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Жовтень 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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1 жовтня 2013 року міжві-
домча робоча група Нац-
проекту «Зелені ринки» 
рекомендувала Проекту 
USAID «АгроІнвест» 
схвалити результати IIІ 
етапу розробки поперед-
нього техніко-
економічного обґрунту-
вання Національного 
проекту «Зелені ринки» – 
створення мережі регіо-
нальних оптових продо-
вольчих ринків». 
Про це повідомив дирек-

тор Департаменту 
національних про-
ектів Держінвестп-
роекту та голова 
Міжвідомчої робо-
чої групи Юрій 
Гусєв. 
«До третього ета-
пу розробки попе-
реднього техніко-
економічного об-

ґрунтування увійшли 2 
розділи: «Фінансовий 
аналіз, обсяги інвести-
цій» та «Правове середо-
вище й форми участі 
держави в проекті», – 
розповів Ю. Гусєв. 
За словами Юрія Гусєва, 
третій етап попереднього 
ТЕО відповідає технічно-
му завданню Нацпроек-
ту, що дає підстави очіку-
вати, що USAID 
«АгроІнвест» його пого-
дить. 

Розробником поперед-
нього техніко-
економічного обґрунту-
вання «NIRAS Україна» 
запропоновано реалізу-
вати Національний про-
ект «Зелені ринки» за 
трьохрівневою моделлю, 
яка охопить ринки трьох 
рівнів: національні оптові 
ринки сільськогосподар-
ської продукції, регіона-
льні оптові та місцеві 
фермерські ринки. 
Участь у засіданні Міжві-
домчої робочої групи 
взяли: директор ТОВ 
«NIRASУкраїна», пред-
ставники Держінвестпро-
екту, Асоціації оптових 
ринків сільськогосподар-
ської продукції, Мінагро-
політики, Мінекономроз-
витку, Мінфіну. 

Засідання Міжвідомчої робочої групи Національного проекту 
«Зелені ринки», Київ 

 Стор. 4 

1 жовтня 2013 року заве-
ршено розробку проекту 
реконструкції ринку живої 
худоби «Чародій» у м. 
Жашків. Ця робота про-

водиться в рамках вико-
нання субконтракту Про-
екту USAID АгроІнвест і 
ґрунтується на поперед-
ньо проведеному марке-

тинговому дослідженні 
попиту і пропозицій збуту 
живої худоби на ринку 
«Чародій». 

Розробка проекту реконструкції ринку живої худоби 
«Чародій»  

2 жовтня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
узяв участь у семінарі 
Комітету підприємців 
АПК при Торгово-
промисловій палаті Укра-
їни. Метою семінару бу-
ло обговорення нещода-
вно прийнятого закону 

про трансферне ціноут-
ворення та перспективи 
його застосування для 
аграрного сектору. У за-
ході взяли участь галузе-
ві асоціації – партнери 
Проекту і приватні компа-
нії. Учасники обговорили 
практичні аспекти засто-

сування трансферного 
ціноутворення та вияви-
ли ряд проблем, які пот-
ребують додаткових кон-
сультацій із податковими 
органами для виявлення 
потреб потенційних змін 
у законодавстві. 

Семінар із трансферного ціноутворення в Торгово-
промисловій палаті, м. Київ  
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2 жовтня 2013 року сіль-
ськогосподарський об-
слуговуючий кооператив 
«Фрукти Криму» запустив 
у роботу лінію по сорту-
ванню овочів і фруктів. 
Обладнання для органі-
зації сортувальної лінії 
було надано кооперативу 
в рамках виконання умов 
грантового конкурсу Про-
екту USAID АгроІнвест 
«Розвиток спроможності 
організацій виробників». 
Використання сортуваль-
ної лінії надасть можли-

вість членам коопе-
ративу значно змен-
шити час, необхідний 
на сортування і калі-
брування сільського-
сподарської продук-
ції, і дозволить пок-
ращити якість та збі-
льшити кількість пе-
реробленої коопера-
тивом продукції для її 
продажу або закла-
дання в камери охо-
лодження для пода-
льшого збуту. 

Круглий стіл «Презентація техніко-економічного 
обґрунтування будівництва оптово-роздрібних ринків 
сільськогосподарської продукції у Роздольненському та 
Красногвардійськoму районах АР Крим», Сімферополь  

2 жовтня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
провів круглий стіл 
«Презентація техніко-
економічного обґрунту-
вання будівництва опто-
во-роздрібних ринків 
сільськогосподарської 
продукції в Роздольнен-
ському та Красногвар-

дійськoму районах АР 
Крим». 
Метою круглого столу 
було публічне обговорен-
ня за участю лідерів ініці-
ативних груп, представ-
ників місцевих органів 
влади та Міністерства 
аграрної політики і про-
довольства АР Крим ре-
зультатів проведених 

маркетингових дослі-
джень та економічного 
обґрунтування будівницт-
ва ринків. 
Результати обговорень 
будуть основою для роз-
робки подальших планів 
роботи з реалізації цих 
проектів у рамках держа-
вно-приватного партнер-
ства. 

Президент України підписав Закон “Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та сировини”  

3 жовтня 2013 року Пре-
зидент України Віктор 
Янукович підписав Закон 
№ 425-VII “Про виробни-
цтво та обіг органічної 
сільськогосподарської 
продукції та сировини”, 
про що було повідомлено 
прес-службою Президен-
та України. 
Законом визначаються 
правові, економічні, соці-
альні та організаційні 

основи ведення органіч-
ного сільського господар-
ства, висуваються вимо-
ги до вирощування, виро-
бництва, перероблення, 
сертифікації, етикетуван-
ня, перевезення, збері-
гання і реалізації органіч-
ної продукції та сирови-
ни. 
Партнер Пректу USAID 
АгроІнвест – Федерація 
органічного руху України, 

яка брала безпоредню 
участь у розробці цього 
Закону, висловлює споді-
вання, що з прийняттям 
Закону в державі активі-
зується та пожвавиться 
розвиток органічного сек-
тору і, що не менш важ-
ливо, стане неможливим, 
таке ганебне явище, як 
«псевдоорганік». 
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Зустрічі з сільськогосподарськими обслуговуючими 
кооперативами в Криму  

3 жовтня 2013 року Проект 
USAID АгроІнвест провів 
робочі зустрічі на місцях з 
лідерами сільськогосподар-
ських обслуговуючих коопе-
ративів «Золота бджола», 
«Джилек», «Старт -
М» (Первомайський район 
АР Крим). Ці кооперативи 

стали переможцями тре-
тього грантового конкурсу 
Проекту USAID АгроІнвест 
«Розвиток спроможності 
організацій виробників». 
Метою робочих зустрічей 
було ознайомлення з діяль-
ністю цих кооперативів, 
обговорення та розробка 

планів з реалізації грантів. 
У робочих зустрічах взяли 
участь представники Мініс-
терства аграрної політики 
та продовольства Криму, 
Первомайської районної 
державної адміністрації. 

III Міжнародний інвестиційний форум Кіровоградської 
області «ELISAVETGRAD INVESTMENT DAY – 2013», 
Кіровоград  

3 жовтня 2013 
року відбулося 
виїзне засідан-
ня Національ-
ного прес-клубу 
з аграрних і 
земельних пи-
тань, створено-
го Українським 
освітнім 
центром ре-
форм за підтри-
мки Проекту 
USAID АгроІн-
вест. Засідання 
проходило у 

форматі круглого столу на 
тему «Земельні аспекти 

інвестування в аграр-
ний сектор України», 
що відбувся у рамках 
Третього Міжнарод-
ного інвестиційного 
форуму Кіровоград-
ської області. 
Інвестиційний форум 
Кіровоградської об-
ласті 
«ELISAVETGRAD 
INVESTMENT DAY» – це 
щорічний захід, платформа 
для діалогу між державною 
владою і представниками 
українського та міжнарод-
ного бізнесу, що сприяє 
вирішенню питань економі-

чного розвитку та покра-
щенню економічного кліма-
ту в регіоні. 
Круглій стіл включав три 
групових засідання за учас-
тю українських політиків 
вищого рангу, зокрема, 
президента України та 
Міністра аграрної політи-
ки та продовольства 
України, голови Держав-
ного земельного агентст-
ва, голови правління Дер-
жавного земельного бан-
ку, а також провідних екс-
пертів. Представники 
Проекту USAID АгроІн-
вест узяли безпосередню 
участь у дискусії «Доступ 
агробізнесу до землі». В 
цій панелі взяли участь 
також експерти Ресурсно-
го центру з прав на зем-
лю, створеного Земель-
ною спілкою України за 
підтримки АгроІнвесту та 
заступник голови Держав-
ного земельного агентст-
ва Євген Бєрдніков. 



Ресурсний центр з прав 
на землю, створений 
Асоціацією «Земельна 
спілка України» за спри-
яння Проекту USAID Аг-
роІнвест, спільно з Мініс-
терством юстиції України 
та Державною реєстра-
ційною службою 4 жовт-
ня 2013 року провів на-
вчальний семінар у Кіро-
вограді. Тема: 
«Державна реєстрація 
земельних ділянок та 
прав на них. Повнова-
ження органів місцевого 
самоврядування щодо 
розпорядження земля-
ми». 
Мета заходу – надати 
учасникам інформацію 
про зміни в законодавст-
ві, яке регулює питання 
відведення та приватиза-
ції земель державної та 
комунальної власності, а 
також роз’яснити про-
блемні питання, що сто-
суються державної ре-
єстрації земельних діля-
нок та прав на них.  
У семінарі взяли участь 
92 учасники, серед яких 
– представники реєстра-
ційної служби управлінь 
юстиції, державні нотарі-
уси, представники сіль-
ських, селищних та місь-
ких рад, а також район-
них адміністрацій облас-
ті. 
У ході семінару були ви-
світлені такі питання: 
1. Зміни в земельному 
законодавстві України 
щодо ведення державно-
го земельного кадастру: 
• новели Закону України 
«Про Державний земель-
ний кадастр»; 

• система органів, що 
ведуть Державний земе-
льний кадастр; 
• правовий статус держа-
вних кадастрових реєст-
раторів; 
• 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 Державного 
земельного кадастру 
України.  
2. Новий порядок держа-
вної реєстрації земель-
них ділянок:  
• особливості державної 
реєстрації земельних 
ділянок, запровадженої з 
1 січня 2013 року; 
• документи, необхідні 
для державної реєстрації 
земельних ділянок; 
• строки проведення дер-
жавної реєстрації земе-
льних ділянок; 
• підстави для відмови у 
проведенні державної 
реєстрації земельних 
ділянок; 
• порядок присвоєння 
кадастрового номера 
земельній ділянці. 
3. Особливості порядку 
реєстрації прав на неру-
хоме майно, запрова-
дженого з 1 січня 2013 
року. 
4. Розпорядження земля-

ми комуна-
льної влас-
ності після 
розмежуван-
ня:  
• правові 
засади роз-
межування 
земель дер-
жавної та 
комунальної 
власності; 
• критерії 
розмежуван-
ня земель 
державної 
та комуналь-
ної власності; 
• порядок розпоряджен-
ня землями державної та 
комунальної власності, 
що набрав чинності 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; 
• зміна наймодавця у 
договорах оренди земе-
льних ділянок; 
• розміщення оголошен-
ня про виникнення права 
комунальної власності; 
• набуття земельних ді-
лянок у комунальну вла-
сність. 

Навчальний семінар «Державна реєстрація земельних ділянок та 
прав на них. Повноваження органів місцевого самоврядування 
щодо розпорядження землями», м. Кіровоград 
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4 жовтня 2013 року експе-
рти Земельної спілки 
України, партнера Проекту 
USAID АгроІнвест, узяли 
участь у роботі круглого 
столу з реєстрації нерухо-
мого майна та земельних 
ділянок в Одесі. Захід був 
організований Проектом 
USAID «Правова країна» 
спільно з Міністерством 
юстиції та Головним 

управлінням юстиції в 
Одеській області. 
У роботі круглого столу 
взяли участь представни-
ки Міністерства юстиції 
України, Головного управ-
ління юстиції в Одеській 
області, міжнародних та 
українських громадських і 
правозахисних організа-
цій. Представники Земе-
льної спілки виступили з 

доповіддю про специфіку 
обліку земельних ділянок і 
прав на землю, розповіли 
про проблеми, які виника-
ють у цій галузі. Вони 
ознайомили учасників за-
ходу з роботою Ресурсно-
го центру з прав на землю 
і надали інформаційні ма-
теріали, які доступні також 
в електронному вигляді на 
веб-порталі zem.ua. 

Круглий стіл із питань реєстрації нерухомого майна та 
земельних ділянок, Одеса  

 Стор. 8 

 5 жовтня 
2013 року в 
Запоріжжі 
Проект 
USAID Аг-
роIнвест 
взяв участь 
у презента-
ції головних 
напрямів 
своєї роботи 
пiд час свят-
кування Дня 

міста. Для мешканців було 
створене Містечко USAID, 
де презентувалися проек-
ти та організації, які спів-
працюють з Агентством 
США з міжнародного роз-
витку, та втілюють свої 
програми безпосередньо у 
Запоріжжі та у навколиш-
ніх територіальних грома-
дах. 
На стенді Проекту АгроІн-
вест у «Містечку USAID» 

запоріжці мали нагоду 
отримати безоплатну кон-
сультацію із земельних 
питань, навчитися корис-
туватися кадастровою ка-
ртою та перевірити прави-
льність відображення на 
ній своїх земельних діля-
нок; отримати інформацію 
про те, як стати членом 
кредитної спілки, а також 
про депозитні чи кредитні 
послуги. 

Презентація проекту під час святкування Дня міста, 
Запоріжжя 
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Круглий стіл з обговорення результатів дослідження та 
проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

 Стор. 10 

7 жовтня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест узяв 
участь в організації та 
проведенні круглого сто-
лу, під час якого відбуло-
ся обговорення пропози-
цій про зміни та доповнен-
ня до Податкового кодек-
су України щодо обкла-

дення податком на дода-
ну вартість сільськогоспо-
дарської продукції, яка 
реалізується сільськогос-
подарськими обслуговую-
чими кооперативами. 

Захід проводився у Мініс-
терстві аграрної політики 

та продовольства України 
спільно з виконавцем суб-
контракту Проекту USAID 
АгроІнвест – Національ-
ним науковим центром 
«Інститут аграрної еконо-
міки» Міністерства за уча-
стю співробітників мініс-
терства та науковців. 

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

9 жовтня 2013 року в Апо-
столівській районній раді 
Дніпропетровської області 
старший викладач кафед-
ри землевпорядкування, 
будівництва доріг та гео-
дезії Придніпровської дер-
жавної академії будівниц-
тва та архітектури, юрист 
Володимир Гряник провів 
групову консультацію для 
сільських голів, секретарів 
та землевпорядників міст 
Апостолове і Зелено-
дольськ та сіл Вільне, Во-
лодимирівка, Кам’янка, 
Велика Костромка, Ленін-
ське, Мар’янське, Михай-
лівка, Нива Трудова, Пер-

ше Травня та Токівське на 
тему «Новини земельного 
законодавства України». 

У проведенні групової 
консультації також узяли 
участь керівник Проекту 
Олена Васильєва, студен-
ти ДДУВС Михайло Дяч-
кін, Катерина Нємець та 
Ольга Комлева. 

Групова консультація для 
надавачів первинних юри-
дичних послуг мала на 
меті деталізувати інфор-
мацію про зміни в земель-
ному законодавстві з 2013 
року, новини з питань ре-
єстрації прав на землю та 
дати роз’яснення практич-
них питань захисту прав 
на землю сільського насе-
лення. 
Присутність на груповій 
консультації начальника 
Відділу Дежземагенства в 
цьому районі Руднєва Ма-
ксима Леонідовича та в.о. 
керівника Реєстраційної 
служби Апостолівського 
РУЮ Коваля Сергія Ана-
толійовича дозволила 
забезпечити комплексніс-
тьінформування присут-
ніх. 

У ході надання консульта-
цій було висвітлено такі 
питання: 
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. Вирішення спорів із пи-
тань земельних відносин 
(дискусія у формі питання
-відповідь). 

Крім того, розглядалися 
такі проблемні питання: 

 оформлення догово-
рів оренди на відумер-
лу спадщину та про-
блема з невитребува-
ними паями, адже не-
можливість укладати 
договори оренди на 
таких ділянках призво-
дить до зменшення 
надходжень до місце-
вого бюджету та вини-
кнення претензій з 
боку правоохоронних 
органів щодо невико-
нання посадовими 
особами своїх обов’я-



III Міжнародна конференція "Кредитування малого та 
середнього бізнесу", м. Київ 
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9 жовтня 2013 року Проект 
USAІD АгроІнвест узяв 
участь у роботі III Міжна-
родної конференції 
"Кредитування малого та 
середнього бізнесу". Ме-
тою щорічного заходу було 
обговорення актуальних 
проблем малого та серед-
нього бізнесу в Україні та 
країнах СНД, а також розг-
ляд ряду питань, що сто-
суються кредитування, 
підвищення дохідності фі-

нансових установ у спів-
праці з клієнтами та нових 
технологій, необхідних для 
підвищення ефективності 
роботи учасників ринку. 
Цьогорічний формат кон-
ференції передбачав ро-
боту у фокус-групах. Це 
стало вдалим майданчи-
ком для обміну досвідом 
та обговорення актуаль-
них питань, на якому Ната-
лія Ліщитович, керівник 
напряму «Розвиток фінан-

сування малих і середніх 
виробників» Проекту 
USAІD АгроІнвест, презен-
тувала учасникам резуль-
тати роботи Проекту в цій 
галузі, окреслила потенці-
ал розвитку ринку кредиту-
вання та співпраці Проекту 
з фінансовими установами 
в частині спільної розроб-
ки кредитних продуктів 
для малих та середніх то-
варовиробників. 

зків 

 неможливість оформ-
лення правовстанов-
люючих документів на 
землі комунальної 
власності в межах 
села через недостат-
ність коштів у місце-
вих бюджетах. 

Добра понформованість 
учасників групової консу-
льтації у зазначених пи-
таннях, у свою чергу, до-
зволить їм надавати ква-
ліфіковані консультації 
сільським жителям та 
сприяти їм у вирішенні 
земельних питань і захис-
ті земельних прав. 

Голови сільських рад по-
дякували представникам 
Громадської платформи 
за надані консультації та 
роздаткові матеріали Ре-
сурсного центру Земель-
ної спілки України і підк-
реслили потребу в прове-
денні заходів із роз’яс-
нення земельних питань. 



