцевого самоврядування 
та громадських організацій, представники ЗМІ. 

Мета заходу – проведення мозкового штурму представ-
ників органів державної влади, місцевого самовряду-
вання, громадськості з питань взаємодії в процесі інфо-
рмування населення Дніпропетровської області  про 
новації в земельному законодавстві України та порядку 
реєстрації прав власності на земельні ділянки. 

На порядку денному – обговорення етапу виконання 
завдань Проекту АгроІнвест, обговорення  проблем, що 
виникають в ході реалізації Проекту, та шляхів їх вирі-
шення, налагодження порозуміння всіх зацікавлених 
сторін щодо питань в сфері земельних відносин. 

Місце проведення: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, 
кім. 420. 

 

24.09.2013 

Проведення  колективної  консультації для  надава-
чів первинних юридичних послуг в  Широківському 
районі, Дніпропетровська область 

24 вересня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест - Громадська організація "Громадська платформа 
впровадження земельної реформи в Дніпропетровській 
області" проводить колективну  консультацію для  нада-
вачів первинних юридичних послуг в Широківському 
районі Дніпропетровської області. 

До участі у консультації запрошуються голови сільських 
рад, землевпорядники, секретарі сільських рад, депута-
ти місцевих рад, громадські активісти. 

Мета заходу - інформування надавачів первинних юри-
дичних послуг про питання чинного земельного законо-
давства України. 

Місце проведення: Дніпропетровська область, м. Широ-
ке, вул. Леніна, 107. 

 

24.09.2013 

Проведення  колективної  консультації для жителів 
села Олександрівка Широківського району Дніпро-
петровської області 

24 вересня 2013 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест - Громадська організація "Громадська платформа 
впровадження земельної реформи в Дніпропетровській 
області" проводить зустріч з юристом жителів села 
Олександрівка Широківського району Дніпропетровської 

області. 

Учасники зустрічі: жителі села Олександрівка, власники 
особистих селянських та фермерських господарств. 

Мета заходу: надання первинної юридичної допомоги в 
сфері земельних відносин та підвищення обізнаності 
сільських жителів,  власників особистих селянських і 
фермерських господарств  про чинне земельне законо-
давство України з питань приватизації земельних діля-
нок,орендних земельних відносин та захисту своїх прав 
на землю.  

Місце проведення: Дніпропетровська область, Широків-
ський район, село Олександрівка. 

 

26-27.09.2013 

Ознайомча поїздка до СОК «Чиста флора», Івано-
Франківська область  

26-27 вересня 2013 року Проект USAID АгроІнвест про-
водить ознайомчу поїздку для представників сільського-
сподарських кооперативів, що займаються вирощуван-
ням і переробкою лікарської сировини, до сільськогос-
подарського обслуговуючого кооперативу «Чиста фло-
ра». Мета поїздки – ознайомлення з кращими практика-
ми організації роботи кооперативу, ведення господарсь-
кої діяльності та збуту продукції. 

Місце проведення: сільськогосподарський обслуговую-
чий кооператив «Чиста флора», Івано-Франківська об-
ласть, Коломийський р-н., с.Спас. 

 

29.09. 2013 

Телепрограма «Моя земля - моє право»  

29 вересня 2013 року на телеканалі «Ера» вийде в ефір 
черговий випуск телепрограми «Моя земля - моє пра-
во», підготовлений у рамках однойменної інформацій-
ної кампанії, що впроваджується Українським освітнім 
центром реформ за сприяння Проекту USAID АгроІн-
вест. 

Тема випуску: «Актуальні питання земельної реформи: 
питання та відповіді». 

 

30.09. 2013 

Радіопрограма «Моя земля - моє право» 

30 вересня 2013 року на радіо «Ера» вийде в ефір два-
дцятий 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 реформи: 
питання та відповіді». 
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Інформаційні матеріали Національного прес-
клубу з аграрних і земельних питань 

- Що спонукало до ухвалення закону? 

- 

 Донедавна існувала серйозна колізія між двома зако-
нами у питаннях землевпорядкування, які були при-
йняті 2012 року. Перший із них скасовував існування 
комісій, які займалися узгодженням землевпорядної 
документації. А інший, ухвалений буквально навздогін 
– за тиждень, знову вводив ці комісії до законодавчо-
го поля. Тож існувала цілковита невизначеність: чи 
потрібні згадані комісії, чи ні. 

 

Є й інше питання. Воно стосувалося ефективності 
роботи таких комісій. І того, що вони, розгортаючи 
свою роботу, несли великі корупційні ризики. І на-
справді не спрощували процедуру відведення земе-
льних ділянок, а робили її довшою, більш затратною і 
більш ризикованою для тих, хто звертався до цих ко-
місій. 

 

 Чи вдалося закону істотно спростити процедуру 
набуття прав на землю громадянами? 

 

- На наш погляд – так. Справа в тому, що до прийнят-
тя цього закону на відведення земельної ділянки було 
потрібно отримувати згоду від п’яти органів, але така 
процедура не завжди була доцільною. 

Так, органи охорони культурної спадщини були впи-

сані в усі проекти землевідведення, які раніше розро-
блялися, причому, незалежно від того, чи знаходила-
ся земельна ділянка в історичному місці чи ні. Часто 
це призводило до того, що місцеві органи культурної 
спадщини могли не зовсім коректно користуватися 
таким своїм правом і вимагали проведення розкопок 
чи якоїсь інвентаризації по земельних ділянках, де 
такої потреби не було. Подейкують, що навіть існува-
ли неофіційні розцінки на проведення таких робіт, 
точніше, на отримання погодження від такого органу. 