10-12 жовтня 
2013 року 
партнер Про-
екту USAID 
АгроІнвест – 
Асоціація 
фермерів та 
приватних 
землевлас-
ників України 
– провела 
XVI сільсько-
господарську 
виставку «Фермер Украї-
ни - 2013». 

На початку роботи виста-
вки відбулося засідання 
Ради АФЗУ, де обговорю-
валися нагальні питання 
діяльності фермерів 
України. Фахівці Міністер-
ства аграрної політики та 
продовольства та гро-
мадських аграрних орга-
нізацій провели також 
низку актуальних семіна-
рів. 

10 жовтня в рамках робо-
ти XVI сільськогосподар-
ської виставки «Фермер 
України-2013» відбувся 
навчальний семінар із 
питань розвитку сільсько-
господарської кооперації. 
Під час семінару від Про-
екту АгроІнвест була ви-
голошена доповідь 
«Практичне застосування 
норм Закону України від 
20 листопада 2012 року 
№5495-VI «Про внесення 
змін до Закону України 
«Про сільськогосподарсь-
ку кооперацію». 
11 жовтня відбулася пре-
зентація практичного по-
сібника 
"Сільськогосподарський 

обслуговуючий кооператив: 
початок шляху". Це видання – 
спроба пробудити цікавість до 
сільськогосподарського об-
слуговуючого кооперативу, 
який є власністю своїх членів, 
управляється ними, діяль-
ність його спрямована на мак-
симально ефективне обслуго-
вування їхніх потреб, у якому 
самі члени визначають цілі та 
напрями діяльності коопера-
тиву, який може народитися 
лише за наявності ініціативи 
“знизу”, який не ставить за 
мету отримання прибутку, а 
прагне збільшити прибуток 
господарств своїх членів. 
Практичний посібник предста-
вляв авторський колектив у 
складі: І.Ф. Томича, Президе-
нта Союзу сільськогосподар-
ських обслуговуючих коопера-
тивів, Р.Я. Корінця, Президен-
та Національної Асоціації 
сільськогосподарських дорад-
чих служб України та М.П. 
Гриценка, керівника напряму 
„Розвиток ринкової інфрастру-
ктури” проекту USAID АгроІн-
вест.  

Крім того, було підписано Ме-
морандум про співпрацю між 
Союзом членів сільськогоспо-
дарських обслуговуючих коо-
перативів та ДУ "Агроосвіта". 

XVI сільськогосподарська виставка «Фермер України - 
2013», Київ 
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10 жовтня 2013 року гро-
мадська організація 
«Громадська платформа 
впровадження земельної 
реформи в Дніпропетров-
ській області» у рамках 
реалізації проекту USAID 
АгроІнвест «Первинні і 
вторинні юридичні послу-
ги сільському населенню 
та власникам особистих 
селянських і фермерсь-
ких господарств у сфері 
прав власності на землю 
у Дніпропетровській об-
ласті» провела в селі Ка-
м’янка Апостолівського 
району Дніпропетровсь-
кої області групову консу-
льтацію для сільських 
жителів на тему: «Новини 
земельного законодавст-
ва України» та надала 
індивідуальні консульта-
ції. 
Консультація проводила-
ся старшим викладачем 
кафедри землевпорядку-
вання, будівництва доріг 
та геодезії Придніпровсь-
кої державної академії 
будівництва та архітекту-
ри, юристом Володими-
ром Гряником. У прове-
денні групової консульта-

ції взяли також участь 
керівник проекту Олена 
Васильєва і студент 
ДДУВС Михайло Дячкін. 
Мета групової та індиві-
дуальних консультацій на 
селі – надання первинної 
юридичної допомоги у 
сфері земельних відно-
син та підвищення обіз-
наності сільських жителів 
– власників особистих 
селянських і фермерсь-
ких господарств – із змі-
нами в земельному зако-
нодавстві України, що 
відбулися в 2013 році і 
пов’язані з приватизацією 
земельних ділянок, орен-
дними земельними відно-
синами та захистом прав 
на землю. 
У ході консультації 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; 
- Нормативно-правова 
база орендних земельних 

відносин; 
- Отримання 
документів 
державної 
реєстрації на 
земельні паї. 
Крім того, із 
жителями 
села було 
розглянуто 
питання вне-
сення змін у 
договори 
оренди за 
користування 
земельними ділянками 
(паями). 
Жителі сіл піднімали такі 
гострі питання, як  
врегулювання відносин 
між орендодавцем земе-
льних паїв та орендарем; 
виправлення помилок в 
оформлених приватиза-
ційних документах. 
Усім учасникам групових 
та індивідуальних консу-
льтацій були роздані ма-
теріали з питань земель-
них правовідносин, підго-
товлені Ресурсним 
центром Земельної спіл-
ки України. 
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Колективна консультація для жителів села Кам’янка 
Апостолівського району Дніпропетровської області 
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Спілка СЗТ України 
започаткуваля дія-
льність Інституту 
експертів-
консультантів з ка-
тегоризації та еко-
маркування у сфері 
сільського зеленого 
туризму. 

11-13 жовтня 2013 
року у Смілянському 
районі на Черкащині 
відбулася подія, 
потреба в якій відчу-
валася протягом 

останніх декількох років. 
ГО «Спілка сприяння роз-
витку сільського зеленого 
туризму в Україні» (Спілка 
СЗТУ) у 2008 р. впровади-
ла систему визначення 
якості послуг сільського 
зеленого туризму. Ця сис-
тема має назву 
«Українська гостинна са-
диба» й виконує завдання 
щодо якісної оцінки агро-
туристичних садиб – від 
базової категорії до тре-
тьої (найвищої). Ще рані-
ше, у 2004 р., Спілкою 
СЗТУ була запроваджена 
система екологічного мар-
кування садиб «Зелена 
садиба», що визначає 
«екологічність» послуг 
сільського зеленого туриз-
му у такій садибі. 

Із збільшенням числа ка-
тегоризованих садиб і 
популярності добровіль-
ної категоризації та еко-
логічного маркування се-
ред власників садиб, зро-
стала потреба у наявнос-
ті в кожному регіоні квалі-
фікованих експертів-
консультантів, які могли б 
відвідувати садиби, ви-

значати якість послуг та 
надавати відповідні консу-
льтації. 

Щоб вирішити цю пробле-
му, фахівці Спілки СЗТУ 
розробили програми та 
положення для створення 
та діяльності інституту ре-
гіональних експертів-
консультантів. Також виро-
блені методичні засади 
підготовки регіональних 
експертів-консультантів, 
виготовлені методично-
навчальні матеріали. Під-
готовка експертів-
консультантів охоплює 
самостійну роботу по ви-
вченню та аналізу норма-
тивних документів, що ре-
гулюють діяльність з на-
дання послуг щодо сільсь-
кого зеленого туризму в 
Україні, теоретичне на-
вчання на семінарі під ке-
рівництвом розробників 
системи категоризації 
«Українська гостинна са-
диба» та екологічного мар-
кування «Зелена садиба», 
а також практичне стажу-
вання з проведення добро-
вільної категоризації та 
екологічного маркування. 

Навчально-практичний 
семінар відбувся на базі 
Смілянського осередку 
Спілки СЗТУ. Учасниками 
семінару були представни-
ки Вінницької, Донець-
кої, Дніпропетровської, 
Київської, Кіровоградської, 
Харківської, Черкаської, 
Чернівецької, Чернігівської 
областей та м.Києва. Семі-
нар проведено в рамках 
проекту «Формування по-
літики розвитку та функціо-
нування сільського зелено-

го туризму в Україні», який 
реалізується за підтримки 
Проекту USAID АгроІнвест. 

На семінарі були обгово-
рені положення про функ-
ціонування програм кате-
горизації та екомаркування 
з одночасним роз’яснен-
ням чинних нормативів та 
стандартів. Учасники семі-
нару мали можливість 
оглянути всі чотири запро-
поновані для практичної 
категоризації садиби, а 
також визначити рівень 
їхньої якості. Після захисту 
протоколів із категоризації 
та тестів учасники семіна-
ру отримали посвідчення 
експертів-консультантів. 

Таким чином, в Україні за-
початкований інститут регі-
ональних експертів-
консультантів Спілки 
СЗТУ, які зможуть не лише 
професійно визначати рі-
вень якості послуг сільсь-
кого зеленого туризму в тій 
чи іншій садибі, а й нада-
вати власнику садиби ре-
комендації задля подаль-
шого покращення обслуго-
вування гостей та ринкової 
успішності. 

Мережа «Українська гос-
тинна садиба», яка пред-
ставлена на сайті Спілки 
СЗТУ, і надалі поповнюва-
тиметься садибами з пос-
лугами різного рівня якос-
ті. Передбачається розміс-
тити на сайті також реєстр 
експертів-консультантів та 
оновлені програми добро-
вільної категоризації 
«Українська гостинна са-
диба» та екомаркування 
«Зелена садиба». 

Навчально-практичний семінар Спілки сприяння розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні, Сміла Черкаської 
області 



11 жовтня 2013 року 
Проект USAID АгроІн-
вест узяв участь в орга-
нізації та проведенні 
громадського обговорен-
ня пропозицій щодо змін 
та доповнень до Подат-

кового кодексу України з 
обкладення податком на 
додану вартість сільсь-
когосподарської продук-
ції, яка реалізується 
сільськогосподарськими 
обслуговуючими коопе-

ративами. Захід прово-
дився спільно з виконав-
цем субконтракту Проек-
ту АгроІнвест – Націона-
льним науковим 
центром «Інститут агра-
рної економіки». 

Проведення громадського обговорення пропозицій щодо 
змін та доповнень до Податкового кодексу України, Київ  
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14 жовтня 2013 року в 
Харкові відбувся тренінг 
на тему "Основи ефекти-
вної комунікації з позича-
льниками- сільгоспвиро-
бниками". 

У семінарі взяли участь 
22 спеціалісти кредитних 
спілок – партнерів Прое-
кту USAID АгроІнвест, 
що безпосередньо пра-
цюють у сфері надання 

кредитів сільгоспвироб-
никам та спілкуються з 
ними. 

Семінар мав на меті під-
вищення якості послуг 
кредитних спілок для 
малих і середніх сільгос-
пвиробників шляхом про-
фесійного розвитку спів-
робітників, включаючи їх 
спроможність коротко й 
чітко роз’яснити умови 

кредитування і 
ситуацію, вести 
переговори в те-
лефонному режи-
мі, працювати з 
клієнтами і борж-
никами у незруч-
них умовах, орга-
нізувати продаж 
кредитної продук-
ції спілки тощо. 

«Приємно здиво-
вана – дуже ціка-
вий тренінг», - 
відзначила одна з 
учасниць, спеціа-
ліст КС 
«Харківська каса 
взаємодопомоги» 
О.О.Камордаш. – 
Найбільш корис-
ним були: робота 
з запереченнями, 
робота по теле-
фону та як спілку-
ватися, щоб тебе 
розуміли». 

Тренінг для кредитних інспекторів «Основи ефективної 
комунікації з позичальниками-сільгоспвиробниками", Харків  

14 жовтня 2013 року на 
радіо «Ера» вийшов у 
ефір двадцятий випуск 
радіопрограми «Моя зе-
мля - моє право», підго-
товлений у рамках од-

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

Тема випуску: «Яким 
має бути ринок земель 
сільськогосподарського 
призначення?» 

Радіопрограма «Моя земля - моє право» 



 Стор. 16 

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

15 жовтня 2013 року 
Проект USAID АгроІн-
вест узяв участь в орга-
нізації та проведенні гро-
мадського обговорення 
пропозицій щодо змін та 
доповнень до Податко-
вого кодексу України з 
обкладення податком на 
додану вартість сільсь-
когосподарської продук-
ції, яка реалізується 
сільськогосподарськими 
обслуговуючими коопе-
ративами. 

Захід був проведений у 
форматі круглого столу 
під назвою "Проблеми 
оподаткування податком 
на додану вартість сіль-
ськогосподарської про-
дукції, яка виробляється 
фізичними особами, та 
пропозиції щодо внесен-
ня змін до податкового 
законодавства" і прово-
дився спільно з виконав-

цем субконтракту проек-
ту АгроІнвест – Націона-
льним науковим центром 
«Інститут аграрної еко-
номіки». 

У заході взяли участь 
народний депутат Украї-
ни, заступник голови ко-
мітету Верховної Ради 
України з питань аграр-
ної політики та земель-
них відносин Ігор Сабій, 
представники Міністерс-
тва аграрної політики та 
продовольства України, 
Національної академії 
аграрних наук, громадсь-
ких і наукових організа-
цій сільськогосподарсь-
кого спрямування. 

Учасники круглого столу 
виголосили доповіді, які 
були присвячені пошуку 
варіантів розв'язання 
проблеми оподаткування 
податком на додану вар-
тість сільськогосподар-

ської продукції, яку виро-
бляють фізичні особи, та 
містили різноманітні про-
позиції щодо внесення 
змін до Податкового ко-
дексу України. 

За підсумками роботи 
круглого столу учасники 
запропонували внести 
зміни до Податкового 
кодексу України, які сти-
мулюватимуть розвиток 
сільськогосподарської 
обслуговуючої коопера-
ції, а також підвищать 
рівень доходів населен-
ня, яке займається виро-
бництвом та реалізацією 
сільськогосподарської 
продукції. Планується, 
що найближчим часом 
це питання буде винесе-
не на розгляд комітету 
Верховної Ради України 
з питань аграрної політи-
ки та земельних відно-
син.  

Дослідження форм організації внутрішнього аудиту в 
кредитних спілках 

15 жовтня 2013 року парт-
нер Проекту – ТОВ Ауди-
торська фірма «АВС-
Цетр» – представила ре-
зультати дослідження 
форм організації внутріш-
нього аудиту в кредитних 
спілках, що спеціалізують-
ся на фінансуванні малих 
та середніх сільгоспвиро-
бників. 

У ході дослідження було 
виявлено, що всі кредитні 

спілки – учасники Робочої 
групи з агрокредитування 
– створили в своїх кредит-
них спілках Службу внут-
рішнього аудиту (тобто 
100%), і при цьому всі 
100% повністю або част-
ково використали матері-
али та рекомендації, що 
були надані їм у січні 2013 
року в ході тренінгів, які 
проводилися за підтримки 

Проекту USAID АгроІн-
вест. 

Дослідження також вияви-
ло коло потреб внутрішніх 
аудиторів у подальшому 
навчанні задля ефектив-
ної перевірки діяльності 
кредитних спілок, і на цій 
основі була складена на-
вчальна програма та були 
заплановані найближчі 
тренінги на січень 2014 
року. 
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15 жовтня 2013 року 
Проект USAID АгроІн-
вест спільно з Українсь-
ким жіночим фондом, 
Радою жінок-фермерів 
та Спілкою сільських 
жінок України, за підтри-
мки Міністерства аграр-
ної політики та продово-
льства України, провів 
Всеукраїнську конфере-
нцію сільських жінок-
фермерів. 
Захід проводився з наго-
ди Міжнародного дня 
сільської жінки і мав на 
меті вшанування сільсь-
кої жінки-трудівниці, бе-
регині, продовжувачки 
славних традицій та ру-
шійної сили зростання 
на селі, а також згурту-
вання сільських жінок 
для вирішення нагаль-
них питань розвитку се-
ла, відродження сільсь-
кої кооперації, захисту 
прав та економічних ін-
тересів сільського насе-
лення. 

Від Міністерства аграр-
ної політики та продово-
льства України з віталь-
ним словом до учасниць 
та учасників заходу зве-
рнувся перший заступ-
ник Міністра аграрної 
політики та продовольс-

тва Іван Бісюк: «На 
сьогодні близько 8 мі-
льйонів жінок прожи-
ває у сільській місцево-
сті. Тому проведення 
такого заходу важливо 
з позиції визнання ролі 
жінки в розвитку сіль-
ського господарства, 
сільських населених 

пунктів, господарств, 
збереження сільських 
родин», − підкреслив 
Іван Бісюк. 

Перший заступник Мініс-
тра наголо-
сив на необ-
хідності захи-
сту прав жі-
нок в Україні 
в цілому та 
сільських 
жінок зокре-
ма. Адже 
їхня роль 
надзвичайно 
важлива не 
лише в роз-
витку сільсь-
ких терито-
рій, а й у со-
ціальному 
благополуччі 
країни. 
«Необхідно, 
аби сільська 
жінка могла 
реалізувати 
власні амбіції 
та плани. 
Цьому має 
посприяти й 
держава. Зок-
рема, ініціа-
тива «Рідне 
село» перед-
бачає еконо-
мічний та со-

ціальний розвиток украї-
нських сіл. І тут велика 
роль залишається саме 
за жінками», − наголо-
сив Іван Бісюк. 

Від Проекту USAID Агро-
Інвест учасниць та учас-
ників Всеукраїнської кон-
ференції привітав керів-
ник Проекту Ерік Блайх, 
який розповів про діяль-
ність Проекту і важливу 
роль, яку відіграють 
сільські жінки в реаліза-
ції ініціатив Проекту за 

Всеукраїнськa конференція сільських жінок-фермерів, Київ  
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всіма напрямами його 
діяльності. 

Про історію створення 
та просування Всесвіт-
нього дня сільської жінки 
розповіла Людмила Клє-
банова, голова Всеукра-
їнської громадської орга-
нізації "Рада жінок-
фермерів України". Ін-
формацією про здобутки 
та плани на майбутнє 
Спілки сільських жінок 
поділилася заступник 
голови Спілки Надія Го-
рідько. 

Гендерна експертка Ла-
риса Магдюк презенту-
вала результати щойно 
завершеного досліджен-
ня "Гендерний аналіз 
сільськогосподарського 
розвитку України", яке 
виконувалося під егідою 
Проекту USAID АгроІн-
вест. 

Оксана Риковська з На-
ціональної академії наук 
України розповіла про 
останні наукові розробки 
у сфері гендерно-
орієнтованого сільського 
розвитку, презентував-
ши світовий досвід та 
наголосивши на викли-
ках для України. 

Досвідом успішної робо-
ти, спрямованої на роз-
ширення економічних 
прав жінок-фермерів, 
поділилася голова Запо-
різького осередку Ради 
жінок-фермерів України 
Надія Компанієць. 

Даніло Круз-ДеПаула, 
керівник Проекту USAID 
«Розвиток фінансового 
сектору» (FINREP-II) 
розповів про завдання 
нової програми для жі-
нок, яку впроваджує за-
значений Проект. Ця 

програма спрямована на 
те, щоб розширити мож-
ливості сільських жінок 
шляхом правильного 
формування сімейного 
бюджету, грамотного 
користування фінансо-
вими послугами й інсту-
ментами. 

Фахівець із питань тубе-
ркульозу Вікторія Табун-
щик з Проекту USAID по 
контролю за туберкульо-
зом представила генде-
рні аспекти туберкульо-
зу в сільській місцевості, 
поділилася важливими 
відомостями щодо про-
філактики туберкульозу. 

Андрій Кошиль, прези-
дент Земельної спілки 
України та директор Ре-
сурсного центру з прав 
на землю, створеного за 
сприяння Проекту 
USAID АгроІнвест, роз-
повів про роботу Ресур-
сного центру та презен-
тував матеріали, наявні 
на веб-порталі ZEM.UA, 
які можуть стати в приго-
ді при оформленні прав 
на землю та захисті 
прав сільських землев-
ласників. 

Олеся Бондар з Україн-
ського жіночого фонду 
розповіла про тренінгову 
програму Фонду, спря-
мовану на гендерну інте-
грацію. 

Конференція заверши-
лася майстер-класом з 
Петриківського розпису 
та ухваленням відозви 
про включення Міжнаро-
дного дня сільської жін-
ки до переліку офіційних 
свят України. 



Круглий стіл "ЗВТ та український АПК: перспективи розвитку і 
ризики", Київ 
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У Києві 16 жовтня 2013 
року в інвестиційній ком-
панії SigmaBleyzer відбу-
вся круглий стіл на тему 
"ЗВТ та український 
АПК: перспективи розви-
тку і ризики". 
Участь у заході взяли 
партнери Проекту 
USAID АгроІнвест – 
Українська аграрна кон-
федерація, Український 
клуб аграрного бізнесу 
та Аграрний союз Украї-
ни. 
Організатори: Міжнарод-
на інвестиційна компа-
ния SigmaBleyzer та аг-
рарна компанія Har-
melia. У заході також 
узяли участь: президент 
аграрної компанії Har-
melia Джон Шморгун, 
виконавчий директор 

Міжнародного фонду 
Блейзера О.Устенко, 
радник правління ПАТ 
"Креді Агріколь Банк" 
Жан-Жак Ерве, коор-
динатор аналітичного 
центру Аграрного сою-
зу України 
Л.Старикова, експерт 
аграрних ринків УКАБ 
І.Остапчук та директор 
компанії SigmaBleyzer 
В.Бодаєв. 
Координатор Аналітич-
ного центру Аграрного 
союзу України 
Л.В.Старикова висту-
пила з доповіддю "ЗВТ 
і український АПК: мо-
жливості для розвитку 
та ризики.  

16 жовтня 2013 року 
Проект USAID долучив-
ся до парламентських 
слухань на тему 
«Забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків. Про-
блеми і дієві механізми 
їх вирішення». 
Слухання відбулися за 
ініціативи депутатів між-
фракційного об’єднання 
«Рівні можливості» зад-
ля вироблення дієвих 
механізмів забезпечення 
рівних прав і можливос-
тей жінок та чоловіків.  
Рівність прав жінки і чо-
ловіка декларується 
українськими правовими 

актами, проте до цього 
часу існують суттєві не-
доліки та прогалини у 
законодавчому регулю-
ванні питань ґендерної 
рівності. Очевидним є 
той факт, що на практиці 
українське законодавст-
во не є дієвим у частині 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків. 
Брак державної підтрим-
ки проявляється в бага-
тьох аспектах. Найбільш 
яскравими виявами дис-
кримінації жінки на ринку 
праці є співвідношення 
заробітної плати жінок і 
чоловіків та насильство 

в сім’ї. 
Заступник Міністра соці-
альної політики Лідія 
Дроздова повідомила у 
ході засідання про те, 
що Мінсоцполітики на-
правило на розгляд КМУ 
законопроект щодо за-
безпечення рівних прав 
та можливостей жінок і 
чоловіків, який передба-
чає застосування ком-
плексного підходу до 
вирішення проблеми 
паритетного представ-
ництва жінок і чоловіків 
в усіх найважливіших 
сферах життєдіяльності 
держави та суспільства. 

Парламентські слухання щодо гендерної рівності, Київ 
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Колективна консультація для жителів селища Губиниха 
Новомосковського району Дніпропетровської області 

Науково-практична конференція «Сільськогосподарське 
дорадництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку», Київ  

16 жовтня 2013 року парт-
нер Проекту USAID Аг-
роIнвест – Національна 
асоціація сільськогоспо-
дарських дорадчих служб 
України – провела науко-
во-практичну конферен-
цію на тему: 
«Сільськогосподарське 
дорадництво: проблеми, 

стратегія та шляхи розви-
тку». Захід відбувся спіль-
но з Національним науко-
вим центром «Інститут 
аграрної економіки», ДУ 
«НМЦ інформаційно-
аналітичного забезпечен-
ня діяльності ВНЗ 
«Агроосвіта», кафедрою 
аграрного консалтингу та 
сервісу НУБіПУ, Департа-
ментом науково-
освітнього забезпечення 
АПВ та розвитку сільських 
територій Міністерства 
аграрної політики та про-
довольства України за 
підтримки Проекту USAID 
АгроІнвест. До участі в 
конференції були запро-
шені сільськогосподарські 
дорадники та експерти-
дорадники, керівники й 
представники сільськогос-
подарських підприємств, 

фермерських госпо-
дарств, консалтингових, 
юридичних, фінансових 
компаній, наукових та на-
вчальних закладів, пред-
ставники органів держав-
ного і місцевого самовря-
дування, громадських ор-
ганізацій, інших підпри-
ємств, організацій, уста-
нов, чия діяльність пов’я-
зана з розвитком сільської 
місцевості та сільського 
господарства.  
У своєму вітальному слові 
Ерік Блайх, керівник Про-
екту USAID АгроІнвест, 
вказав на унікальну і важ-
ливу роль, яку сільського-
сподарські дорадчі служ-
би відіграють у розвитку 
сільських територій, що, у 
свою чергу, позитивно 
впливає на рівень життя 
сільських жителів. 

16 жовтня 2013 року пар-
тнер Проекту USAID Аг-
роІнвест – громадська 
організація "Громадська 
платформа впроваджен-
ня земельної реформи в 
Дніпропетровській облас-
ті" – провела зустріч з 

юристом жителів селища 
Губиниха Новомосковсь-
кого району Дніпропет-
ровської області. 
Учасники зустрічі: жителі 
селища Губиниха, влас-
ники особистих селянсь-
ких та фермерських гос-
подарств. 
Мета заходу – надання 
первинної юридичної до-
помоги у сфері земель-
них відносин та підви-
щення обізнаності місь-
ких жителів,– власників 
особистих селянських і 
фермерських госпо-
дарств – про чинне земе-
льне законодавство Укра-

їни з питань приватизації 
земельних ділянок, орен-
дних земельних відносин 
та захисту прав на зем-
лю.  
Питання, які обговорюва-
лися: 
- Формування та реєстра-
ція земельних ділянок; 
- Процедура державної 
реєстрації речових прав 
на земельні ділянки; 
- Нормативно-правова 
база орендних земельних 
відносин; 
- Отримання документів 
державної реєстрації на 
земельні паї. 
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16 жовтня 2013 року 
партнер Проекту USAID 
АгроІнвест – громадська 
організація "Громадська 
платформа впроваджен-
ня земельної реформи в 
Дніпропетровській обла-
сті" – провела зустріч з 
юристом жителів міста 
Перещепине Новомос-
ковського району Дніп-
ропетровської області. 
У зустрічі взяли участь 
жителі міста Перещепи-
не – власники особистих 
селянських та фермер-
ських господарств. 
Захід мав на меті надати 
первинну юридичну до-
помогу у сфері земель-
них відносин та підвищи-
ти обізнаність міських 

жителів – власників осо-
бистих селянських і фе-
рмерських господарств 
– про чинне земельне 
законодавство України з 
питань приватизації зе-
мельних ділянок, оренд-
них земельних відносин 
та захисту прав на зем-
лю.  
На обговорення були 
винесені такі питання: 
- Формування та реєст-
рація земельних діля-
нок; 
- Процедура державної 
реєстрації речових прав 
на земельні ділянки; 
- Нормативно-правова 
база орендних земель-
них відносин; 
- Отримання документів 

державної реєстрації на 
земельні паї. 

Колективна консультація для жителів міста Перещепине 
Новомосковського району Дніпропетровської області  

16 жовтня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
провів у Києві круглий 
стіл з метою презентації 
результатів виконання 
робіт з проектування оп-
тово-роздрібного ринку 

живої худоби 
«Чародій» (м. Жашків). 

За результатами обгово-
рення були внесені поп-
равки до ескізного проек-
ту та в цілому схвалено 

розроблений «Ескізний 
проект» ринку, що стане 
основою для реалізації 
завершального етапу та 
отримання офіційних до-
зволів на виконання ро-
біт. 

Круглий стіл на тему «Презентація та обговорення результатів 
робіт з проектування оптово-роздрібного ринку живої худоби 
«Чародій», Київ 

17 жовтня 2013 року від-
булася координаційна 
зустріч із командою Про-
грами USAID з розвитку 
фінансового сектору 
(ФінРеп-2), під час якої 
обговорювалися основні 
засади побудови інфор-
маційно-просвітницької 
кампанії з питань фінан-

сової грамотності та до-
ступу до фінансових ре-
сурсів для сільгоспвиро-
бників Проекту USAID 
АгроІнвест, а також мож-
ливості співпраці та по-
єднання зусиль двох 
Проектів. 

Було досягнуто домов-
леності про співпрацю, 

зокрема щодо спільної 
діяльності у підготовці 
літератури з окремих 
аспектів фінансової гра-
мотності та проведення 
гендерної програми фі-
нансової просвіти для 
сільських жінок. 

Координаційна зустріч щодо побудови програми фінансової 
просвіти для малих та середніх сільгоспвиробників з 
командою Програми USAID ФінРеп-2, Київ 
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Круглий стіл «Проблемні питання в орендних земельних 
відносинах», Дніпропетровськ 

17 жовтня 2013 року на 
базі Дніпропетровського 
державного університету 
внутрішніх справ у рамках 
навчального курсу 
«Аграрне право» прове-
дено відкрите заняття на 
тему: «Проблемні питання 
в орендних земельних 
відносинах». Захід відбув-
ся в рамках Проекту 
“Надання  первинних та 
вторинних юридичних по-
слуг сільському населен-
ню та власникам особис-
тих  селянських і фермер-
ських господарств у сфері  
прав власності на землю 
у Дніпропетровській обла-
сті”, що здійснюється ГО 
“Громадська платформа 
впровадження земельної 
реформи в Дніпропетров-
ській області” за підтрим-
ки Проекту USAID АгроІн-
вест. 

У роботі заходу взяли 
участь студенти Навчаль-
но-наукового інституту 
права ДДУВС, викладач 
кафедри цивільно-
правових дисциплін В.І. 
Полянська, завідувач ка-
федрою цивільно-
правових дисциплін, кері-
вник групи волонтерів 

Проекту Микола Чабанен-
ко, керівник проекту Оле-
на Васильєва, координа-
тор групи юристів Проекту 
Олег Каспаров, юристи-
експерти Ольга Шевчук та 
Лариса Василенко і мене-
джер Проекту Тетяна Ко-
черга. 

Метою заходу було обго-
ворення проблемних пи-
тань у сфері орендних 
відносин між землевлас-
никами та землекористу-
вачами, що поставали під 
час колективних та індиві-
дуальних консультацій у 
ході реалізації Проекту, 
підвищення рівня практи-
чних знань, умінь і нави-
чок студентів у сфері зе-
мельного права для на-
дання первинних юридич-
них послуг сільському на-
селенню при реалізації 
завдань Проекту. 

Зустріч відбулась з ініціа-
тиви Миколи Чабаненка у 
рамках підписаного Мемо-
рандуму між громадською 
організацією та ДДУВС 
від 01.02.2013 року у сфе-
рі освітньої діяльності сто-
рони домовилися співпра-
цювати над вирішенням 
проблемних питань, які 
потребують спільного 
опрацювання, надавати 
одна одній необхідну ін-
формаційну та консульта-
ційну допомогу. 

Координатор групи юрис-
тів Проекту Олег  Каспа-
ров підкреслив, що проект 
виконується завдяки по-
єднанню інтересів та спів-
праці громадськості, вла-
ди і бізнесу. 

Учасники круглого столу 
обговорили такі питання: 

- Механізм надання в ко-
ристування земель сіль-
ськогосподарського приз-
начення в межах та за 
межами населеного пунк-
ту; 

- Нормативна база; 

- Врегулювання спорів: 

- Порядок узгодження. 

- Алгоритм дій спадкоєм-
ця земельної ділянки при 
розірванні договору орен-
ди цієї земельної ділянки. 
Державна реєстрація при-
пинення прав орендаря 
на цю землю; 

- Порядок та умови офор-
млення договорів оренди 
на невитребувані земель-
ні частки (паї). Їх держав-
на реєстрація; 

- Відумерла спадщина 
(паї) – надання в оренду 
сільським радам; 

- Який порядок надання в 
оренду земель водного 
фонду в межах населених 
пунктів та за межами на-
селеного пункту. Порядок 
нарахування орендної 
плати; 

- Яким чином може юри-
дична особа якнайшвид-
ше отримати в оренду 
земельну ділянку в межах 
населеного пункту (села), 
уникнувши процедури то-
ргів; 

- Раніше реєстрація дого-
ворів оренди земельних 
ділянок проводилася сіль-
ською радою, якщо строк 
дії договору не закінчив-
ся, грошова оцінка зміни-
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17 жовтня 2013 року 
працівники Проекту Аг-
роІнвест узяли участь у 
роботі робочої групи при 
Департаменті ринків 
продукції тваринництва 
Міністерства аграрної 
політики і продовольст-
ва, присвяченій розгля-
ду питання розвитку сі-
мейних ферм, їх об’єд-
нання в сільськогоспо-
дарські обслуговуючі 
кооперативи з метою 

покращення якості пе-
редпродажної підготовки 
молока та м’яса, підви-
щення рівня збуту цієї 
продукції через організо-
вані ринки. 

За результатами розгля-
ду зазначеного питання 
прийнято рішення про 
необхідність розробки 
проекту Закону України 
щодо врегулювання на 
законодавчому рівні ор-

ганізаційно-
правового, гос-
подарського та 
економічного 
статусу сімей-
них ферм, а ро-
зроблені пропо-
зиції пропону-
ється винести 
на розгляд на-
ступного засі-
дання робочої 
групи, що відбудеться 
31 жовтня 2013 року. 

Pобочa групa з питання розвитку сімейних ферм, Київ 

лася, то як вирішити питан-
ня повної оплати коштів за 
договорами відповідно до 
нової грошової оцінки зем-
лі? 

У виступах студентів вказа-
ні питання освітлювалися з 
теоретичної точки зору, а 
юристи Громадської плат-
форми Лариса Василенко 
та Ольга Шевчук зробили 
ряд поправок та доповнень 
до тематичних виступів сту-
дентів, надали коментарі з 

практичного застосуван-
ня норм законодавства. 

Менеджер проекту Тетя-
на Кочерга обговорила зі 
студентами організаційні 
питання поїздок в райо-
ни Дніпропетровської 
області, подякувала всім 
за робочу зустріч та роз-
дала тематичні матеріа-
ли, підготовлені Ресурс-
ним центром Земельної 
спілки України. 

18 жовтня 2013 року у 
Проекті USAID АгроІн-
вест проходила чергова 
робоча зустріч з ключо-
вими експертами з роз-
робки попереднього тех-
ніко-економічного обґру-
нтування національного 
проекту «Зелені ринки» 
– створення мережі регі-
ональних оптових про-
довольчих ринків» та 

відповідного проекту 
Закону України. 

Під час робочої зустрічі 
розглянуто та погоджено 
детальний робочий план 
організації виконання 
Завдання «Розробка 
пропозицій щодо покра-
щення законодавчої та 
нормативно-правової 
бази для забезпечення 
комплексного розвитку 

всіх складових/систем 
інфраструктури аграрно-
го ринку». 

Погоджено також фор-
мат та ключові питання, 
які необхідно внести до 
проекту Закону України 
«Про внесення змін до 
Закону України «Про 
оптові ринки сільського-
сподарської продукції». 

Робоча зустріч з розробки попереднього техніко-економічного 
обґрунтування національного проекту «Зелені ринки», Київ  
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Всеукраїнський аграрний форум, Київ  

18 жовтня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
узяв участь у Всеукраїн-
ському аграрному форумі. 

Всеукраїнський аграрний 
форум є постійно діючою 
структурою, яка об’єднує 
профільні асоціації, това-
ровиробників та перероб-
ників сільськогосподарсь-
кої продукції. Координа-
ційна рада Форуму постій-
но аналізує ситуацію в 
агропромисловому ком-
плексі та виносить най-
більш актуальні питання 
на обговорення Всеукра-
їнського аграрного фору-
му задля зупинення нега-
тивних процесів у галузі 
та створення сприятливих 
умов для господарювання 
на селі. 

У форумі взяли участь 

більше 500 осіб, серед 
яких фермери, сільського-
сподарські виробники, 
переробники, представни-
ки аграрних компаній з 
усіх регіонів України та 
керівники провідних націо-
нальних асоціацій АПК.  

На засіданні розглядали-
ся такі питання: 

- Про цінову політику на 
ринку аграрної продукції; 

- Про державну підтримку 
сільськогосподарських 
виробників; 

- Про податкові новації в 
АПК та їх вплив на галузь 
сільського господарства 
України; 

- Про перспективи щодо 
запровадження обігу зе-
мель сільськогосподарсь-
кого призначення та про-

блеми державної реєст-
рації речових прав на зе-
мельні ділянки сільського-
сподарського призначен-
ня. 

Основними пропозиціями 
учасників Форуму були: 
зменшення тиску контро-
льних та дозвільних орга-
нів на сільськогосподар-
ську галузь, необхідність 
збільшення числа реєст-
раторів прав на нерухоме 
майно з метою уможлив-
лення подальшого обробі-
тку землі, недопущення 
збільшення фіскального 
навантаження на сільсь-
когосподарських товаро-
виробників та збереження 
нині чинних податкових 
режимів до 2018 року. 
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Ресурсний центр з прав 
на землю, створений 
Асоціацією «Земельна 
спілка України» за спри-
яння Проекту USAID Аг-
роІнвест, спільно з Міні-
стерством юстиції Украї-
ни та Державною реєст-
раційною службою про-
вів навчальний семінар 
18 жовтня 2013 року у 
Полтаві. 