 

Те саме стосується й інших погоджувальних структур. 
До того ж комісії повинні були погоджувати докумен-
тацію колегіально і для цього мали утворюватися з 
представників цих органів. Але насправді цього вда-
лося досягти не повсюдно. В окремих місцях вони 
взагалі не були створені, в інших працювали нерегу-
лярно, або, якщо збиралися, то не ухвалювали рі-
шень. 

 

Тому фізичні особи – селяни повинні були самостійно 
проходити ці всі погодження і зазнавати корупційних 
ризиків, значних фінансових витрат. 

 

- Велика кількість платних експертиз, що прово-
дилися в попередні роки, додатковим фінансо-
вим тягарем лягала на плечі громадян, які входи-
ли у власність землею. Як ситуація виглядатиме у 
зв’язку з ухваленням нового закону? 

З ухваленням нового закону узгоджувати землевпорядну 
документацію буде простіше  

Експерти визнають, що процедура узгодження землевпорядної документації останнім 
часом дедалі більше ускладнювалася. Фактично настав момент, коли відведення ділянки 
стало вкрай складним, а узгодження документації нагадувало біг з перешкодами, які вини-
кають у найнесподіваніших місцях. Цілком зрозуміло, що це жодним чином не сприяло роз-
витку сільських територій та аграрного бізнесу. На вирішення цієї проблеми у липні по-
точного року було ухвалено закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни у сфері земельних відносин щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок», 
який стосується земель державної та комунальної власності. Нещодавно він набув чин-
ності. Докладно про нього – в інтерв’ю з директором Ресурсного центру з прав на землю, 
створеного за підтримки Проекту USAID «АгроІнвест», президентом Асоціації 
«Земельна спілка України» Андрієм КОШИЛЕМ. 
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- Ці погодження існуватимуть лише в тому разі, якщо 
земельна ділянка потрапляє до сфери діяльності пев-
ної служби. Якщо ділянка знаходиться в історичному 
місці, потрібне буде погодження органів культурної 
спадщини. Якщо ж ні – без цього можна обійтися.  До 
речі, таких земельних ділянок буде переважна біль-
шість, напевне, із 95%. Те саме стосується і санітарно-
епідеміологічних органів. Якщо ділянка знаходиться в 
охоронній зоні якихось об’єктів, приміром, водозабір-
ників тощо, тоді потрібне буде погодження цього орга-
ну. В інших випадках воно не потрібне. Це означає, що 
суттєво спроститься вся процедура - скоротиться не 
лише час, скоротяться й трудові затрати, корупційні 
ризики. 

- А як люди будуть дізнаватися, які саме експерти-
зи вони мають пройти? 

 

- Зберігається основне погодження – з органами земе-
льних ресурсів, які в земельному кадастрі повинні об-
ліковувати ці охоронні зони, історичні місця тощо. За їх 
допомогою з’ясовуватиметься, чи потрібне також пого-
дження інших органів, і в якому ракурсі. 

 

- Законом ліквідовані комісії з питань погодження 
документації із землеустрою. Що це дає пересіч-
ним громадянам? 

 

- Громіздкий колегіальний орган в даному випадку не 
виправдав поставленого перед ним завдання. Я вже 
згадував, наскільки неефективно працювали такі комі-
сії у багатьох місцях, як затягували вирішення тих чи 

інших питань. Були проблеми з печатками цих комісій 
тощо. Тож можна було подати до них документи на 
землевідведення і очікувати відповіді комісії місяцями і 
навіть роками.  

 

Сьогодні ситуація змінюється. Єдине погодження – з 
органами земельних ресурсів не дає затягувати в ціло-
му процес погодження землевпорядної документації. 

 

- Де, у відповідності до закону, здійснюватиметься 
державна реєстрація земельної ділянки? 

 

- Досі існувала невизначеність у цьому питанні. Але 
новий закон розставляє все по своїх місцях: він перед-
бачає, що узгодження документації проводитиметься 
на районному рівні. Це більш доцільно, тому що навіть 
поїздка до обласного центру – це доволі затратна річ 
для сільського мешканця. До того ж це може бути не 
одна поїздка, тому вирішення питання на районному 
рівні більш доцільне та оперативне. 

 

Якщо взяти область, то в ній багато районів, і на штат 
обласного управління, як правило, припадає підвище-
не навантаження. Звідси – черги. Районний відділ від-
повідає за свою територію, знає ситуацію на місці, то-
му ухвалює більш обґрунтовані рішення. 

 

Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ, 

Національний прес-клуб з аграрних та земельних 
питань  

14.08.2013 
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- Що собою являє система «зелених» ринків і яка 
в ній потреба? 

- «Зелені» ринки - це умовна назва. Вона походить 
від назви Національного проекту. А в цілому система 
«зелених» ринків на урядовому рівні визначена як 
система продовольчих ринків України. 

Розробка і реалізація Національного проекту «Зелені 
ринки» передбачає комплексний підхід до формуван-
ня мережі збуту сільськогосподарської продукції, по-
чинаючи від формування центрів заготівлі, первинної 
переробки, зберігання. Наступний етап – формування 
місцевих, фермерських, регіональних ринків і оптових 
ринків, які сьогодні активно будуються в Україні. 

Нова система спрямована на формування сучасних 
каналів якісного та ефективного збуту свіжої сільсько-
господарської продукції,насамперед тієї, яка виробля-
ється фермерськими та особистими селянськими гос-
подарствами. Понад усе йдеться про плодоовочеву 
та ягідну продукцію. Також не виключається свіжа 
м’ясо-молочна продукція. Так само, як і в країнах Єв-
ропи, в цю систему не входять ринки технічних куль-
тур і зерна. 