Тема: «Державна реєст-
рація земельних ділянок 
та прав на них. Повнова-
ження органів місцевого 
самоврядування щодо 
розпорядження земля-
ми». 
Мета заходу – надати 
учасникам інформацію 
про зміни в законодавст-

ві, яке регулює питання 
відведення і приватиза-
ції земель державної та 
комунальної власності, а 
також роз’яснити про-
блемні питання, що сто-
суються державної ре-
єстрації земельних діля-
нок та прав на них. 

У семінарі взяли участь 
представники реєстра-
ційної служби управлінь 
юстиції, державні нотарі-
уси, представники сіль-
ських, селищних та місь-
ких рад, а також район-
них адміністрацій облас-
тей. 

У ході семінару висвіт-
лювалися такі питання: 
1. Зміни в земельному 
законодавстві України, 

що стосу-
ються 
ведення 
держав-
ного зе-
мельного 
кадастру. 
2. Новий 
порядок 
держав-
ної реєст-
рації зе-
мельних 
ділянок. 
3. Особливості реєстра-
ції прав на нерухоме 
майно, запровадженої з 
1 січня 2013 року. 
4. Розпорядження зем-
лями комунальної влас-
ності після розмежуван-
ня. 

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

Круглий стіл із питань реєстрації нерухомого майна та 
земельних ділянок, Київ 

18 жовтня 2013 року 
Проект USAID Аг-
роIнвест та йо-
го партнер – Земельна 
спілка України – взяли 
участь у круглому столі з 
питань реєстрації неру-
хомого майна та земель-
них ділянок.  

Захід був організований 
проектом USAID 
"Правова країна" спіль-
но з Міністерством юсти-
ції та Державною реєст-
раційною службою. На 
круглому столі заступник 
міністра юстиції Юрій 
Іващенко повідомив про 
останні зміни в законо-
давстві, пов’язані з ре-

єстрацією прав на зем-
лю. 

Представники Держав-
ної реєстраційної служ-
би, нотаріуси, адвокати 
поділилися своїми пог-
лядами на проблеми, які 
існують в реєстрації 
прав на землю, та підхо-
ди до вирішення цих 
проблем. 

Сергій Біленко, експерт 
Ресурсного центру прав 
на землю, виступив з 
доповіддю про державну 
реєстрацію нерухомого 
майна з точки зору орга-
нізації управління земе-
льними ресурсами. У 
своєму виступі він ви-

клав суть останніх зако-
нодавчих ініціатив. 

Друга частина круглого 
столу була присвячена 
обговоренню проблем 
боротьби з корупцією. 



 Стор. 26 

Експертний круглий стіл «Державний земельний банк: за 
чи проти?», Київ  

23 жовтня 2013 року 
Проект USAID АгроІн-
вест узяв участь у засі-
данні експертного круг-
лого столу на тему: 
«Державний земельний 
банк: за чи проти?» 

На круглому столі обго-
ворювалися такі питан-
ня: 
• Яка модель управління 
державною землею є 
оптимальною? 
• Якою є практика управ-
ління земельними банка-
ми у зарубіжних краї-
нах?  
• Як вплине новий гра-
вець на ринок кредиту-
вання аграріїв? 
• Як ставляться сільгосп-
виробники до зняття мо-
раторію на купівлю землі 
для Держзембанку? 
• Чи загрожує діяльність 
Держзембанку власни-
кам земельних паїв? 

У засіданні круглого сто-
лу взяли участь:  
• Володимир Макар, Го-

лова Української аграр-
ної асоціації; 
• Світлана Скосирська, 
голова правління ПАТ 
"Держзембанк"; 
• Микола Калюжний, ди-
ректор Департаменту 
земельних відносин ПАТ 
"Держзембанк"; 
• Ганна Тепляшина, ди-
ректор Департаменту 
стратегічного плануван-
ня та інноваційного роз-
витку ПАТ 
"Держзембанк"; 
• Володимир Лапа, Гене-
ральний директор Украї-
нського клубу аграрного 
бізнесу; 
• Олег Нів'євський, керів-
ник проекту "Барометр 
земельної реформи" Ін-
ституту економічних дос-
ліджень та політичних 
консультацій; 
• Павло Кулинич, голов-
ний юридичний радник 
Проекту USAID АгроІн-
вест;  
• Олег Самусь, партнер 

міжнародної юридичної 
групи AstapovLawyers; 
• Тарас Кутовий, народ-
ний депутат, перший за-
ступник голови Комітету 
з питань аграрної політи-
ки та земельних відно-
син Верховної Ради 
України; 
• Ігор Сабій, народний 
депутат України, заступ-
ник голови Комітету з 
питань аграрної політики 
та земельних відносин 
Верховної Ради України; 
• Іван Кириленко, народ-
ний депутат; 
• Олександр Купріянов, 
генеральний директор 
агрофірми «Барвінок», 
м. Харків. 

Головний юридичний 
радник Проекту USAID 
АгроІнвест Павло Кули-
нич у своєму виступі зо-
середив увагу на недолі-
ках у законодавстві про 
Державний земельний 
банк та можливих шля-
хах їх усунення. 

ІV Український зерновий конгрес, Київ  

22-24 жовтня 2013 року 
Проект USAID АгроІнвест 
узяв участь у роботі ІV 
Українського зернового 
конгресу. На конгресі, 
який уже отримав статус 
міжнародного, розгляда-
лися найактуальніші пи-
тання функціонування 
ринків зерна у світі та 
Україні, аналізувалися 
визначальні фактори та 
умови ефективної торгівлі 

зерном у Чорноморському 
регіоні, а також визнача-
лися орієнтири розвитку 
зернового сектору Украї-
ни на середньо- та довго-
строкову перспективи. 

Цьогорічний Конгрес зіб-
рав близько 300 учасників 
з усього світу, серед яких 
представники державних 
структур та міжнародних 
організацій, виробники, 
переробники, експортери 

та імпортери, а також 
ключові експерти ринку 
зерна, вчені та аналітики. 

Уже традиційно Проект 
USAID АгроІнвест висту-
пив партнером заходу і 
разом з міністерствами та 
відомствами, міжнародни-
ми організаціями і донор-
ською спільнотою підтри-
мав проведення ІV Украї-
нського зернового конгре-
су. 
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23 жовтня 2013 року 
партнер Проекту USAID 
АгроІнвест – громадська 
організація «Громадська 
платформа впроваджен-
ня земельної реформи в 
Дніпропетровській обла-
сті» – здійснила розсил-
ку власникам селянсь-
ких та фермерських гос-
подарств на 255-
 електронних адрес пер-
шого жовтневого номера 
електронного дайджесту 
ПОГ «Землевласник», 
присвяченого змінам у 
земельному законодав-
стві України.  

Мета розсилок – надан-
ня постійно оновлюваної 
інформації, що стосуєть-
ся новин земельного 
законодавства України. 

Інформація, висвітлена 

в електронному дайдже-
сті новин, стосується 
таких питань: 

Набрання чинності 
Законом України «Про 
внесення змін до роз-
ділу V "Прикінцеві по-
ложення" Закону Укра-
їни "Про регулювання 
містобудівної діяльно-
сті" щодо припинення 
дії заборони на відве-
дення земельних діля-
нок» № 606-VII від 19-
.09.2013 року 

Прийняття Закону 
України «Про виробни-
цтво та обіг органічної 
сільськогосподарської 
продукції та сировини» 

Законотворча діяль-
ність ВРУ. Проект За-
кону «Про внесення 
змін до деяких законо-

давчих актів України 
(щодо формування 
земельних ділянок та 
їх державної реєстра-
ції на підставі докуме-
нтації із землеустрою, 
розробленої до 2013 
року)» №2193а від 03-
.06.2013 року 

Законотворча діяль-
ність ВРУ. Проект За-
кону України «Про 
внесення змін до Вод-
ного і Земельного ко-
дексів України щодо 
земель водного фон-
ду» 

 «Ви – запитуєте, ми – 
відповідаємо» : Яким 
чином пересічний гро-
мадянин може потра-
пити на особистий 
прийом до керівництва 
Держземагентства? 

Eлектронний дайджест ПОГ «Землевласник»  

Круглий стіл «Оренда землі в Україні: як вирішувати 
проблемні питання?», Київ  

23 жовтня 2013 року 
Проект USAID АгроІн-
вест узяв участь в орга-
нізації та проведенні 
круглого столу на тему 
«Оренда землі в Україні: 
як вирішувати проблемні 
питання?». 

Організаторами заходу 
виступили: Всеукраїнсь-
ка мережа ЛІГА: ЗАКОН 
та команда земельної 
практики юридичної фір-
ми ОМП. 

До проведення заходу 
долучилися також Євро-
пейська бізнес-
асоціація, Американська 
торговельна палата в 
Україні, Асоціація вироб-
ників молока, Аграрний 

союз України та Асоціа-
ція фермерів та землев-
ласників України. 

На круглому столі обго-
ворювалися такі питан-
ня: 

• Чи є в Україні розумні 
альтернативи оренді 
землі для агробізнесу? 
• Чи можна орендувати 
державні землі в Україні 
– як це робиться і як це 
має робитися; 
• Державна реєстрація 
оренди землі – чим ви-
кликані затримки і що з 
цим можна зробити; 
• Нотаріуси як альтерна-
тива державним реєст-
раторам – за що варто 
платити більше; 

• Оренда землі і 
податкові пільги – 
як зберегти ФСП і 
пільговий ПДВ; 
• Нові правила 
оформлення оре-
нди землі і земе-
льне рейдерство. 
Заступник керів-
ника Проекту 
USAID АгроІнвест 
Олекасандр Калі-
берда виступив 
на круглому столі 
з презентацією 
результатів дослідження 
з питань орендних відно-
син, яке було проведене 
Центром соціальних екс-
пертиз на замовлення 
Проекту.  
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Робоча зустріч експертів з питань розвитку підприємництва 
в сільській місцевості та сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, Київ 

24 жовтня 2013 року в 
офісі проекту USAID Аг-
роIнвест за участю нача-
льника відділу розвитку 
сільськогосподарської 
кооперації та підприємни-
цтва Мінагрополітики від-
булася робоча зустріч 
експертів з питань розви-
тку підприємництва в 
сільській місцевості та 
сільськогосподарських 

обслуговуючих коопера-
тивів. 

Зустріч була присвячена 
розгляду питань щодо 
організаційно-правового 
статусу та статусу госпо-
дарської діяльності осо-
бистих селянських госпо-
дарств в контексті розви-
тку сімейних ферм та ко-
оперування їх діяльності 
в цій сфері. 

За результатами обгово-
рення зазначеного питан-
ня погоджено план дій з 
обґрунтування та підгото-
вки проекту Закону Украї-
ни щодо врегулювання 
правового статусу особи-
стих селянських госпо-
дарств у відповідності до 
відповідних норм країн 
ЄС. 

Колективна консультація для жителів міста Підгородне 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області 

23 жовтня 2013 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – громадська орга-
нізація "Громадська плат-
форма впровадження зе-
мельної реформи в Дніп-
ропетровській області" – 
провела зустріч з юрис-
том жителів міста Підго-
родне Дніпропетровського 
району Дніпропет-
ровської області. 
Учасники зустрічі: 
жителі міста Під-
городне – власни-
ки особистих се-
лянських та фер-
мерських госпо-
дарств. 
Мета заходу – 
надання первин-
ної юридичної 
допомоги у сфері 
земельних відно-
син та підвищен-
ня обізнаності 
міських жителів – 
власників особис-
тих селянських і 
фермерських гос-

подарств – про чинне зе-
мельне законодавство 
України з питань привати-
зації земельних діля-
нок,орендних земельних 
відносин та захисту своїх 
прав на землю.  
Обговорювалися питання: 
- Формування та реєстра-
ція земельних ділянок 

- Процедура державної 
реєстрації речових прав 
на земельні ділянки 
- Нормативно-правова 
база орендних земельних 
відносин 
- Отримання документів 
державної реєстрації на 
земельні паї. 
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25 жовтня 2013 року 
проект USAID АгроІн-
вест узяв участь у кон-
ференції "Розвиток гро-
мад через кооперацію, 
натуральне виробництво 
та організацію ярмарок і 
фестивалей", яка була 
організована партнером 
Проекту - кредитною 

спілкою «Вигода» та 
проводилася у м. Стрий 
Львівської області. 

Метою конференції було 
обговорення актуальних 
питаннь розвитку громад 
через кооперацію, орга-
нічне виробництво, яр-
маркування та фестива-

лі та виробити 
загальні реко-
мендації у цих 
сферах. Захід 
відвідали біль-
ше 100 учас-
ників, серед 
яких – малі та 
середні сільго-
спвиробники, 

предста-
вники 
кооперативів, аг-
рарної освіти то-
що. У рамках ро-
боти конференції, 
Проект USAID Аг-
роІнвест проводив 
сесію з основ фі-
нансової грамот-
ності при користу-
ванні кредитними 
послугами. 

Конференція «Розвиток громад через кооперацію, 
натуральне виробництво та організацію ярмарок і 
фестивалів», Стрий Львівської області 

26 жовтня 2013 року 
Проект USAID АгроІн-
вест провів засідання 
Робочої групи з питань 
агрокредитування, ство-
реної за підтримки Агро-
Інвесту, з відвіданням 
фестивалю-ярмарку 
«Стрий-Органік-Фест» та 
проведенням внутріш-
ньосистемного навчаль-
ного туру з обміну досві-
дом до кредитної спілки 
«Вигода».  

У ярмарку взяли участь 
понад 60 малих та сере-
дніх сільгоспвиробників, 
кооперативів (у тому 
числі партнерів проекту 
USAID АгроІнвест), осві-
тніх закладів та мисте-
цьких об’єднань, які 
отримали можливість 
запропонувати свою 
продукцію жителям 
Стрия. 

Ярмарок дозволив дося-
гти 3 основних цілі: 

1) Надати виробничим 
та обслуговуючим коо-
перативам і агровироб-
никам можливості збути 
свою продукцію безпо-
середньо на ярмарку, а 
також прорекламувати 
себе та налагодити дов-
готривалі партнерські 
стосунки з потенційними 
споживачами та посере-
дниками задля подаль-
шого збуту своєї продук-
ції; 

Засідання Робочої групи з питань агрокредитування 
проекту USAID АгроІнвест з відвіданням фестивалю-
ярмарку «Стрий-Органік-Фест» та проведенням 
навчального туру з обміну досвідом до кредитної спілки 
«Вигода», Стрий, Львівська область  
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2) Надати мож-
ливість спожи-
вчому коопе-
ративу «Віра», 
який створе-
ний за підтри-
мки партнера 
проекту КС 
«Вигода», об-
рати якісних 
постачальни-
ків органічної 
сільськогоспо-
дарської про-
дукції для 
встановлення 
довготрива-

лих партнерських стосун-
ків та забезпечення чле-
нів кооперативу якісними 
продовольчими товарами; 

3) Сприяти розвитку гро-
мади Стрия та створення 
передумов для поширен-
ня досвіду проведення 
Фестивалю-ярмарку в ін-
ших регіонах України. 

Метою внутрішньосистем-
ного навчального туру 
було поширення досвіду 
кредитної спілки «Вигода» 
щодо успішного кредиту-
вання фермерів та особи-

стих селянських госпо-
дарств, а також створення 
можливостей збуту вироб-
леної продукції для сіль-
госпвиробників-членів 
кредитної спілки шляхом 
створення споживчого 
кооперативу та проведен-
ня фестивалів-ярмарок.  

У заході взяли участь 24 
представники кредитних 
спілок – партнерів проекту 
USAID АгроІнвест. 
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26-27 жовтня 2013 року 
Проект USAID АгроІн-
вест провів ознайомчу 
поїздку для представни-
ків сільськогосподарсь-
ких кооперативів, що 
займаються вирощуван-

ням і переробкою лікар-
ської сировини, до сіль-
ськогосподарського об-
слуговуючого кооперати-
ву «Чиста флора». 

Мета поїздки – ознайом-

лення з кращими прак-
тиками організації робо-
ти кооперативу, веден-
ням господарської діяль-
ності та збутом продук-
ції. 

Ознайомча поїздка до СОК «Чиста флора», с. Спас 
Коломийського району Івано-Франківської області  
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Телепрограма «Моя земля – моє право»  

27 жовтня 
2013 року на 
телеканалі 
«Ера» вийшов 
у ефір черго-
вий випуск 
телепрограми 
«Моя земля – 
моє право», 
підготовлений 
у рамках од-
нойменної 
інформаційної 

кампанії, що впроваджу-

ється Українським освіт-
нім центром реформ за 
сприяння Проекту USAID 
АгроІнвест. 

Тема випуску: 
«Безоплатне отримання 
земельної ділянки із зе-
мель державної та кому-
нальної власності». 

У передачі есперти Ре-
сурсного центру з прав 
на землю, створеного 
Земельною спілкою 

України за сприяння 
Проекту USAID АгроІн-
вест, Андрій Кошиль – 
президент Асоціації 
«Земельна спілка Украї-
ни» та Анна Матвієнко – 
начальник юридичного 
департаменту Земельної 
спілки України докладно 
розповіли про те, які кро-
ки має зробити громадя-
нин України, щоб безо-
платно отримати земе-
льну ділянку.  

Проведення тренінгу «Основи ефективної комунікації з 
позичальниками-сільгоспвиробниками» для спеціалістів 
кредитних спілок, Стрий Львівської області  

27 жовтня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест про-
вів тренінг «Основи ефек-
тивної комунікації з пози-
чальниками-
сільгоспвиробниками» 
для спеціалістів кредит-

них спілок Львівської об-
ласті. 

Тренінг призначений для 
кредитних інспекторів кре-
дитних спілок, що працю-
ють із сільгоспвиробника-
ми. 

Метою тренінгу було під-
вищення якості обслуго-
вування малих та серед-
ніх сільгоспвиробників, у 

тому числі шляхом фор-
мування у персоналу, що 
безпосередньо їх обслуго-
вує, навичок доступно 
пояснювати умови креди-
тування та співпраці з 
кредитною спілкою, ефек-
тивних продаж, телефон-
них переговорів, роботи зі 
«складними» клієнтами та 
боржниками. 
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Ресурсний центр з прав 
на землю, створений 
Асоціацією «Земельна 
спілка України» за спри-
яння Проекту USAID Аг-
роІнвест, спільно з Міні-
стерством юстиції Украї-
ни провів 28 жовтня 
2013 року у Львові, а 29 
– у Тернополі навчальні 
семінари «Державна 
реєстрація земельних 
ділянок та прав на них. 
Повноваження органів 
місцевого самовряду-
вання щодо розпоря-
дження землями». 

Мета заходів – надати 
учасникам інформацію 
про зміни в законодавст-
ві, яке регулює питання 
відведення та привати-
зації земель державної 
та комунальної власнос-
ті, а також роз’яснити 
проблемні питання, що 
стосуються державної 
реєстрації земельних 
ділянок та прав на них.  
У семінарі взяли участь 
представники реєстра-
ційної служби управлінь 
юстиції, державні нотарі-
уси, представники сіль-
ських, селищних та місь-
ких рад, а також район-
них адміністрацій об-
ластi. 
У ході семінарів висвіт-
лювалися такі питання: 
1. Зміни в земельному 
законодавстві України, 
що стосуються ведення 
державного земельного 
кадастру: 

• 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; 
• 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, запровадженої 
з 1 січня 2013 року; 
• документи, необхідні 
для державної реєстра-
ції земельних ділянок; 
• строки проведення 
державної реєстрації 
земельних ділянок; 
• підстави для відмови у 
проведенні державної 
реєстрації земельних 
ділянок; 
• порядок присвоєння 
кадастрового номера 
земельній ділянці. 
3. Особливості порядку 

реєстрації прав на неру-
хоме майно, запрова-
дженого з 1 січня 2013 
року. 
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; 
• порядок розпоряджен-
ня землями державної 
та комунальної власнос-
ті, що набрав чинності 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 земель-
них ділянок із земель 
запасу; 
• землевпорядне забез-
печення формування 
земельних ділянок кому-
нальної власності; 
• зміна наймодавця у 
договорах оренди земе-
льних ділянок; 
• розміщення оголошен-
ня про виникнення пра-
ва комунальної власнос-
ті; 
• набуття земельних ді-
лянок у комунальну вла-
сність. 

Навчальнi семінари «Державна реєстрація земельних 
ділянок та прав на них. Повноваження органів місцевого 
самоврядування щодо розпорядження землями», Львів, 
Тернопіль  
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Засідання Національного прес-клубу з аграрних та 
земельних питань, Київ 

В Україні понад 2 млн. 
гектарів належать до 
категорії відумерлої спа-
дщини. Так називаються 
сільгоспугіддя, які втра-
тили спадкоємців або ж 
спадкоємці не заявили 
свої права на них у ви-
значений чинним законо-

давством термін. Чима-
ло власників земельних 
паїв мешкають в містах і 
не надто цікавляться їх 
долею. Багато супереч-
ностей стосується пра-
вомірності сільськогоспо-
дарського використання 
площ, відведених під 

під’їзні дороги. 

Усі ці проблеми значно 
ускладнюють земельні 
відносини на селі. Як 
можна їх вирішити і що 
для цього треба зроби-
ти? Про це йшлося під 
час чергового засідання 
Національного прес-

Радіопрограма «Моя земля – моє право»  

28 жовтня 2013 року на 
радіо «Ера» вийшов у 
ефір черговий випуск ра-
діопрограми «Моя земля 
– моє право», підготовле-
ний у рамках однойменної 
інформаційної кампанії, 
що впроваджується Украї-
нським освітнім центром 
реформ за сприяння Про-
екту USAID АгроІнвест. 

Тема випуску: «Хто на-
вчить селян сучасним аг-
ротехнологіям?». У центрі 

уваги були сільськогоспо-
дарське дорадництво та 
робота дорадчих служб. 

Сучасний світ, зокрема й 
світ сучасних агротехно-
логій, змінюється з калей-
доскопічною швидкістю. 
Аби не загубитися в ньо-
му і не пасти задніх, виро-
бник сільгосппродукції 
має постійно вчитися, 
вчасно одержувати й фа-
хово аналізувати значні 
обсяги інформації. Робити 

це самотужки не завжди 
виходить. Адже вистачає 
роботи і в полі, і біля ху-
доби, та й з ремонтом 
техніки повозитися треба. 
У цій ситуації допомогти 
селянинові може дорадча 
служба. Її завдання – зро-
бити аграрія обізнаним у 
сучасних тенденціях, на-
вчити його знаходити 
ключ до успіху в агробіз-
несі. Про це йшлося в ра-
діоперадачі. 

Pозширенe засідання Комітету підприємців АПК при ТПП 
України, Київ 

29 жовтня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
узяв участь у розширено-
му засіданні Комітету під-
приємців агропромисло-
вого комплексу України, 
що проходило в Торгово-
промисловій палаті Ураї-
ни. Зібрання було присвя-
чене розгляду пропозицій 
до проекту Закону України 
"Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо безпечності 
харчових продуктів". 

У засіданні взяли 

участь: Олег Юхновський 
- Голова Комітету підприє-
мців АПК при ТПП Украї-
ни, Президент ГО «Союз 
виробників харчової про-
мисловості», Олександр 
Поліводський - директор 
юридичної фірми "Софія", 
Олександр Балдинюк - 
президент асоціації 
"Укркондпром", заступник 
голови Комітету підприєм-
ців АПК, Микола Ярчук - 
голова правління 
"Національної асоціації 
цукровиків України 

«Укрцукор», Роман Корі-
нець - президент Націона-
льної асоціації сільського-
сподарських дорадчих 
служб України, координа-
тор Аналітичного центру 
АСУ - Лариса Старико-
ва, Степан Капшук - Гене-
ральный директор ассо-
циации "Укроліяпром". 

Учасники засідання дійш-
ли висновку, що до робо-
ти в умовах асоціації з ЄС 
виробники українського 
АПК мають готуватися 
дуже ретельно. 
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клубу з аграрних та зе-
мельних питань, яке 
проходило у форматі 
круглого столу. 

Тема засідання: Хто і на 
яких підставах викорис-
товує «нічийну» землю? 

З доповідями виступали: 
Олександр КАЛІБЕРДА, 
заступник керівника 
Проекту USAID АгроІн-
вест; 

Ірина ДІДЕНКО, началь-
ник відділу Департамен-
ту землеустрою, викори-
стання та охорони зе-
мель Держземагентства 
України; 

Сергій БІЛЕНКО, член 
Ради Асоціації 
«Земельна спілка Украї-
ни»; 

Павло КУЛИНИЧ, голов-
ний юридичний радник 
Проекту USAID АгроІн-
вест; 

Олександр ПОЛІВОДСЬ-
КИЙ, партнер юридичної 
фірми «Софія»; 

Олександр МУЛЯР, фа-
хівець з аграрної політи-
ки Проекту USAID АгроІ-
нвест;  

Юлія МАЛЯР, начальник 
відділу земельного зако-
нодавства, ТОВ фірма 
«Астарта-Київ»; 

Ігор ОГОРОДНІЙЧУК, 
партнер Юридичної фір-
ми ОМП, керівник земе-
льної та аграрної прак-
тик; 

Ігор МАГАЛЯС, завідую-
чий юридичним секто-
ром Аграрного союзу 
України; 

Людмила МУЗИЧКА, 

сільський голова, с. По-
тік Миронівського райо-
ну Київської області; 

Олексій КАДЕБСЬКИЙ, 
сільський голова, с. Пет-
ропавлівська Борщагівка 
Києво-Святошинського 
району Київської облас-
ті; 

Андрій КОШИЛЬ, прези-
дентом Асоціації 
«Земельна спілка Украї-
ни»; 

Мирослав КОВАЛЬЧУК, 
землевпорядник компа-
нії «ВІТ Агро-2004». 

У ході засідання були 
висвітлені такі питання: 
• якою є ситуація з віду-
мерлою спадщиною в 
регіонах та в Україні в 
цілому; 
• у зв’язку з чим відумер-
ла спадщина провокує 
зростання рівня корупції 
в сільській місцевості; 
• хто і на яких підставах 
використовує в сільгосп-
виробництві землі, що є 
відумерлою спадщиною; 
• чи мають змогу терито-
ріальні громади претен-
дувати на відумерлу 
спадщину і яку соціаль-
но-економічну функцію 
для них вона може вико-
нувати; 
• які площі із земель 
сільськогосподарського 
призначення, власники 
яких мешкають у містах, 
застосовуються в обро-
бітку; 
• чому нинішнім оренда-
рям доволі ризиковано 
мати справу із земель-
ними паями, власники 
яких не проживають у 
сільських населених пу-

нктах, де розташовані 
їхні земельні паї 
(ділянки); 
• які площі українських 
чорноземів відведено 
під польові під’їзні доро-
ги, ким і на яких підста-
вах вони використову-
ються в сільгоспвироб-
ництві; 
• як використовуються 
землі, на яких розташо-
вані господарські будівлі 
(ферми, складські примі-
щення тощо) та госпо-
дарські двори колишніх 
колективних госпо-
дарств; 
• чужі сади на розпайо-
ваній землі: як бути вла-
сникам тих земельних 
паїв, на яких розташова-
ні сади, виноградники, 
хмільники, що перебува-
ють у власності інших 
осіб; 
• як використовуються 
досі не розпайовані сіль-
ськогосподарські угіддя 
(пасовища, вигони, лу-
ки). 
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Засідання незалежної Експертної ради з питань цінової 
ситуації на аграрному ринку, Київ  

31 жовтня 2013 року пар-
тнер Проекту USAID Аг-
роІнвест – Аграрний со-
юз України провів черго-
ве засідання незалежної 
Експертної ради з питань 
цінової ситуації на аграр-
ному ринку. У засіданні 
взяли участь представ-
ники Аграрного союзу 
України, аналітичного 
центру «УкрАгро-

Консалт», СОК 
«Козацький зерновий 
союз», проекту 
«Торговий радник» та 
незалежні експерти. На 
засіданні був презенто-
ваний черговий випуск 
аналітичних матеріалів 
щодо цінової ситуації на 
аграрному ринку станом 
на 31 жовтня 2013 року. 
Ця робота виконується 

Аналітичним центром 
Аграрного союзу Украї-
ни в рамках проекту 
“Розвиток інституційних 
спроможностей Аналіти-
чного центру Аграрного 
союзу України щодо ана-
лізу аграрної політики і 
захисту інтересів сільсь-
когосподарських товаро-
виробників”.  

Робоча група з питань сімейних ферм в Україні, Київ  

31 жовтня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
узяв участь у засіданні 
робочої групи при Депар-
таменті ринків продукції 
тваринництва Міністерст-
ва аграрної політики і про-
довольства України з роз-
гляду пропозицій до прое-
кту Закону України щодо 
врегулювання на законо-
давчому рівні організацій-
но-правового, господарсь-

кого та економічного ста-
тусу сімейних ферм в 
Україні. У засіданні робо-
чої групи, яке проходи-
ло у Міністерстві аграрної 
політики та продовольст-
ва України, взяв участь 
директор департаменту 
тваринництва Андрій Ге-
тя, представники Депар-
тамент науково-
освітнього забезпечення 
АПВ та розвитку сільських 

територій, МБО 
«Добробут громад», юри-
сти. За результатами об-
говорення схвалено про-
позицію щодо створення 
за розпорядженням Мініс-
тра аграрної політики та 
продовольства робочої 
групи з розробки проекту 
Закону України щодо вре-
гулювання правового ста-
тусу особистих селянсь-
ких господарств.  

Семінар з питань розбудови кооперативних та логістичних 
потужностей, Херсон 

31 жовт-
ня 2013 
року 
Проект 
АгроІн-
вест у 
співпра-
ці з 
Херсон-
ською 
облас-
ною дер-

жавною адміністрацією 
провів на базі Херсонсь-
кого державного аграр-
ного університету семі-

нар з питань розбудови 
кооперативних та логіс-
тичних потужностей. 

Семінар проведено за 
участі суб’єктів коопера-
ції аграрної сфери обла-
сті, керівників районних 
управлінь агропромис-
лового розвитку, пред-
ставників державної по-
даткової адміністрації та 
Херсонського державно-
го аграрного університе-
ту, а також журналістів. 

Проведення заходу да-
ло змогу виробникам 
області ознайомитись із 
системою діяльності ко-
оперативів, механізмами 
оподаткування землі та 
веденням бухгалтерсь-
кого обліку. За результа-
тами семінару слухачі 
застосовуватимуть отри-
манні знання з метою 
розвитку сільських тери-
торій і розбудови еконо-
міки села. 
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31 жовтня 2013 року 
партнер Проекту USAID 
АгроІнвест – Аграрний 
союз України – у рамках 
проекту «Розвиток інсти-
туційних спроможностей 
Аналітичного центру 
Аграрного союзу України 
до аналізу аграрної полі-
тики і захисту інтересів 
сільськогосподарських 
товаровиробників» про-

вів семінар “Ринок 
інтелектуальної 
праці в аграрній 
сфері і його активі-
зація через систе-
му електронної ко-
мунікації “Аграрний 
центр. Комуніка-
ція”. 

Участь у семінарі взяли 
аграрні фахівці-
аналітики, працівники 
регіонального осередку 
Аграрного союзу, пред-
ставники місцевих орга-
нів влади. 

На семінарі розглядали-
ся такі питання:  

1. Структура ринку інте-
лектуальної праці в аг-

рарній сфері; 

2. Система електронної 
комунікації “Аграрний 
центр. Комунікація” і її 
функції; 

3. Робота сегменту рин-
ку інтелектуальної праці 
в системі електронної 
комунікації “Аграрний 
центр. Комунікація”. 

На семінарі виступи-
ли Лариса Старікова, 
координатор Аналітич-
ного центру Аграрного 
союзу України та Мак-
сим Єлісєєв, співавтор і 
співрозробник системи 
електронної комунікації 
“Аграрний центр. Комуні-
кація”.  

Семінар “Ринок інтелектуальної праці в аграрній сфері і його 
активізація через систему електронної комунікації “Аграрний 
центр. Комунікація”, Луганськ  

Круглий стіл «Оренда землі в Україні: як вирішувати 
проблемні питання?», Київ  

 23 жовтня 2013 року 
Проект USAID АгроІн-
вест узяв участь в орга-
нізації та проведенні 
круглого столу на тему 
«Оренда землі в Україні: 
як вирішувати проблемні 
питання?». 

Організаторами заходу 
виступили: Всеукраїнсь-
ка мережа ЛІГА: ЗАКОН 
та команда земельної 
практики юридичної фір-
ми ОМП. 

До проведення заходу 
долучилися також Євро-
пейська бізнес-
асоціація, Американська 
торговельна палата в 
Україні, Асоціація вироб-
ників молока, Аграрний 
союз України й Асоціація 

фермерів та землевлас-
ників України. 

На круглому столі обго-
ворювалися такі питан-
няї: 

• Чи є в Україні розумні 
альтернативи оренді 
землі для агробізнесу? 
• Чи можна орендувати 
державні землі в Україні 
– як це робиться і як це 
має робитися; 
• Державна реєстрація 
оренди землі – чим ви-
кликані затримки і що з 
цим можна зробити; 
• Нотаріуси як альтерна-
тива державним реєст-
раторам – за що варто 
платити більше; 
• Оренда землі і подат-
кові пільги – як зберегти 

ФСП і пільговий ПДВ; 
• Нові правила оформ-
лення оренди землі і 
земельне рейдерство. 
Заступник керівника 
Проекту USAID АгроІн-
вест Олекасандр Калібе-
рда виступив на кругло-
му столі з презентацією 
результатів дослідження 
з питань орендних відно-
син, яке було проведене 
Центром соціальних екс-
пертиз на замовлення 
Проекту.  

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного 
виробництва 

Наприкінці жовтня 2013 
року вийшов з друку 
"Довідник стандартів ЄС 
щодо регулювання орга-
нічного виробництва та 
маркування органічних 
продуктів. Книга 3" з се-
рії "Бібліотека журналу 
«ORGANIC UA». Публі-
кація підготовлена за 
редакцією партнера 
Проекту USAID АгроІн-
вест - Федерації органіч-
ного руху України. Книга 
містить нормативні доку-
менти Європейського 
Союзу щодо правил ор-
ганічного виробництва, 
особливостей маркуван-
ня органічних продуктів 
та системи контролю 
органічного виробницт-

ва, прийнятих Єврокомі-
сією протягом 2010-2013 
рр. 

Довідник рекомендова-
ний фермерам, іншим 
виробникам та перероб-
никам сільськогосподар-
ської продукції, інспекто-
рам та сертифікаторам 
органічного виробницт-
ва, державним службов-
цям, науковцям, викла-
дачам, студентам та 
всім, хто прагне отрима-
ти детальну інформацію 
про особливості органіч-
ного виробництва. 

Книгу можна замовити в 
офісі Федерації органіч-
ного руху України. 
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1 листопада 2013 року 
Міжнародна конференція «Розвиток органічного 
ринку в Україні», Київ 
1 листопада 2013 року Проект USAID АгроІнвест ви-
ступить на Міжнародній конференції «Розвиток орга-
нічного ринку в Україні» з презентацією підходів до 
збільшення агрофінансування для малих та середніх 
виробників органічної сільгосппродукції на основі:  
(а) розвитку збутової мережі, включаючи логістичну 
та інфраструктурну складові як фактор зниження ри-
зиків фінансування за умови наявності форвардних 
контрактів на постачання-закупівлю органічної сільго-
сппродукції роздрібними мережами, трейдерами то-
що; б) формування операційної оболонки збутової 
мережі у вигляді обслуговуючих кооперативів або 
інших організацій виробників. 
Місце проведення: м. Київ.   
 
6 листопада 2013 року 
Презентація попереднього ТЕО Національного 
проекту «Зелені ринки», Київ 
6 листопада 2013 року Проект USAID АгроІнвест візь-
ме участь у публічній презентації попереднього техні-
ко-економічного обґрунтування (пТЕО) Національного 
проекту «Зелені ринки». 
Під час заходу будуть представлені результати роз-
робленого пТЕО Національного проекту, зокрема, 
обсяги необхідних інвестицій для реалізації проекту, 
форми участі держави в проекті, розробки типових 
моделей зелених ринків та визначення регіонів, в 
яких розвиватимуться ринки. 
Також у рамках презентації відбудеться підписання 
«Протоколу про наміри» між проектом USAID АгроІн-
вест та Держінвестпроектом про передачу поперед-
нього ТЕО Національного проекту «Зелені ринки». 
Нагадаємо, що пТЕО Нацпроекту розробляла компа-
нія «NIRAS Україна» (представництво данської ком-
панії «NIRAS Gruppen A/S») за підтримки Проекту 
USAID АгроІнвест. 
Спікери: 
•Владислав Каськів - Голова Держінвестпроекту; 
•Ерік Блайх - керівник проекту USAID АгроІнвест; 
• Наталія Доманська – Голова ТОВ "NIRAS Україна", 
розробник пТЕО; 
• Анатолій Рoзгон – директор Асоціації оптових ринків 
сільськогосподарської продукції. 
Місце проведення: готель Hyatt Regency Kiev, вул. А. 
Тарасової, 5. 
 