 - На якому етапі готовності перебуває система 
«зелених» ринків і коли вона запрацює? 

 - Проект «АгроІнвест» надає технічну допомогу уря-
довим структурам, зокрема, Міністерству аграрної 
політики та продовольства, Державному агентству з 
інвестицій та управління національними проектами з 
розробки стартового етапу Національного проекту 

«Зелені ринки». Сьогодні розробляється попереднє 
техніко-економічне обґрунтування нацпроекту. У лип-
ні було завершено перший етап цієї роботи, а нещо-
давно - 9 серпня – другий. Передбачається, що в сер-
пні-вересні буде повністю завершено обґрунтування 
цього проекту і ми вийдемо на урядове рішення щодо 
затвердження його загальної концепції. 

- Хто на державному рівні просуває ідею 
«зелених» ринків? 

-  Найактивніше просувають цей проект Державне 
агентство з інвестицій та управління національними 
проектами і, безумовно, Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства. Для більш чіткої координації 
роботи створено міжвідомчу робочу групу. До її скла-
ду увійшли представники не лише згаданих структур, 
а й Міністерства фінансів, Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі, Проекту «АгроІнвест». 

Розробку попереднього техніко-економічного обґрун-
тування Національного проекту «Зелені ринки» та 
його затвердження включено до Національного  пла-
ну дій на 2013 рік щодо впровадження президентської 
програми економічних реформ на 2010-2014 роки. 
Тож робота, яку ми зараз спільно виконуємо, нале-
жить до числа вельми вагомих, до таких, що мають 
загальнонаціональне значення. 

- Яка роль в підготовці Національного проекту 
«Зелені ринки» відводиться «АгроІнвесту»? 

- Одним з напрямів роботи «АгроІнвесту» як проекту 
міжнародної технічної допомоги є підтримка розвитку 

Ринки сільськогосподарської продукції мають 
позеленішати 

В Україні триває робота з підготовки Національного проекту «Зелені рин-
ки». Ним передбачається запровадження принципово нової системи реаліза-
ції сільськогосподарської продукції, яка максимально врахує інтереси її вироб-
ників та споживачів. 

Про підготовку нацпроекту, особливості та вагу «зелених» ринків розпові-
дає керівник напрямку «Розвиток ринкової інфраструктури» Проекту USAID 



 Стор. 28 

ринкової інфраструктури в Україні. У нас є відповідні 
експерти в цій сфері. І саме тому Міністерство аграр-
ної політики та продовольства, Державне агентство з 
інвестицій та управління національними проектами 
звернулися до нашого Проекту з проханням надати 
технічну та фінансову підтримку в обґрунтуванні і 
розробці попереднього техніко-економічного обґрун-
тування Національного проекту «Зелені ринки». 

- Як регіони відреагували на ідею щодо підготов-
ки та подальшої реалізації Національного проек-
ту «Зелені ринки»? 

- На першому етапі було проведено дослідження го-
товності регіонів щодо їх участі в цьому проекті. Пе-
реважна більшість з них виявила зацікавленість до 
нього. Більше того – регіони подали свої конкретні 
пропозиції. Вони стосуються локальних інвестицій-
них проектів як складової Національного проекту 
«Зелені ринки». Ми передбачаємо, що переважно ці 
пропозиції будуть враховані. 

Разом з тим, кілька областей не зацікавилися цим 
проектом. Зокрема, Житомирська область повідоми-
ла, що вона не має потреби в розбудові інфраструк-
тури або елементів Національного проекту «Зелені 
ринки». Хоча, на нашу думку, тут або не зрозуміли 
ідеї «зелених» ринків, або не захотіли витрачати час 
на підготовку своїх пропозицій. 

Національний проект «Зелені ринки» - це не лише 
ринки сільськогосподарської продукції, а й об’єкти 
аграрної логістики – овочесховища, картоплесхови-
ща, потужності для первинної переробки, для збері-
гання. Тому я не можу повірити, що Житомирська 
область має все це у достатній кількості. Сподіваю-
ся, що на наступному етапі вона діятиме більш праг-
матично. 

- В чиїх інтересах понад усе працюватимуть 
«зелені» ринки – дрібних та середніх сільгоспви-
робників чи агрохолдингів? 

- Національний проект «Зелені ринки» спрямований 
на покращення системи збуту сільськогосподарської 
продукції і, на мою думку, цей проект  в першу чергу 
буде спрямований на  залучення дрібних та середніх 
сільськогосподарських виробників до прозорих кана-
лів збуту виробленої ними продукції та поступове 
зменшення неофіційних каналів – так званих 
«продаж з поля». Це має бути основою проекту, 
адже левова частка свіжої продукції – плодоовоче-
вої, ягідної та м'ясо-молочної – виробляється саме 

цією категорією виробників і переважно вона збува-
ється за готівку, на стихійних ринках, без належного 
контролю її якості та безпечності. 

Великі виробники мало займаються виробництвом 
плодоовочевої або свіжої продукції. Вони надають 
перевагу технічним та зерновим культурам, а там 
інший ринок і він  вже сформований. До того ж великі 
виробники плодоовочевої продукції сьогодні мають 
прямі канали її збуту.  

- Чи здатні «зелені» ринки посилити експортні 
можливості вітчизняного АПК та зміцнити його 
позиції на внутрішньому ринку? 

- Це один із важливих напрямів діяльності Націона-
льного проекту «Зелені ринки». Ми сподіваємося, що 
за його успішної реалізації наші дрібні виробники 
зможуть вийти на експорт продукції. Сьогодні вони 
не здатні цього зробити. Тому що немає платформ 
для формування товарних партій експортної продук-
ції. Це стосується і плодоовочевої продукції, в тому 
числі, й картоплі, яку ми вирощуємо з надлишком. А 
коли з’являться такі майданчики або платформи в 
рамках Національного проекту «Зелені ринки», то 
зможемо посилити наш експортний потенціал. 

Мета Національного проекту також полягає в тому, 
аби забезпечити внутрішній ринок безпечною сільсь-
когосподарською продукцією, зменшити тіньові кана-
ли її збуту. 

- Чи матиме нова система реалізації сільськогос-
подарської продукції достатнє законодавче за-
безпечення? 

- Так, матиме. Зараз вирішується питання підготовки 
проекту закону «Про ринки сільськогосподарської 
продукції». Це може бути поліпшення чинного закону 
«Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» 
або розробка нового закону. 

Наше бачення – закон «Про ринки сільськогосподар-
ської продукції» повинен охопити всі сегменти ринків 
– оптові, фермерські, місцеві ринки, логістичні об’єк-
ти. Це мусить бути комплексний закон, який регулю-
ватиме формування ринкової інфраструктури, і ко-
жен сегмент ринків матиме в ньому своє місце. 

Максим НАЗАРЕНКО,  
Національний прес-клуб з аграрних та земель-
них питань  

16.08.2013 
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- Хто був ініціатором проведення семінарів?  

- Ініціатором проведення семінарів виступив Проект 
USAID «АгроІнвест». Метою його діяльності, зокре-
ма, є поширення знань із земельних питань, про сис-
тему реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень. 

Цю ініціативу підтримали Міністерство юстиції та на-
ша асоціація – Асоціація «Земельна спілка України». 
Своє завдання ми вбачаємо в розвитку земельних від-
носин, які складаються в нашій країні.  

Інтерес Міністерства юстиції до семінарів очевидний: 
воно курує реєстрацію прав на нерухоме майно та їх 
обтяження. По суті, це нова система, яка запрацюва-
ла з початку поточного року. Її представникам часто 
бракує досвіду роботи чи спеціальних знань щодо 
вкрай складних та інколи суперечливих земельних 
відносин. Нерідко по ходу виникають питання, що 
потребують невідкладного вирішення. Тому Мінюст 
від початку був зацікавлений у проведенні таких се-
мінарів, слухачі яких могли б підвищити свій профе-
сійний рівень. 

Ми вже почали проведення семінарів. Вони відбули-
ся в двох областях – Київській та Одеській. Таку ро-
боту до кінця поточного року нам належить виконати 
ще в 16 регіонах України.  

- Кого ви залучаєте до участі в семінарах?  

- Наші слухачі – це представники Державної реєстра-
ційної служби, органів місцевого самоврядування, а 
також державні нотаріуси, які здійснюють реєстрацію 
прав на нерухоме майно та їх обтяження, в тому чис-

лі – і на земельні ділянки.  

Ми передбачаємо, що на кожному семінарі будуть 
присутніми близько 200 слухачів. А це означає, що 
загалом нашими семінарами буде охоплено кілька 
тисяч чоловік. Це дуже високий результат.  

Досвід проведення двох перших семінарів показав, 
що реєстратори прав, державні нотаріуси та пред-
ставники місцевих органів влади демонструють до 
них підвищену цікавість. Є всі підстави вважати, що 
вона не згасне і в подальшому.  

- Чому, коли виникла необхідність проведення 
семінарів, звернулися саме до Ресурсного 
центру?  

- Ресурсний центр об’єднав групу експертів, які акти-
вно займаються вирішенням земельних питань. Це 
спеціалісти дуже високого рівня. Вони працюють у 
Верховній Раді, органах земельних ресурсів, науко-
вих установах. Серед них є експерти, які вивченню 
питань, пов’язаних із земельними відносинами, прис-
вятили все своє життя.  

Наша асоціація має чималий досвід проведення по-
дібних заходів. Приміром, 2011 року спільно з Держ-
земагентством ми провели інформаційну кампанію, 
яка також охопила всю Україну. 

- Семінари у вашому розумінні – це спосіб підго-
товки реєстраторів прав чи спосіб підвищення 
їхньої кваліфікації?  

- Насамперед, семінари проводяться для того, щоб 
визначити проблеми, що потребують першочергово-

Реєстрація прав на нерухоме майно стає комфортною для 
людей 

Незважаючи на період масових відпусток, реєстратори прав на нерухоме майно та 
їх обтяження, державні нотаріуси та представники місцевих органів влади визнали 
за потрібне взятися за підвищення свого професійного рівня. Вони беруть активну 
участь у семінарах, які проводить Ресурсний центр з прав на землю. Недавно за під-
тримки Проекту USAID «АгроІнвест» він був створений Асоціацією «Земельна спіл-
ка України». 
Про семінари та проблеми, з якими наразі стикаються учасники реєстраційного 
процесу, розповідає директор юридичного департаменту Асоціації «Земельна спілка 
України» Анна МАТВІЄНКО.  
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го вирішення. Та саме розуміння їх наявності суті 
справи не змінює. Вкрай важливо навчитися справля-
тися з цими проблемами у максимально стислі термі-
ни. Як це зробити?  

Тут можливі різні підходи. Лекторська робота не ви-
ключається, та вона не домінуватиме. Ми робимо 
ставку на обмін досвідом. Тим досвідом та знаннями, 
які мають наші фахівці, і тим досвідом, що встигли 
накопичити наші слухачі. Тож насправді семінари ста-
нуть не продовженням інститутського чи університет-
ського навчання, а способом підвищення кваліфіка-
ційного рівня наших слухачів.  

- Яким проблемам, пов’язаним із роботою реєст-
раторів прав, ви приділятимете особливу увагу?  