 
 
 

7 листопада 2013 року 
Семінар «Застосування норм нової редакції Зако-
ну про кооперацію в практичній діяльності коопе-
ративів: юридичні та податкові аспекти», Київ 
7 листопада 2013 року Проект USAID АгроІнвест спі-
льно з Міжнародною благодійною організацією 
«Добробут громад» у співпраці з компанією «Данон» 
за підтримки Фонду Данон Екосистем (Франція), Хей-
фер Інтернешенл (США) та Департаменту закордон-
них справ, торгівлі та розвитку/SOCODEVI (Канада) 
проведе семінар на тему «Застосування норм нової 
редакції Закону про кооперацію в практичній діяльно-
сті кооперативів: юридичні та податкові аспекти». Ме-
тою семінару є надання головам кооперативів реко-
мендацій щодо змін в основних документах, що рег-
ламентують діяльність кооперативів, які необхідно 
затвердити до кінця 2013 року, а також щодо оподат-
кування господарської діяльності сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих кооперативів (СОК) відповідно до 
нової редакції Закону про кооперацію та Податкового 
кодексу.  
Місце проведення: Київ. 
 
7-8 листопада 2013 року 
Навчальні семінари «Державна реєстрація земе-
льних ділянок та прав на них. Повноваження ор-
ганів місцевого самоврядування по розпоряджен-
ню землями», Луганськ, Донецьк 
7-8 листопада 2013 року Ресурсний центр з прав на 
землю, створений Земельною спілкою України за під-
тримки Проекту USAID АгроІнвест проведе у Лугансь-
ку та Донецьку навчальні семінари на тему: 
«Державна реєстрація земельних ділянок та прав на 
них. Повноваження органів місцевого самоврядуван-
ня по розпорядженню землями». Заходи проводяться 
спільно з Міністерством юстиції України. 
Мета семінарів – надати учасникам інформацію про 
зміни в законодавстві, яке регулює питання відведен-
ня та приватизації 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 реєстрацій-
ної служби управлінь юстиції, державні нотаріуси, 
представники сільських, селищних, міських рад, ра-
йонних адміністрацій, адвокати. 
У ході семінарів будуть висвітлені такі питання: 
 Зміни в земельному законодавстві України щодо 

ведення державного земельного кадастру; 
 Новий порядок державної реєстрації земельних 

ділянок; 
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 Особливості реєстрації прав на нерухоме майно з 
1 січня 2013 року; 

 Розпорядження землями комунальної власності 
після розмежування.  

Місце проведення: м. Луганськ, Донецьк. 
 
11 листопада 2013 року 
Колективна консультація для надавачів первинних 
юридичних послуг у Криворізькому районі Дніпро-
петровської області 
11 листопада 2013 року партнер Проекту USAID АгроІ-
нвест - Громадська організація "Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи в Дніпропетров-
ській області" проводить колективну консультацію для 
надавачів первинних юридичних послуг у Криворізько-
му районі Дніпропетровської області. 
До участі у консультації запрошуються голови сільсь-
ких рад, землевпорядники, секретарі сільських рад, 
депутати місцевих рад, громадські активісти. 
Мета заходу - інформування надавачів первинних 
юридичних послуг з питань чинного земельного зако-
нодавства України. 
У ході проведення консультацій будуть висвітлені такі 
питання:  
 Формування та реєстрація земельної ділянки як 

об’єкт права; 
 Процедура державної реєстрації речових прав на 

земельні ділянки; 
 Нормативно-правова база орендних земельних 

відносин. 
Місце проведення: Дніпропетровська область, м. Кри-
вий Ріг, вул. Кобилянського, 152. 
 
11 листопада 2013 року 
Колективна консультація для жителів села Широке 
Криворізького району Дніпропетровської області 
11 листопада 2013 року партнер Проекту USAID АгроІ-
нвест - Громадська організація "Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи в Дніпропетров-
ській області" проводить зустріч з юристом жителів 
села Широке Криворізького району Дніпропетровської 
області. 
Учасники зустрічі: жителі села Широке, власники осо-
бистих 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 
земельні паї. 

Місце проведення: Дніпропетровська область, Криворі-
зький район, с. Широке, вул. Ленінського Комсомо-
лу, 1а. 
 
12 листопада 2013 року 
Круглий стіл щодо проблем лісової політики, м. 
Київ 
12 листопада 2013 року експерти Проекту USAID Агро-
Інвест на запрошення Світового банку візьмуть участь 
у роботі круглого столу з питань формування лісової 
політики в Україні. Захід відбуватиметься в рамках дія-
льності Програми правозастосування і управління в 
лісовому секторі (FLEG), - спільної ініціативи Європей-
ського Союзу та Світового банку. 
Порядком денним заходу заплановані виступи експер-
тів Програми із доповідями щодо лісової політики і 
стратегії України, її оцінок, проблем та шляхів їх подо-
лання. Обговорюватимуться також актуальні питання 
розвитку інституту права власності на землі лісогоспо-
дарського призначення в Україні. 
Місце проведення: Представництво Світового банку, 
Дніпровський узвіз, 1, м. Київ. 
 
12 листопада 2013 року 
Тренінг «Практичні поради щодо отримання креди-
тів та фінансової безпеки для малих та середніх 
сільгоспвиробників», Городище Черкаської облас-
ті  
12 листопада 2013 року Проект USAID АгроІнвест про-
водить тренінг «Практичні поради щодо отримання 
кредитів та фінансової безпеки для малих та середніх 
сільгоспвиробників», в ході якого дрібні фермери, осо-
бисті селянські господарства та підприємці-
сільгоспвиробники отримають необхідні знання щодо 
того, де можна отримати кредит на розвиток свого гос-
подарства, як обрати якісні кредитні послуги, уникнути 
несправедливих умов кредитування, правильно вико-
нувати кредитний договір та захистити свої права у 
разі виникнення проблем в процесі кредитування. Тре-
нінг проводиться за підтримки кредитної спілки 
«Кредит-Союз». 
Місце проведення: м.Городище Черкаської області. 
 
12 листопада 2013 року 
Тренінг "Елементи технології виробництва огір-
ків у опалювальних плівкових теплицях. Практич-
ний досвід", Херсонська область 
12 листопада 2013 року відбудеться тренінг для сільго-
спвиробників – членів херсонської кредитної спілки 
"Народна Довіра" на тему: "Елементи технології вироб-
ництва огірків в опалювальних плівкових теплицях. 
Практичний досвід". Метою тренінгу є ознайомлення 
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учасників з передовим досвідом виробництва огірків 
у осінньому обороті в плівкових теплицях з опален-
ням. Захід буде проведений в господарстві родини 
Кастельникових, дуже досвідчених овочівни-
ків. Актуальність такого заходу визначається необ-
хідністю технологічного розвитку дрібних виробників, 
що позитивно вплине на зростання їх кредитоспро-
можності. Тренінг проводиться у рамках спільної про-
грами Проекту USAID АгроІнвест і кредитної спілки 
«Народна довіра», метою якої є стимулювати довго-
строковий розвиток малих і середніх сільгоспвироб-
ників - членів спілок. Одним із напрямів цієї програми 
є фінансування з боку кредитної спілки, покликане 
допомогти її членам запровадити сучасні ефективні 
технології. 
Місце проведення: с. Козачі Лагеря, Цюрупинський 
район, Херсонська область. 
 
14 листопада 2013 року 
Навчальний семінар на тему: «Особливості дер-
жавної реєстрації прав на земельні ділянки», Ки-
ївська область 
14 листопада 2013 року Ресурсний центр з прав на 
землю, створений Земельною спілкою України за 
підтримки Проекту USAID АгроІнвест, проведе на-
вчальний семінар на тему: «Особливості державної 
реєстрації прав на земельні ділянки». Семінар про-
водиться спільно з Головним управлінням юстиції у 
Київській області. 
На семінар запрошуються нотаріуси, надавачі пер-
винної та вторинної правової допомоги. 
На семінарі будуть висвітлені питання щодо особли-
востей реєстрації прав на нерухоме майно з 1 січня 
2013 року. 
Місце проведення: м. Київ. 
 
15 листопада 2013 року 
Тренінг «Особливості вирощування огірків у плі-
вкових теплицях. Перспективні гібриди огірків», 
Херсонська область 
15 листопада 2013 року Проект USAID АгроІнвест 
проводить тренінг для сільгоспвиробників – членів 
херсонської кредитної спілки "Єдність" на тему 
"Особливості вирощування огірків у плівкових тепли-
цях. Перспективні гібриди огірків." 
Метою тренінгу є ознайомлення учасників з новинка-
ми на ринку тепличних огірків та ефективними еле-
ментами технології їх вирощування в умовах Півдня 
України. 
Актуальність заходу визначається необхідністю під-
вищення ефективності дрібних виробників, що пози-
тивно впливе на зростання їх кредитоспроможності. 
Тренінг проводиться у рамках спільної програми 
Проекту USAID АгроІнвест і кредитної спілки 
«Єдність», метою якої полягає в стимулюванню дов-

гострокового розвиток малих і середніх сільгоспвиро-
бників - членів спілки. Одним із напрямів цієї програ-
ми є фінансування з боку кредитної спілки, поклика-
не допомоги її членам запровадити ефективні техно-
логії. 
Місце проведення: с. Козачі Лагеря, Цюрупинський 
район, Херсонська область. 
 
15 листопада 2013 року 
Навчальний семінар для надавачів первинної та 
вторинної правової допомоги Хмельницької об-
ласті «Державна реєстрація земельних ділянок 
та прав на них. Повноваження органів місцевого 
самоврядування з розпорядження землями», Ка-
мянець-Подільський, Хмельницька область 
15 листопада 2013 року у місті Кам’янець-
Подільський (Хмельницька область), відбудеться 
семінар на тему «Державна реєстрація земельних 
ділянок та прав на них. Повноваження органів місце-
вого самоврядування з розпорядження землями». 
Даний захід є спільною ініціативою Асоціації 
«Земельна спілка України» та Проекту USAID АгроІн-
вест. 
Ключовими питаннями семінару стануть: розгляд 
змін в земельному законодавстві України щодо ве-
дення державного земельного кадастру, новий поря-
док державної реєстрації земельних ділянок та прав 
на них, розпорядження землями комунальної влас-
ності після розмежування, особливості нормативної 
оцінки земель несільськогосподарського призначен-
ня. 
Учасниками заходу стануть представники реєстра-
ційної служби Головного управління юстиції у Хмель-
ницькій області та реєстраційної служби Кам'янець-
Подільської міськрайонного управління юстиції. 
На семінар також запрошуються надавачі первинної 
та вторинної правової допомоги, представники гро-
мадських організацій, представники органів місцево-
го самоврядування. 
Місце проведення: м. Камянець-Подільський. 
 
18 листопада 2013 року 
Навчальний семінар «Державна реєстрація земе-
льних ділянок та прав на них. Повноваження ор-
ганів місцевого самоврядування по розпоря-
дженню землями», Харків 
18 листопада 2013 року Ресурсний центр з прав на 
землю, створений Земельною спілкою України за 
підтримки Проекту USAID АгроІнвест, проведе у Хар-
кові навчальний семінар на тему: «Державна реєст-
рація земельних ділянок та прав на них. Повнова-
ження органів місцевого самоврядування по розпо-
рядженню землями». Захід проводиться спільно з 
Міністерством юстиції України. 
Мета заходу – надати учасникам інформацію про 
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зміни в законодавстві, що регулює питання відведення 
та приватизації земель державної та комунальної вла-
сності, а також роз’яснити проблемні питання, що сто-
суються державної реєстрації земельних ділянок та 
прав на них.  
На семінар запрошуються представники реєстраційної 
служби управлінь юстиції, державні нотаріуси, пред-
ставники сільських, селищних, міських рад, районних 
адміністрацій, адвокати. 
У ході семінарів будуть висвітлені такі питання: 
 Зміни в земельному законодавстві України щодо 

ведення державного земельного кадастру; 
 Новий порядок державної реєстрації земельних 

ділянок; 
 Особливості реєстрації прав на нерухоме майно з 

1 січня 2013 року; 
 Розпорядження землями комунальної власності 

після розмежування.  
Місце проведення: м.Харків. 
 
19 листопада 2013 року 
Семінар для землевпорядників Павлоградського, 
Юр’ївського та Петропавлівського районів Дніпро-
петровської області 
19 листопада 2013 року партнер Проекту USAID АгроІ-
нвест - Громадська організація "Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи в Дніпропетров-
ській області" проведе семінар для землевпорядників.  
Мета заходу - інформування надавачів первинних 
юридичних послуг з питань чинного земельного зако-
нодавства України. 
До участі у семінарі запрошуються, землевпорядники 
сільських рад.  
Місце проведення: Дніпропетровська область, м. Пав-
лоград, районна державна адміністрація. 
 
19 листопада 2013 року 
Тренінг «Практичні поради щодо отримання креди-
тів та фінансової безпеки для малих та середніх 
сільгоспвиробників», організований за підтримки 
кредитної спілки «Самопоміч», Броди Львівської 
області  
19 листопада 2013 року Проект USAID АгроІнвест про-
водить тренінг «Практичні поради щодо отримання 
кредитів та фінансової безпеки для малих та середніх 
сільгоспвиробників» для членів сільськогосподарсько-
го кооперативу «Берлин», в ході якого учасники отри-
мають необхідні знання щодо того, де можна отримати 
кредит на розвиток свого господарства, як обрати якіс-
ні кредитні послуги, уникнути несправедливих умов 
кредитування, правильно виконувати кредитний дого-
вір та захистити свої права у разі виникнення проблем 
в процесі кредитування. 
Місце проведення: м.Броди Львівської області. 
 

20 листопада 2013 року  
Колективна консультація для жителів сіл Широків-
ської сільської ради Солонянського району Дніп-
ропетровської області 
20 листопада 2013 року партнер Проекту USAID АгроІ-
нвест - Громадська організація "Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи в Дніпропетров-
ській області" проводить зустріч з юристом жителів 
Солонянського району Дніпропетровської області. 
Учасники зустрічі: жителі, власники особистих селян-
ських та фермерських господарств. 
Мета заходу: Надання первинної юридичної допомоги 
у 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 

земельні паї. 
Місце проведення: Дніпропетровська область, Соло-
нянський район, с. Широке. 
 
20-21 листопада 2013 року 
Тренінг «Ефективне просування кредитних продук-
тів для сільгоспвиробників» для спеціалістів кре-
дитних спілок у рамках засідання Робочої групи з 
питань агрокредитування, створеної при ВАКС/
ПЗВ за підтримки проекту USAID АгроІнвест, Львів  
20-21 листопада 2013 року в рамках засідання Робочої 
групи з питань агрокредитування, створеної при ВАКС/
ПЗВ за підтримки проекту USAID АгроІнвест, буде про-
ведено тренінг «Ефективне просування кредитних про-
дуктів для сільгоспвиробників» для спеціалістів креди-
тних спілок, що працюють в Західному та Центрально-
му регіонах Україні.  
Метою тренінгу є забезпечення підвищення інформо-
ваності малих та середніх сільгоспвиробників про мож-
ливості отримання кредитів для розвитку своїх госпо-
дарств, виявлення можливостей щодо збільшення об-
сягів продажу продуктів кредитних спілок за рахунок 
маркетингового інструментарію та сприяння впрова-
дженню цього інструментарію в практику роботи кре-
дитних спілок. 
Місце проведення: м. Львів. 
 
21-22 листопада 2013 року 
Ознайомча поїздка до Сторожинецького районного 
об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих 
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кооперативів «Господар Підгір’я», Чернівецька 
область  
21-22 листопада 2013 року Проект USAID АгроІнвест 
проводить ознайомчу поїздку для представників сіль-
ськогосподарських кооперативів, що займаються 
збором і переробкою молока, до Сторожинецького 
районного об’єднання сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів «Господар Підгір’я» Черніве-
цької області та унітарного підприємства «Молочний 
край». Мета поїздки – ознайомлення з кращими 
практиками організації роботи кооперативів зі збору 
та охолодження молока, виробництва та збуту моло-
чної продукції. 
Місце проведення: Сторожинецьке районне об’єд-
нання сільськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративів «Господар Підгір’я», Сторожинецький район 
Чернівецької області. 
 
21-23 листопада 2013 року 
ІІ Форум з організаційного розвитку 
21-22 листопада 2013 року партнери Проекту USAID 
АгроІнвест – громадські галузеві організації агропро-
мислового комплексу візьмуть участь у ІІ Форумі з 
організаційного розвитку, який є найбільшим майдан-
чиком для обговорення ключових стандартів та прак-
тик щодо організаційного розвитку громадських орга-
нізацій та зміцнення їхньої організаційної спроможно-
сті. 
Метою цьогорічного Форуму є сприяння подальшому 
формуванню культури організаційного розвитку гро-
мадських та благодійних організацій України. 
Серед завдань Форуму:  
 сформувати серед організацій неурядового сек-

тору України розуміння того, що таке організацій-
ний розвиток та якими є його складові; 

 ознайомити всіх зацікавлених з потребами украї-
нських громадських та благодійних організацій в 
сфері організаційного розвитку;  

 визначити ключові тенденції в сфері організацій-
ного розвитку неурядового сектору України;  

 актуалізувати виклики, що стоять перед ОГС сьо-
годні та які постануть у найближчому майбутньо-
му і дати відповіді, яким чином організаційний 
розвиток допоможе до них підготуватися.  