- Особливу увагу, звісно, приділятимемо питанням 
реєстрації земельних ділянок, практиці оформлення 
землевпорядної документації, питанням ведення Дер-
жавного земельного кадастру. Також актуальним пи-
танням є організація взаємодії між Держземагентст-
вом та Державною реєстраційною службою. Інформа-
ційний обмін між цими державними органами лише 
налагоджується і з цим пов’язано чимало проблем та 
питань. Слід відзначити, що в різних регіонах України 
склалися різні процедури реєстрації земельних діля-
нок, виконання землевпорядних робіт та реєстрації 
прав. Тому ми також приділятимемо увагу тому, щоб 
основним критерієм правильності виконання проце-
дур були вимоги законодавства, а не місцеві 
«особливості».  

- Нова система реєстрації прав на нерухоме май-
но та їх обтяження запрацювала з початку ниніш-
нього року. Попервах на її адресу лунало чимало 
дорікань. Як ситуація складається зараз?  

- Будь-які зміни законодавства, а тим паче, такі масш-
табні, які відбулися на початку 2013 року, вимагають 
часу для адаптації. Тож цілком зрозуміло, що і Держа-
вний земельний кадастр, і Державна реєстраційна 
служба зазнають труднощів. Звісно, в цілому системи 
вже працюють, однак залишається багато невиріше-
них питань. 

Представники деяких областей скаржаться, що реєст-
раційна процедура затягується. Як наслідок створю-

ються черги, і люди змушені гаяти багато часу в очіку-
ванні кінцевого результату.  

Хоча законодавство і встановлює, що реєстрація 
прав на нерухоме майно та їх обтяження повинна 
здійснюватися впродовж 14 днів, та не завжди цих 
термінів дотримуються. Основні причини – наявність 
колізій у законодавстві, величезна нормативна база 
та перевантаженість реєстраторів роботою. Водно-
час, люди не повинні потерпати від кадрових та інших 
проблем, з якими стикаються державні органи. 

- Що можна зробити, аби якість роботи реєстра-
ційної системи поліпшилася вже найближчим ча-
сом? 

- Я вже казала про те, що багато проблем пов’язано з 
налагодженням інформаційного обміну між Держзе-
магентством та Державною реєстраційною службою. 
Наразі люди вимушені звертатися спочатку до однієї 
структури, а потім – до іншої. Ми вважаємо, що всі 
сили зараз треба спрямувати на те, аби вирішити цю 
проблему. Нормальний інформаційний обмін значно 
спростить життя наших співгромадян, які користують-
ся реєстраційними послугами.  

Наявність подібних нестиковок змушує багатьох лю-
дей замислюватися, а навіщо загалом потрібно було 
затівати реформування реєстраційної системи. Маю 
сказати, що необхідність у цьому була. Насправді 
практика створення Державного земельного кадастру 
як єдиної системи реєстрації безпосередньо об’єктів, 
тобто, земельних ділянок, та окремої реєстрації прав 
на нерухоме майно та їх обтяження – це доволі поши-
рена світова практика. Україна пішла одним із переві-
рених часом шляхів. Я вважаю, що він на порядок 
ліпший за систему, яка діяла до початку 2013 року. 
Хоча, звичайно, потрібен час, аби цей досвід прижив-
ся в наших умовах. Дуже сподіваюся, що наші семіна-
ри прискорять цей процес. 

Михайло ВЕРНИГОРА,  

Національний прес-клуб з аграрних та земельних 
питань 

23.08.2013 
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За різними оцінками, щороку Україна вирощує 8-10 
млн. тонн плодоовочевих культур. Якщо взяти до 
уваги цьогорічні врожайні поправки, то зазначений 
показник може виявитися набагато більшим. 

Відтак, виникає питання – як реалізувати зазначену 
продукцію? І в такий спосіб, аби це було вигідно і для 
сільгоспвиробників, і для споживачів, і для держави. 

Питання не з простих, бо насправді можливостей 
для цього не надто багато. За даними керівника на-
прямку «Розвиток ринкової інфраструктури» Проекту 
USAID «АгроІнвест» Миколи Гриценка, в Україні нині 
понад 2,7 тис. ринків різного рівня. З них близько 2 
тис. – винятково сільськогосподарські. «І тільки бли-
зько 200 ринків мають криті приміщення, які відпові-
дають усім нормативам». 

Донедавна планувалося звести 25 оптових ринків – 
по одному для кожної області. З цією метою Кабінет 
Міністрів навіть розробив спеціальну програму, та 
виконати її не вдалося – свої корективи внесла світо-
ва фінансова криза. Вона змусила український уряд 
терміново переглянути державний бюджет. По тому 
як це сталося, грошей для побудови оптових ринків 
забракло. 

На сьогодні статус оптових ринків отримали лише 11 
об’єктів, з яких збудовано тільки 3. Один з них – 
«Столичний» - у Києві. 

Сьогодні фахівці взагалі ставлять під сумнів доціль-
ність побудови такої великої кількості оптових ринків, 
яку запланував Кабмін. Чимало з них сходяться на 
думці, що цілком вистачило б 8-10 таких ринків. 

Не справдилися й надії сільгоспвиробників налагоди-

ти тісні та взаємовигідні контакти з торговельними 
мережами. Провідні з них, в тому числі й «Метро», за 
інформацією директора українського представництва 
міжнародної консалтингової компанії «НІРАС» Ната-
лії Доманської, ще з 2004 року почали активно втілю-
вати HACCP. «Це міжнародний сертифікат, який від-
слідковує якість сільськогосподарської продукції на 
всіх етапах її виробництва». 

Задум хороший, оскільки забезпечує безпеку харчу-
вання. Такий беззастережний підхід уже тривалий 
час сповідують розвинені країни світу. Проте в Украї-
ні для багатьох сільгоспвиробників він перетворився 
на нездоланну перепону. 

Одразу виникли питання – де той HACCP можна 
отримати і скільки він коштуватиме? Дотепер не всі 
аграрії отримали на них відповіді. А без них двері 
супермаркетів для дрібних та середніх сільгоспвиро-
бників залишаються зачиненими. 

З одного боку, це технічні питання. Втім, на переко-
нання багатьох фахівців, за ними криється значно 
більше проблем, ніж просто обмеження. 

Річ у тому, що виробництвом плодоовочевої продук-
ції та ягід в Україні переважно займаються саме дрі-
бні та середні сільгоспвиробники. Агрохолдинги, за-
звичай, надають перевагу зерновим та технічним 
культурам. 

Дрібні та середні сільгоспвиробники не мають доста-
тніх ресурсів для того, аби вирішувати питання на 
зразок здобуття сертифікату HACCP. І в підсумку 
втрачають свої позиції на внутрішньому ринку. 

Про зовнішні ринки їм здебільшого доводиться лише 
мріяти.  Микола Гриценко наголосив, що експортні 

«Зелені» ринки нагодують українців свіжою продукцією 

Цьогорічний врожай плодоовочевих культур та ягід змусив 
сільгоспвиробників замислитися над тим, як з максимальною 
користю реалізувати його. І виявилося, що на сьогодні очікува-
ною є створення нової системи ринків. Вона формуватиметь-
ся в рамках Національного проекту «Зелені ринки - створення 
мережі регіональних оптових продовольчих ринків». Докладно 
про нього йшлося на недавньому засіданні Національного прес-
клубу з аграрних та земельних питань.  
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поставки можливі лише за умови належної перед-
продажної підготовки та формування товарних пар-
тій. А це під силу тільки тим дрібним та середнім 
сільгоспвиробникам, які об’єднаються в кооперативи. 

За існуючих умов виробники плодоовочевої продукції 
та ягід змушені шукати порятунку на стихійних рин-
ках або продавати її перекупникам прямо з поля. 
Остання схема ділових стосунків упродовж кількох 
років набула особливого поширення. За словами 
Миколи Гриценка, у такий спосіб продається до 50% 
усієї плодоовочевої продукції. 

«Це – неофіційний канал збуту. На ньому втрачає і 
держава, і виробник. Бо йдеться про готівковий обіг, 
який не обліковується і не оподатковується. Зазви-
чай, перекупники купують продукцію за заниженою 
ціною», – пояснив Микола Гриценко. 

Тож не дивно, що останнім часом і держава, і сільго-
спвиробники шукали можливих шляхів поліпшити 
ситуацію. І, на переконання Миколи Гриценка, най-
кращим варіантом виявилося формування в Україні 
системи продовольчих ринків під назвою «зелені» 
ринки. 

Слід зазначити, що вона формуватиметься в рамках 
Національного проекту «Зелені ринки - створення 
мережі регіональних оптових продовольчих ринків». 
Нині він розробляється  Державним агентством з 
інвестицій та управління національними проектами 
України спільно з Міністерством аграрної політики та 
продовольства та Проектом USAID «АгроІнвест». 

Директор Департаменту національних проек-
тів Державного агентства з інвестицій та управління 
національними проектами України Юрій Гусєв підк-
реслив: «Цей проект дозволяє формувати продово-
льчу безпеку України. Фінансову та ідеологічну підт-
римку його реалізації надає Проект USAID 
«АгроІнвест». 

За його інформацією, перший етап роботи над Наці-
ональним проектом вже проведено. Він передбачав 
загальний аналіз підходів до «зелених» ринків, ви-
вчення досвіду у цій царині інших країн, а також уза-
гальнення вітчизняного досвіду. Сьогодні ж уже 
впроваджується другий етап, у рамках якого вирішу-
ється кілька основних питань. Одне із них стосується 
аналізу чинного законодавства. 

«За 22 роки Україна напрацювала певну сільськогос-
подарську інфраструктуру, певне законодавче поле 
діяльності сільськогосподарських ринків. І в першу 
чергу – оптових. Нам треба врахувати ці позитивні 
напрацювання. Тож за результатами розробки попе-
реднього техніко-економічного обґрунтування будуть 
запропоновані зміни, які необхідно внести для поліп-
шення інфраструктури аграрного ринку. Причому, як 
на загальнонаціональному, так і на регіональному 
рівні», - сказав Юрій Гусєв. 

Представник Державного агентства з інвестицій та 
управління національними проектами наголосив, що 
цей проект є інвестиційним. Відтак, налаштований на 
інтереси інвесторів – як українських, так і зарубіжних. 

Юрій Гусєв сподівається, що Національний проект 
понад усе зацікавить європейських інвесторів. І не 
лише тому, що в таких країнах, як Франція та Іспанія, 
дуже розвинена інфраструктура збуту сільськогоспо-
дарської продукції. Це зумовлено й перспективами 
приєднання України до Зони вільної торгівлі, а вона 
значно спрощує перетік капіталів з одних держав до 
інших. 

Питання щодо участі держави в реалізації Націона-
льного проекту, за словами Юрія Гусєва, визначати-
меться пізніше – потому, як його затвердить Кабінет 
Міністрів. І ця допомога може виражатися не стільки 
у фінансовій підтримці, скільки у сприянні вирішенню 
питань про виділення земельних ділянок під ринки 
тощо. 