Очікується, що у роботі Форуму цьогоріч візьмуть 
участь щонайменше 300 учасників з громадських 
організацій України та близько 50 учасників з інших 
країн (Польщі, Вірменії, Чехії, Росії, Литви, Бєларусі, 
Словаччини, Грузії, Сполучених Штатів Америки). 
Форум збере понад 50 організацій-постачальників 
освітніх послуг, в тому числі бізнес-компаній, а також 
представників міжнародної донорської спільноти та 
проектів, серед яких – USAID, Swedish International 
Development Agency, Internews Network, Mott Founda-
tion, Pact/UNITER, Pact/Respond, EU-funded Project 

“Strengthening non-State actors’ Capacities to Promote 
Reform and increase Public Accountability”, ПРООН.  
Під час Форуму будуть обговорюватися нові інстру-
менти та методики, проводитиметься інтерактивний 
обмін найкращими практиками та винесеними урока-
ми у сфері організаційного розвитку, а також актуалі-
зуватимуться виклики, що стоять перед українськими 
неурядовими організаціями. У ході Форуму відбу-
деться ряд паралельних заходів (конференцій, пане-
льних дискусій та «круглих столів») тих ініціатив та 
організацій, що працюють у сфері практичного покра-
щення життєспроможності українських неурядових 
організацій. 
Місце проведення: м. Київ, НСК «Олімпійський», вул. 
Червоноармійська, 55. 
 
21 листопада 2013 року 
Семінар для жінок-підприємців «Українки у бізне-
сі: власна справа – розвиток та успіх», Дніпропе-
тровськ  
21 листопада 2013 року Проект USAID АгроІнвест 
візьме участь у проведенні семінару для жінок-
підприємців «Українки у бізнесі: власна справа – роз-
виток та успіх» в м. Дніпропетровськ, де виступить з 
рекомендаціями та практичними порадами щодо по-
ліпшення доступу до агрофінансування як основи 
розвитку власного бізнесу. Проект USAID АгроІнвест 
ознайомить учасниць із напрацюваннями Проекту у 
сфері дієвого збільшення доступу до агрокредиту-
вання, які включають практичні поради щодо забез-
печення наявності форвардних контрактів на поста-
чання сільгосппродукції із закупівельниками як дієво-
го фактора зменшення ризиків фінансування, а та-
кож важливості укладання партнерства з компаніями
-носіями новітніх агротехнологій як найважливішого 
багатокомпонентного фактора розбудови виробничо-
го потенціалу власного бізнесу.  
Місце проведення: м. Дніпропетровськ. 
 
21-22 листопада 2013 року 
Тренінг «Агротехногічні знання для фінансових 
спеціалістів: презентація навчальних модулі про-
екту USAID АгроІнвест. Основи технології, марке-
тингу і структура собівартості основних сільсь-
когосподарських культур», Сімферополь 
21-22 листопада 2013 року Проект USAID АгроІнвест 
презентує інноваційну концепцію тренінгів з агротех-
нологій для фінансових спеціалістів, розроблену 
Проектом, для кредитних спеціалістів партнерських 
кредитних спілок Південного регіону. Презентація 
охоплює шість навчальних модулів: «Польове рос-
линництво», «Овочівництво», «Інтенсивне рослинни-
цтво», «Сади», «Молочне скотарство» та 
«Свинарство» та включає надання слухачам доклад-
них посібників, довідкових матеріалів та відеокурсів з 
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базових аспектів агротехнологій, які знаходять відо-
браження у фінансових  показниках діяльності сільгос-
ппідприємств та визначають відповідну систему ризи-
ків агрокредитування.    
Місце проведення: м. Сімферополь. 
23 листопада 2013 року 
Тренінг «Практичні поради щодо отримання креди-
тів та фінансової безпеки для малих та середніх 
сільгоспвиробників» та «Основи створення та дія-
льності сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів», Камянка Черкаської області  
23 листопада 2013 року Проект USAID АгроІнвест про-
водить тренінг «Практичні поради щодо отримання 
кредитів та фінансової безпеки для малих та середніх 
сільгоспвиробників», в ході якого дрібні фермери, осо-
бисті селянські господарства та підприємці-
сільгоспвиробники отримають необхідні знання щодо 
того, де можна отримати кредит на розвиток свого гос-
подарства, як обрати якісні кредитні послуги, уникнути 
несправедливих умов кредитування, правильно вико-
нувати кредитний договір та захистити свої права у 
разі виникнення проблем в процесі кредитування. 
Тренінг буде проведений за підтримки кредитної спілки 
«Кредит-Союз». 
Місце проведення: м. Камянка Черкаської області 
 
25 листопада 2013 року 
Дискусійна панель «Вирішення проблем реєстрації 
земельних ділянок та прав на них», Київ 
25 листопада 2013 року партнер проекту USAID АгроІ-
нвест - Земельна спілка України проводить дискусійну 
панель щодо актуальних питань реєстрації прав на 
земельні ділянки спільно з Комітетом Верховної ради 
України з аграрної політики та земельних відносин. 
Тема: Вирішення проблем реєстрації земельних діля-
нок та прав на них. 
Учасники: представники Земельної спілки, Проекту 
USAID АгроІнвест, Держземагентства, Мінюсту, Держ-
реєстраційної служби. 
Місце проведення: Київ. 
 
25 листопада 2013 року 
Міжнародний форум з фінансування та кредиту-
вання сільського господарства та оцінки ризиків, 
Київ  
25 листопада 2013 року Проект USAID АгроІнвест пре-
зентує інноваційні підходи та рішення, розроблені Про-
ектом для збільшення агрокредитування МСВ фінан-
совими інститутами, на Міжнародному форумі із фінан-
сування та кредитування сільського господарства та 
оцінки ризиків». Зазначені підходи базуються на всебі-
чному охопленні всіх напрямків розбудови спроможно-
сті фінансових інститутів по наданню розширеного аг-
рокредитування, включаючи: (а) модифікацію кваліфі-
кації кредитних аналітиків за рахунок надбання спеціа-
льних агротехнологічних знань; (б) використання роз-

виненого інструментарію оцінки ризиків агрокредиту-
вання на основі аналізу, проектування та моніторингу 
грошових потоків; (в) укладання партнерства з компа-
ніями-носіями новітніх агротехнологій для отримання 
доступу до відповідного сегменту МСВ-клієнтів або 
постачальників та розробки спеціальних кредитних 
продуктів; (г) усвідомлення того факту, що головним 
джерелом і рушієм збільшення обсягів агрокредиту-
вання та підвищення його якості є агротехнологічний 
розвиток МСВ. 
Місце проведення: м. Київ. 
 
26 листопада 2013 року 
Колективна консультація для надавачів первинних 
юридичних послуг у Васильківському районі Дніп-
ропетровської області 
26 листопада 2013 року партнер Проекту USAID АгроІ-
нвест - Громадська організація "Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи в Дніпропетров-
ській області" проводить колективну консультацію для 
надавачів первинних юридичних послуг в Васильківсь-
кому районі Дніпропетровської області.  
До участі у консультації запрошуються голови сільсь-
ких рад, землевпорядники, секретарі сільських рад, 
депутати місцевих рад, громадські активісти. 
Мета заходу - інформування надавачів первинних 
юридичних послуг з питань чинного земельного зако-
нодавства України. 
У ході проведення консультацій будуть висвітлені такі 
питання:  
 Формування та реєстрація земельної ділянки як 

об’єкт права; 
 Процедура державної реєстрації речових прав на 

земельні ділянки; 
 Нормативно-правова база орендних земельних 

відносин. 
Місце проведення: Дніпропетровська область, смт. 
Васильківка, вул. Партизанська, 150. 
 
26 листопада 2013 року 
Колективна консультація для жителів села Пись-
менне Васильківського району Дніпропетровської 
області 
26 листопада 2013 року партнер Проекту USAID АгроІ-
нвест - Громадська організація "Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи в Дніпропетров-
ській області" проводить зустріч з юристом жителів 
селища Письменне Васильківського району Дніпропет-
ровської області. 
Учасники зустрічі: жителі селища Письменне, 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-
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давство України з питань приватизації земельних 
ділянок,орендних земельних відносин та захисту 
своїх прав на землю.  
Питання до обговорення: 
 Формування та реєстрація земельних ділянок; 
 Процедура державної реєстрації речових прав 

на земельні ділянки; 
 Нормативно-правова база орендних земельних 

відносин; 
 Отримання документів державної реєстрації на 

земельні паї. 
Місце проведення: Дніпропетровська область, Васи-
льківський район, смт. Письменне, вул. Гагаріна, 11. 
 
27-28 листопада 2013 року  
Ознайомча поїздка до СОК «Фрукти Криму», Сак-
ський район, АР Крим 
27-28 листопада 2013 року Проект USAID АгроІнвест 
проводить ознайомчу поїздку для представників сіль-
ськогосподарських кооперативів та малих і середніх 
фермерів, що займаються вирощуванням овочів і 
фруктів, до СОК «Фрукти Криму». Мета поїздки – 
ознайомлення з кращими практиками організації ро-
боти кооперативів зі збору та передпродажної підго-
товки і зберігання овочів і фруктів, збуту продукції. 
Місце проведення: СОК «Фрукти Криму», с. Червоне, 
Сакський район, АР Крим. 

 
27-28 листопада 2013 року  
Квартальна зустріч Проекту USAID «Правова кра-
їна» 
27-28 листопада 2013 року Проект USAID АгроІнвест 
візьме участь у 12-й квартальній зустрічі партнерсь-
кого Проекту USAID «Правова країна».  
Тема квартальної зустрічі: Взаємодія органів юстиції, 
юридичних клінік та громадських організацій, що на-
дають безоплатну правову допомогу. 
Місце проведення: м. Чернівці, готель «Буковина». 
 
28 листопада 2013 року 
Тренінг «Практичні поради щодо отримання кре-
дитів та фінансової безпеки для малих та серед-
ніх сільгоспвиробників» для учасників ознайом-
чого візиту до кооперативу «Фрукти Криму», АР 
Крим 
28 листопада 2013 року Проект USAID АгроІнвест 
проводить тренінг «Практичні поради щодо отриман-
ня кредитів та фінансової безпеки для малих та се-
редніх сільгоспвиробників», в ході якого учасники 
навчального туру до кооперативу «Фрукти Криму» 
отримають необхідні знання щодо того, де можна 
отримати кредит на розвиток свого господарства, як 
обрати якісні кредитні послуги та уникнути несправе-
дливих умов кредитування, правильно виконувати 
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кредитний договір та за-
хистити свої права у разі 
виникнення проблем в 
процесі кредитування. 
Місце проведення: Сак-
ський район Автономної 

Інформаційні матеріали Національного прес-
клубу з аграрних і земельних питань 

- На превеликий жаль, тема відумерлої спад-
щини набуває все більшої актуальності, - розпочав 
розмову Андрій Мартин. - Всі ми знаємо про морато-
рій на відчуження сільськогосподарських земель, 
який триває вже понад десятиріччя. Через нього вла-
сники земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення не можуть ними вільно розпоряджатися. І 
досить масовим стає явище, коли власники пайових 
ділянок помирають, не передавши їх у спадок. Напри-
клад, вони не мають спадкоємців або спадкоємці не 
з’явилися за прийняттям спадщини чи то були відсто-
ронені від її прийняття.  

У цих випадках земельні ділянки «зависають» 
у повітрі. Їх неможливо законним чином використову-
вати. Сільськогосподарські виробники не мають в ко-
го їх брати в оренду. Треба проходити досить складну 
процедуру визнання спадщини відумерлою. Лише 
тоді земельні ділянки переходять у комунальну влас-
ність тих територіальних громад, де в останнє прожи-
вали померлі особи. 

 

- Як ця ситуація виглядає в регіонах? 

- Відумерла спадщина в деяких регіонах Укра-
їни становить вже 15-20% від загальної площі розпа-

йованих земель. Особливо це стосується поліських 
областей – Чернігівської, Рівненської, Житомирської. 
Демографічна ситуація на селі тут є особливо склад-
ною – багато людей помирає і невідомо, хто має ви-
конувати обов’язки власників земельних ділянок.  

 

- До розв’язання проблем, пов’язаних з 
відумерлою спадщиною, могли б долучитися міс-
цеві органи влади… 

- Органи місцевого самоврядування дуже час-
то не знають, як розпорядитися своїми правами на 
визнання спадщини відумерлою. Багато голів сільсь-
ких та селищних рад не мають належної правової 
освіти, не знають, як сформулювати відповідні позов-
ні вимоги до суду, а це стає перепоною на шляху по-
вернення «нічийних» земель в економічний оборот. 
Хоча насправді, якби територіальні громади оформи-
ли на себе права на ці земельні ділянки, вони могли б 
надавати їх сільській молоді, людям, які зараз переїж-
джають в сільську місцевість і прагнуть самостійно 
займатися сільським господарством. Наприклад, ко-
лишнім військовим.  

Але не працюють відповідні правові механіз-
ми. Складно працювати із судами. І через це маємо й 

Як оживити відумерлу спадщину? 

В Україні понад 2 млн. гектарів офіційно вважаються нічийними. Перева-
жно їх власники на старості літ залишилися без спадкоємців. Тож в останню 
мить свого життя їм не було кому передати своє майно та землю. 

 Доволі часто потенційні спадкоємці не заявляють свої права на земельні 
ділянки, адже здебільшого мешкають в містах і тому не мають наміру займати-
ся сільським господарством. 

Така земля, що втратила свого власника, називається відумерлою спад-
щиною. Її площа щороку зростає. Значною мірою це зумовлено складною демо-
графічною ситуацією, яка склалася в селах. Переважно в них залишилися люди 
похилого віку. Згідно з результатами минулорічного опитування, проведеного 
Проектом USAID «АгроІнвест», 24,1%  власників земельних паїв виповнилося 70 
і більше років. 

 Про проблеми відумерлої спадщини – інтерв’ю із завідуючим кафедрою 
землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів і приро-
докористування України Андрієм МАРТИНОМ.  
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економічні проблеми: немає надходжень до бюджету, 
земля перетворюється на «мертвий» актив. І при цьо-
му всі розуміють, що ці землі фактично використову-
ється, але нелегально.  

 

-  Виходить, що відумерла спадщина спону-
кає до корупції? 

- Так. Ці землі переважно використовуються 
сільськогосподарськими підприємствами, але викорис-
товуються протизаконно. Укладаються неформальні 
домовленості з правоохоронцями, посадовцями сіль-
ських рад та місцевих адміністрацій тощо. І тільки піс-
ля цього на самовільне використання «нічийних» зе-
мель закриваються очі. Але які ці домовленості – всі 
прекрасно розуміють. Територіальні громади від цього 
жодної копійки не отримують. Хоча, безперечно, хтось 
на цьому багатіє, адже кожен гектар сільськогосподар-
ської землі щорічно приносить користувачу декілька 
тисяч гривень прибутку. 

 

- Які ще проблеми можуть виникати з офор-
мленням відумерлої спадщини? 

- Уявімо таку ситуацію – помер землевласник. 
Він володів земельною ділянкою в Кіровоградській об-
ласті, а сам проживав в Києві. Помер, не маючи спад-
коємців, а тому земельна ділянка, згідно з Цивільним 
кодексом України, має перейти у власність столичної 
територіальної громади. Відтак, Київська міська рада 
мусить розпоряджатися землею у віддаленому селі. 
Зрозуміло, що це – абсурд, але фактично такі ситуації 
є досить поширеними.  

Інша неоднозначна ситуація – в кожному райо-
ні є будинки для осіб похилого віку. Туди привозять 
бабусь та дідусів, за якими вже немає кому доглядати. 
І для них ці будинки стають останнім місцем прожи-
вання. При цьому територіальні громади, де розташо-
вані будинки престарілих і де востаннє проживали ці 
бабусі та дідусі, можуть претендувати на всі земельні 
ділянки, які їм належали. Але ж це також може ставати 
причиною виникнення абсурдних ситуацій, коли тери-
торіальні громади, де розташовані будинки престарі-

лих, спроможні перетворитися на своєрідні 
«латифундії» районного масштабу.  

Треба все зробити так, щоб земля ставала 
власністю тієї територіальної громади, де вона знахо-
диться, і щоб цю землю можна було використати, 
перш за все, на користь членів цієї громади. І викорис-
тати швидко. Бо чим швидше ми це зробимо, тим шви-
дше підуть надходження до місцевого бюджету, сіль-
ська молодь може швидше отримати землю для ве-
дення агробізнесу.  

 

- Який термін відводиться для визнання 
спадщини відумерлою? 

- Один рік. Цивільний кодекс України передба-
чає, що в разі, якщо особа померла і потенційні спад-
коємці у річний строк не заявили своїх прав на спад-
щину, орган місцевого самоврядування, де в останнє 
проживала померла особа, має право подавати позов 
до суду про визнання спадщини відумерлою.  

 

- Чи готова українська влада до вирішення 
проблем, пов’язаних з відумерлою спадщиною? 

- Зараз до Верховної Ради внесені законопрое-
кти, якими хочуть надати можливість передачі у дер-
жавну власність земельних ділянок, власники яких по-
мерли. Але поки що це лише законопроекти. Вони по-
винні дуже серйозно дискутуватися. Тому що, напри-
клад, земельна ділянка дуже часто є не єдиним май-
ном померлого  власника. Ще є хата, рухоме майно. І 
розривати спадщину на кілька шматків (це забере 
один, це – другий, а це – третій) не дуже добре. Тобто, 
тут не обійтися без серйозного обговорення. Потрібно, 
аби експерти розібралися, як ліпше все це організува-
ти, щоб потім земля отримувала дійсно хороших гос-
подарів і працювала на користь українського суспільс-
тва. 

Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ, 

Національний прес-клуб з аграрних та земельних 
питань 

14 жовтня 2013 року 
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 - Як давно ви кредитуєте сільгоспвиробни-
ків? 

 - Сільгоспвиробників ми кредитуємо з першо-
го дня своєї роботи. Спочатку більше працювали з 
селянами-одноосібниками. Не тому, що були більш 
прихильними до них. Просто вони частіше зверталися 
до нас за фінансовою допомогою. І, звісно, ми мали 
реагувати на їх запити.  

 Переважно позики надавали для поповнення 
обігових коштів, придбання пально-мастильних мате-
ріалів, міндобрив, обробітку земельних ділянок, купів-
лі високопродуктивної великої рогатої худоби.  

А в 2007 році в роботу включилися фермери. 
З 2010 року наша кредитівка надала одноосібникам і 
фермерам 223 кредити. Загальна їх сума перевищи-
ла 3,7 млн. грн.  

 - Що саме підштовхнуло вас до необхідно-
сті кредитувати аграріїв? 

 - Чернігівська область переважно спеціалізу-
ється на сільському господарстві. Ми маємо хороші 
землі. Кліматичні умови також сприяють розвитку рос-
линництва та тваринництва. Переважно у нас виро-
щують зернові та технічні культури.  

Наш Прилуцький район не становить винятку. 
І, не зважаючи на те, що до 80% сільгоспугідь оброб-
ляють великі господарства, ми вважали за потрібне 
підтримати дрібне та середнє сільгоспвиробництво. А 
воно, як відомо, потребує значних фінансових ресур-
сів.  