Юрій Гусєв висловив сподівання, що вже у вересні 
буде повністю підготовлено попереднє техніко-
економічне обґрунтування Національного проекту, і 
невдовзі воно буде спрямоване на розгляд у Кабінет 
Міністрів. Отож, до кінця поточного року можна буде 
говорити і про форми державної підтримки форму-
вання системи «зелених» ринків в Україні. 

Наталія Доманська пояснила, що мережа «зелених» 
ринків є трирівневою і складається з ринків загально-
національного та регіонального значення, а також із 
фермерських ринків. 

За кожним типом ринків розроблена модель, яка, 
крім іншого, містить архітектурні рішення щодо конс-
трукцій, інженерних мереж та оцінку реалізації кож-
ної зазначеної моделі в усереднених умовах. Прив’я-
зка до конкретних умов здійснюватиметься на місці. 
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Великі сподівання Наталія Доманська  покладає на 
оптові ринки. За її словами, вони надають можли-
вість працювати як дрібним і середнім, так і потуж-
ним сільгоспвиробникам. 

Оптові ринки забезпечать виробників правдивою 
інформацією щодо цін, які впродовж дня складають-
ся на сільгосппродукцію, а також необхідною серти-
фікацією, що гарантує її безпечність. Важливо й те, 
що виробники можуть об’єднуватися та спільно про-
сувати свою продукцію під брендом, створеним оп-
товим ринком. 

Ефективність такого підходу підтверджена, зокрема, 
досвідом роботи Познанського оптового ринку у 
Польщі. На момент його відкриття 70-80% всієї про-
дукції, що пропонувалася до продажу, мала інозем-
не походження. Буквально невдовзі цей показник 
змінився на користь польських сільгоспвиробників. 
Їхня продукція вже домінувала, бо становила 60-
65% від загального продажу. 

Наталія Доманська зазначила, що обговорювати-
муться умови торгівлі на українських ринках. «На 
певних ринках можуть бути запроваджені заборони 
на торгівлю особам, які не мають стосунку до сільго-
спвиробництва, для нелокальних виробників». 

На думку Миколи Гриценка, сьогодні найважливіше 
звернути увагу на формування ринків другого і тре-
тього рівнів. «Це регіональні та місцеві ринки, які 
найближче розташовані до виробників та спожива-
чів сільськогосподарської продукції». 

Учасники засідання Національного прес-клубу з аг-
рарних та земельних питань особливу увагу привер-
нули до того, що система «зелених» ринків водно-
час вирішує і соціальні питання. Микола Гриценко 
навів приклад села Добре Симферопольського ра-
йону в АР Крим, де нещодавно відбулася презента-
ція проекту оптово-роздрібного ринку. Він має роз-
ташуватися на 3 гектарах землі, тож належить до 
розряду невеликих за розмірами. Натомість ство-
рює 500 робочих місць, що дуже багато важить для 
регіону. Заразом цей ринок знімає досить велику 
напругу щодо врегулювання торгівлі плодоовоче-
вою продукцією вздовж ялтинської дороги. Отож, 
врегульовує питання безпечності цієї продукції. 

Чи зацікавить інвесторів згаданий Національний 
проект і чи захочуть вони взяти у ньому безпосеред-
ню участь? Учасники засідання дали ствердну від-
повідь на це запитання. А Микола Гриценко ще й 
послався на конкретний приклад: «Зараз ми завер-
шуємо дослідження щодо створення ринку в Крас-
ногвардійському районі. Переговорили з фермера-
ми. Всі готові вкласти гроші, навіть назвали конкрет-
ні цифри, щоб самотужки профінансувати побудову 
ринку». 
І такі приклади – непоодинокі. 

Максим НАЗАРЕНКО, 
Національний прес-клуб з аграрних та земель-
них питань 

29.08.2013а 



    «Зелені» ринки нагодують українців свіжою продукцією 

    Советники готовы к активной работе 

    II етап розробки попереднього ТЕО Нацпроекту «Зелені ринки» завершено 

    ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК – ТЕМА СЕМІНАРУ У ЛУЦЬКУ 

    Каховський ЦВЮП влаштував консультацію під відкритим небом 

    Моя земля - моє право, радіо №18 

    В Николаеве запланирован семинар по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество 

    Юридична допомога сільському населенню: як отримати безкоштовну консультацію з земельних питань 

    В г. Луцке состоялся семинар по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

    КС “Вигода” та проект АгроІнвест в телевипуску каналу “Ера” (відео) 

    Семінар у Луцьку 

    Проект "Зелені ринки" дасть змогу дрібним і середнім товаровиробникам вийти на експорт 

    Реєстрація прав на нерухоме майно стає комфортною для людей 

    Ресурсный центр по правам на землю проведет серию cеминаров 

    Урядовий портал: Нацпроект "Зелені ринки" посилить експорт сільськогосподарської продукції 

    Регистрация прав на недвижимость становится комфортной для людей 

    Марія Сюма та Наталія Ільїна у в ефірі радіо “Ера” (аудіо) 

    Нацпроект «Зелені ринки» розвине логістику АПК 

    "Зелені ринки" посилять експортні можливості вітчизняного АПК - експерт 

    "Зелені ринки" можуть залучити 4 млрд грн приватних інвестицій - експерт 

АгроIнвест у ЗМІ 
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    Реєстрація прав стає комфортною 

    ПредТЕО украинского нацпроекта "Зеленые рынки" будет разработан за гранты Проекта USAID Агроинвест 

    Підготовка телепередачі “Співпраця кредитних спілок з фермерами” 

    Зеленые рынки станут эффективным каналом сбыта фермерской продукции — эксперт 

    Эксперт агрорынка Николай Гриценко: Национальному проекту Украины «Зелёные рынки» – зелёный свет!.. 

    Яку вигоду матимуть сільгоспвиробники від реалізації Національного проекту «Зелені ринки»? 

    Рынки сельскохозяйственной продукции должны «позеленеть» 

    Эксперты прогнозируют обвал цен в Украине из-за закрытой россиянами границы 

    Українці можуть готуватися до падіння цін на продукти 

    Проект USAID АгроІнвест провів навчальну поїздку для малих та середніх сільгоспвиробників 

    Из-за торговой войны с Россией цены на товары могут обвалиться на 30% - эксперты 

    Торговая война с Россией "подарит" украинцам дешевые продукты - эксперты 

    Ринки сільськогосподарської продукції мають позеленішати 

    Якісна українська м'ясо-молочна продукція чи порожні прилавки? Або як прокласти шлях від базару до циві-
лізованого ринку і не втратити тваринництво 

    Новый закон упростит земельные докуметации 

    Земельну тяганину пропонують спростити 

    Задача з багатьма невідомими 

    Набув чинності новий “земельний” закон. Узгоджувати документацію буде легше? 

    С принятием нового закона согласовывать землеустроительную документацию будет проще 

    Процедуру получения прав на землю упростили, - эксперт 

Серпень 2013 року Стор. 35 



    З ухваленням нового закону узгоджувати землевпорядну документацію буде простіше 

    СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ: ПОЧАТОК ШЛЯХУ 

    Кооператив приєднується до розвитку Аналітичного центру АСУ 

    У гектарів з’явиться регулятор? 

    Українські селяни чекають на ринок землі, бояться його і хочуть іншого 

    Зелений туризм із золотим відтінком 

    В Украине треть владельцев паев никогда не видели своей земли 

    Відбувася семінар-тренінг "Механізми підвищення спроможності сільськогосподарських дорадчих служб" 

    Семінар ТАІЕХ 

    Зачем из кредитных союзов хотят сделать кооперативные банки 

    У Житомирі відбулася науково-практична конференція на тему: "Як власники земельних паїв та аграрії Жи-
томирщини ставляться до земельної реформи?" 

    Земля у пошуках господаря 

    Президент подписал Закон об оформлении земельных участков по месту их расположения 

    Фермерів-плодівників – членів кредитної спілки «Придунав`я» вчили кооперуватися 

    АгроІнвест провів навчальний тур для сільгоспвиробників 

    В Крыму с начала года реализуется 57 проектов международной технической помощи 

    ПРОЕКТ «АГРОІНВЕСТ» НА ПІВНОЧІ ОДЕЩИНИ: РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА РІК 

    ПРЕЗЕНТАЦІЯ: Підсумки діяльності проекту «АгроІнвест»: статистика, проблеми, результати 

    ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Миколаївський ЦВЮП за 9 місяців роботи вирішив 37 земельних конфліктів! 
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    ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Юристи Каховського та Білозерського ЦВЮП представили «АгроІнвест» в Сімферополі 

    ІСТОРІЇ. Доглядати батька не хотіли, а за спадком приїхали 

    ІСТОРІЇ. Питання орендної плати вирішили в досудовому порядку 

    КОНСУЛЬТАЦІЇ. Функціонування Державного земельного кадастру у 2013 році 

    КОНСУЛЬТАЦІЇ. Хто може не платити земельний податок 

    ПРОСВІТА. У Вознесенську розповіли про нововведення в земельне законодавство 

    ІСТОРІЇ. Котовський ЦВЮП допоміг громадянці провести в будинок газ 

    ІСТОРІЇ. Вирішена проблема у Білозерці: громадянка отримала позитивний висновок в суді! 

    ПРОСВІТА. Приклад законодавчої недосконалості – мораторій на продаж землі 

    ПРОСВІТА. Найпопулярніші теми звернень громадян до ЦВЮП 

    ПРОСВІТА. Чому виникають земельні проблеми АБО «оксюморони» земельного законодавства 

    ПРОСВІТА. Договори про співпрацю ЦВЮП з сільськими радами: мета, завдання та форми роботи 

    КОНСУЛЬТАЦИИ. Новый порядок госрегистрации прав на землю 

    КОНСУЛЬТАЦЇЇ. Все, що потрібно знати про сплату земельного податку 

    У Херсоні презентували результати проекту, привсяченого земельним правам 

    КОНСУЛЬТАЦІЇ. Приватизація земельної ділянки співвласникам житлового будинку окремо один від одного 

    Земельні права: історії успішного захисту та невирішені конфлікти 
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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 виносяться для обговорення в ході проведення засідань Націона-
льного прес-клубу з аграрних і земельних питань та прес-турів, споріднені з 
підготовленими інформаційними матеріалами, радіо- і телевізійним продуктом. 
Інформаційні матеріали, анонси радіо- і телевізійних програм, засідань Націона-
льного прес-клубу з аграрних і земельних питань та останні новини про реалі-
зацію програми “Моя земля – моє право” розміщуються на сайтах УОЦР і Прое-
кту АгроIнвест. 
 
Сторінка Національного прес-клубу у Facebook 
 
У серпні було підготовлено:  
 
Інформаційні матеріали для ЗМІ: 
 З ухваленням нового закону узгоджувати землевпорядну докумен-

тацію буде простіше 
 Ринки сільськогосподарської продукції мають позеленішати 
 Реєстрація прав на нерухоме майно стає комфортною для людей 
 "Зелені" ринки нагадують українців свіжою продукцією 
Телепередача: 
 Співпраця дрібних сільськогосподарських виробників з кредитними 

спілками   
Радіопрограми:   
 «Як позики кредитних спілок сприяють розвитку селянських госпо-

дарств?» 
 «Зелені ринки»   

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

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

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