Банки на особисті селянські та фермерські 
господарства не надто зважають. Вони керуються 
винятково бізнесовими інтересами.  

Банки переважно розташовані у великих міс-
тах. Тому їм ситуація, що складається в сільській міс-
цевості, не надто болить. А ми сусідуємо з селами. 

Бачимо, як вони виживають в умовах відсутності роз-
виненої інфраструктури, браку робочих місць. Тому 
наша допомога аграріям – це своєрідна інвестиція у 
розвиток сільської місцевості. 

- Хто нині найчастіше звертається до вас 
за кредитами – одноосібники чи фермери? 

- На початку нашої діяльності, як я вже гово-
рила, передували селяни-одноосібники. Пропорція 
була такою – 87% наших агрокредитів припадали на 
них, а 13% - на фермерів. 

Нині ситуація виглядає інакше. Так, у поточно-
му році ми вдвічі більше видали кредитів фермерам, 
ніж одноосібникам. І нічого дивного у цьому немає. 
Фермери обробляють більші площі земель, обслуго-
вують потужну техніку, яка коштує дорого. У них біль-
ші потреби в мінеральних добривах, гербіцидах, па-
льно-мастильних матеріалах. Тому у «позичковому» 
змаганні вони і вийшли вперед. 

Але ми не забуваємо й про селян-
одноосібників. Незважаючи на те, що вони беруть 
значно менші за розмірами кредити, вони все одно 
залишаються нашими поважними клієнтами. Бо є ро-
зуміння нашої взаємозалежності: до тих пір, поки 
ефективно працюватимуть дрібні та середні сільгосп-
виробники, і ми як кредитна спілка будемо ефективно 
функціонувати. Ми потрібні один одному. 

Загалом у 2013 році ми видали аграріям кре-
дитів на загальну суму в 1,45 млн. грн. З них 910 тис. 
грн. отримали фермери, а одноосібникам дісталося 
540 тис. грн. 

- Чи всі кредити вчасно і в повному обсязі 
повертають вам сільгоспвиробники? 

- До сільськогосподарських виробників ми не 
маємо претензій. За весь час нашої співпраці про-
строченої заборгованості не було. Навпаки, до них ми 

Аграрії Прилуччини покладаються на свого «Гетьмана» 

 Кредитній спілці «Гетьман» виповнилося 10 років. На ринку фі-
нансових послуг вона працює з травня 2003 року. За цей час зажила 
доброї слави не лише на Чернігівщині, але й далеко за її межами. 

 Про успішність роботи кредитної спілки свідчать такі дані: ли-
ше за 8 місяців поточного року вона надала 764 кредити на загальну 
суму 8,6 млн. грн. Значна її частка була спрямована на розвиток дрібно-
го та середнього сільгоспвиробництва. 

 Про тісну співпрацю з аграріями та обопільну вигоду від неї роз-
повідає голова правління кредитної спілки «Гетьман» Світлана ХАРЧЕ-
НКО. 
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маємо абсолютну довіру. Ще у 2010 році для сільго-
спвиробників розробили спеціальну програму. Вона 
передбачає пільгове кредитування. Зокрема, у 2011 
році суттєво зменшили відсоток річних – на 25 % 
річної відсоткової ставки. 

- Доволі часто можна почути, що аграріїв 
не дуже вигідно кредитувати, бо вони мають 
сезонний характер роботи, працюють під відк-
ритим небом і тому їх виробництво належить до 
числа надто ризикованих. Що ви з цього приво-
ду думаєте? 

- Так, переважно селяни працюють під відк-
ритим небом. Сьогодні вони з врожаєм, а завтра… 
Ризик є і ризик значний.  

Якщо виходити з економічних міркувань, то 
за таких обставин сільгоспвиробництво варто було 
б обходити десятою дорогою. Особливо, якщо це 
мале або середнє сільгоспвиробництво. Бо тут за-
ставного майна обмаль. Саме тому комерційні бан-
ки намагаються не помічати фермерів та особисті 
селянські господарства. А в кредитних спілках пра-
цює принцип – «свій до свого по своє». Ми допома-
гаємо один одному, намагаємося діяти так, аби зиск 
мала не лише наша спілка, а й всі, хто входить до її 
складу. Інакше і бути не може. 

- Ви увійшли до групи кредитних спілок, з 
якими тісно співпрацює Проект USAID 
«АгроІнвест». Що вам дає така співпраця? 

- Проект USAID «АгроІнвест», як на мене, 
сповідує дуже важливу для нашого сегмента ринку 
ідею. Він виступає за урізноманітнення кредитних 
продуктів. Робиться все для того, аби бажаючі мог-
ли підібрати потрібні саме їм. Вже пропонуються 
кредитні продукти, які мають стосунок до зеленого 
туризму, бджільництва, придбання доїльних апара-
тів, налагодження виробництва сухофруктів. А голо-
вне – вони сприяють розвитку на селі малого підп-
риємництва.  

Наша кредитівка не може вже зараз запро-
понувати всі ці кредитні продукти. Все залежить від 
того, який на них буде попит. Але це не виключає 
підтримку того ж бджільництва або виробництва 
сухофруктів. Наприклад, ми вже надали позику на 
купівлю доїльних апаратів. 

Одна проблема – куди збувати додатково 
вироблену сільськогосподарську продукцію, бо ми 
маємо її перевиробництво. А дрібним та навіть се-
реднім сільгоспвиробникам доволі важко вийти на 
ринки і, тим паче, – закріпитися на них. Тож виникає 
потреба не лише в нових кредитних продуктах, а й 

в створенні сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, здатних організувати реалізацію сіль-
ськогосподарської продукції. Як бачимо, одне тягне 
за собою інше, але все починається з нас – з креди-
тних спілок, які живлять сільгоспвиробництво свої-
ми кредитами. 

- Чинний закон «Про кредитні спілки», 
ухвалений ще в 2001 році, потребує суттєвого 
оновлення. На вашу думку, яких змін він має 
зазнати? 

- До закону я додала б статтю, яка дозволи-
ла б кредитним спілкам працювати не лише з фер-
мерами, а й з фермерськими господарствами. Різ-
ницю відчуваєте? 

Дотепер ми працюємо з фермерами як з 
фізичними особами. І це добре. Але цього замало. 
Сьогодні виникає потреба працювати і з фермерсь-
кими господарствами як юридичними особами. Це 
значно спростить відносини між нами. Ми можемо 
перераховувати кредитні кошти на їх банківські ра-
хунки, а не видавати на руки. І все буде виглядати 
прозоро.  

Зрештою, фермери здебільшого беруть кре-
дити не для особистих потреб. Отримані від нас 
гроші вони запускають у розвиток своїх госпо-
дарств. І всі це розуміють, але закривають на ситуа-
цію очі. Тож варто узаконити співпрацю з фермер-
ськими господарствами, яка вже давно встановила-
ся. 

Сьогодні багато говорять про потребу ство-
рення на базі кредитних спілок, які мають справу з 
депозитами населення, кооперативних банків. Маю 
сказати, що така ідея в Україні масово не спрацює. 
Як, до речі, вона не спрацювала в попередні роки. 
Хто хоче йти в банківський сектор, той нехай туди 
прямує. Кожен мусить ухвалювати свідомі рішення, 
але адміністративного примусу тут не повинно бути. 

Учасники руху кредитних спілок усвідомлю-
ють, що кредитні спілки працюють в усьому світі і 
постійно підтверджують свою спроможність надава-
ти фінансову допомогу для підвищення добробуту 
суспільства. І вони дійсно життєво необхідні для 
малого і середнього бізнесу. Розробникам допов-
нень до чинного закону «Про кредитні спілки» та 
законодавцям це треба розуміти. 

Михайло ВЕРНИГОРА,  
Національний прес-клуб з аграрних та земель-
них питань 

17 жовтня 2013 року 
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 Якими ж є ці перспективи? Судячи з усього, і 
після відкриття ринку землі орендні відносини не ві-
дійдуть у минуле. Це засвідчує той факт, що вони 
розвинені у багатьох інших країнах, де ринок землі 
працює давно й успішно. Наприклад, у Великій Бри-
танії на умовах оренди обробляється 40% усіх сіль-
госпугідь, у США – 50%, а в Німеччині – близько 
70%. 
 В Україні в оренді перебуває понад 17 млн. 
гектарів. Майже половина з них, згідно з даними на-
родного депутата, члена Комітету Верховної Ради з 
питань аграрної політики та земельних відносин Гри-
горія Смітюха, належить пенсіонерам. А це говорить 
про соціальну роль орендних відносин. 
 Кілька років тому Кабінет Міністрів підіграв 
селянам, в тому числі – пенсійного віку. Своєю пос-
тановою від 11 жовтня 2011 року він збільшив оціно-
чну вартість землі. З 1 січня 2012 року 1 гектар в 
Україні сягає понад 20 тис. гривень. 
 Нормативна грошова оцінку має велике зна-
чення. Чим вона вища, тим більше грошей нарахову-
ється власникам землі у вигляді орендних платежів. 
Та це можливе лише в тому випадку, якщо землев-
ласники підпишуть з орендаторами новий договір 
про оренду землі, в якому врахують всі новації згада-
ної урядової постанови. 
 Не заборгувала селянам і Верховна Рада: 
2008 року вона підкоригувала закон «Про оренду 
земель». Тепер, відповідно до його нової редакції, 
влада рекомендує встановлювати мінімальний роз-
мір орендної плати на рівні 3% від нормативної гро-
шової оцінки землі. 
 Як показують результати згаданого дослі-
дження Проекту USAID «АгроІнвест», рекомендова-
ний владою мінімальний розмір орендної плати не 
влаштовує більшість землевласників: 22% опитаних 
власників паїв назвали його несправедливо заниже-
ним, а 44% - занадто малим. 
 Григорій Смітюх сказав, що серед народних 
депутатів є чимало бажаючих суттєво підвищити рі-
вень орендної плати. Вони готові хоч сьогодні підня-
ти його до 10% і навіть вище, та щоразу наштовху-

ються на нерозуміння з боку своїх колег-
парламентарів, які, віддаючи перевагу економічному 
прагматизму, виступають проти бажання вирішувати 
соціальні питання через оренду землі популістськи-
ми методами. 
 Такий радикалізм, переконаний Григорій Смі-
тюх, неодмінно призведе до суттєвого здорожчання 
собівартості сільськогосподарської продукції, до 
втрати нашими аграріями зовнішнього та внутріш-
нього ринків. А це неприпустимо для країни, яка досі 
відчуває наслідки недавньої економічної кризи і де 
більшість населення змушене рахувати навіть не 
гривні – копійки. 
 Не важко передбачити, як на таке різке підви-
щення рівня орендної плати відреагують ті, хто її 
сплачує. Справа в тім, що багатьох із них не влашто-
вує навіть нинішній розмір орендних відрахувань. 
Вони вважають його завищеним. Такої думки дотри-
муються 32% опитаних Проектом USAID 
«АгроІнвест» орендарів. 
 Нічого не залишається, як шукати компроміс 
між тими, хто володіє землею, та тими, хто її оброб-
ляє. І часто вони його знаходять. Останнім часом 
нерідкими є випадки, коли сторонам за взаємною 
згодою вдається підняти рівень орендної плати до 
5%, а іноді – до 5,5% від нормативної грошової оцін-
ки. 
 Такі показники стали можливими завдяки ви-
сокій динаміці розвитку вітчизняного АПК, яка спо-
стерігається впродовж кількох останніх років. 
«Аграрний сектор піднімається, нарощує власне ви-
робництво. Це позитивно позначається на орендних 
платежах», - сказав Григорій Смітюх. 
 Активність власників земельних паїв у вирі-
шенні орендних питань зможе зіграти неабияку роль, 
та проблема полягає в тому, що достатньої активно-
сті з їх боку не спостерігається. І це багато в чому 
можна пояснити. Згідно з інформацією, на яку під час 
круглого столу послався координатор напрямку агра-
рної політики Проекту USAID «АгроІнвест» Олек-
сандр Муляр, 42,4% власників ніколи не стояли на 
своїй землі, а 32,3% навіть не бачили її. 

Орендні відносини потребують реформування 

 Орендні відносини на селі залишаються пріоритетними. За да-
ними дослідження Проекту USAID «АгроІнвест», майже 80% власників 
земельних паїв здають їх в оренду. Про те, як складаються орендні 
відносини в Україні, говорили учасники круглого столу «Перспективи 
орендного землекористування в АПК», який недавно відбувся в Києві. 
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 Інші учасники заходу нагадали, що понад 20% 
власників землі або вже встигли змінити свої сільські 
адреси на міські, або, будучи корінними городянами, 
отримали наділи в спадок. Тому від своєї землі опини-
лися на відстані, яка часто нараховує десятки, а то й 
сотні кілометрів. І тому не цікавляться її долею. 
 Нові дані, наведені Олександром Муляром, зму-
сили учасників круглого столу більш реально оцінити 
ситуацію, що склалася в земельній сфері. Згідно з ними, 
лише 9,9% власників землі знають про її нормативну 
грошову оцінку, а 20,5% - про рекомендований владою 
мінімальний розмір орендної плати. Решта досі мало 
розбираються в цих питаннях. 
 Не завжди орендодавцям вдається знайти спіль-
ну мову з органами влади. Згідно з дослідженням Прое-
кту USAID «АгроІнвест», майже у третини власників паїв 
(32,5%) виникають суперечки з ними. І часто ці непоро-
зуміння стосуються саме орендних відносин. 
 Як відомо, на початку нинішнього року набув 
чинності закон «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень». Його розробники 
обіцяли, що тепер в Україні значно спростяться проце-
дури державної реєстрації земельних наділів, які пере-
бувають у приватній власності, та орендних прав. 
 На жаль, такий оптимістичний прогноз не справ-
дився. Не підтвердилися й занепокоєння тих спеціаліс-
тів, які стверджували, що нова реєстраційна система на 
повну силу запрацює не відразу, а через 3-4 місяці, в 
гіршому випадку – через півроку. Мовляв, їй знадобить-
ся час для того, щоб усі механізми притерлися, випро-
бувалася технологія, а спеціалісти збагатилися новим 
досвідом. 
 На вулиці вже осінь, а землевласники та орен-
датори досі стикаються з тим, що зареєструвати догово-
ри оренди – вкрай складне завдання. На круглому столі 
відзначалося, що в окремих районах щотижня реєстру-
ється не більше 2-3 договорів, які стосуються земель-
них відносин.  
 Державна реєстраційна служба прагне створити 
комфортніші умови для орендодавців та орендарів. Во-
на запропонувала їм записуватися в попередню чергу 
на реєстрацію орендних договорів. Та виявилося, що ця 
новація теж не всіх влаштувала, бо ж такі черги розтяг-
лися на довжелезний час. Представник одного з агрохо-
лдингов підтвердив це: за його словами, в окремих ра-
йонах України його сільгосппідприємство зможе зареєс-
трувати договори оренди, підписані з власниками паїв, 
не раніше весни 2014 року. А доти вони змушені викори-
стовувати землю з порушенням чинного законодавства. 
 Така ситуація набуває масового характеру, і в 
цьому полягає її небезпека. 
 На своє вирішення чекає й питання оплати за 

оренду землі. У більшості випадків з власниками паїв 
розплачуються сільгосппродукцією чи послугами. На-
приклад, оранкою городів, транспортуванням дров, ву-
гілля тощо. 
 Григорій Смітюх не прихильник натуроплати. 
Його позиція – «треба обов’язково піти від бартерної 
системи». Зазвичай, селянам пропонуються послуги та 
сільгосппродукція за завищеними цінами. 
 Та не всі орендодавці поділяють його думку. 
«Дослідження показує, що багатьох селян натуроплата 
влаштовує», - підкреслив заступник керівника Проекту 
USAID «АгроІнвест» Олександр Каліберда. Тому не слід 
ухвалювати поспішних рішень з цього питання.  
 Останнім часом українська громадськість актив-
но обговорює законопроект «Про обіг земель сільсько-
господарського призначення». Велика увага в ньому 
приділяється й орендним відносинам. Вперше пропону-
ється встановити мінімальний термін оренди землі у 15 
років. 
 Підвищений інтерес до законопроекту не випад-
ковий. До нього досі залишається чимало зауважень, та 
не виключено, що вже найближчим часом документ пот-
рапить на розгляд до Кабінету Міністрів. А звідти йому 
пряма дорога до Верховної Ради. 
 Держземагентство зацікавлене в прискореному 
просуванні законопроекту. Воно не лише його розробля-
ло, але й допрацьовувало, а також ініціювало громадсь-
ке обговорення. 
 На противагу законопроекту «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення» нині розробля-
ються нові. Один із них пропонує Українська аграрна 
асоціація. Під час круглого столу його презентував ана-
літик цієї організації Мар’ян Заблоцький. 
 Законопроект Асоціації не передбачає запрова-
джувати обмеження на площі орендованих земель. «Бо 
всі ці норми завжди можна обійти», - підкреслив Мар’ян 
Заблоцький. 
 Мінімальний термін орендних відносин пропону-
ється встановити на рівні 12 років, а натуроплату замі-
нити грошовими виплатами. Та от питання – яким про-
позиціям віддадуть перевагу народні депутати? 
 У будь-якому випадку, відзначалося на круглому 
столі, орендні відносини вимагають свого реформуван-
ня. Бо в цій сфері накопичилося надто багато питань, 
які потребують вирішення. 
 
Максим НАЗАРЕНКО, 
Національний прес-клуб з аграрних та земельних 
питань 
22 жовтня 2013 року 
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Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація 
потребує сприятливого оподаткування 

Сьогодні в Україні зареєстровано 953 сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативи (СОК), в які згуртовуються дрібні та се-
редні сільгоспвиробники. Фахівці визнають, що для нашої країни це над-
то низький показник. І при цьому додають: працюючими серед них за-
лишають всього 618 кооперативів. Решта, тобто, близько третини, 
досі не можуть розгорнути свою діяльність.  

Нині в Україні діє 4,3 млн. особистих селянсь-
ких та понад 40 тис. фермерських господарств. Ними 
спільно виробляється майже половина всієї аграрної 
продукції, особливо трудомісткої.  

 Ці дані під час семінару навела заступник на-
чальника Відділу організації наукового супроводу та 
трансферу інновацій Міністерства аграрної політики та 
продовольства Наталя Присяжнюк, підкреслюючи ва-
гомість внеску дрібних та середніх сільгоспвиробників.  

На цьому закцентував увагу й завідуючий Від-
ділом податково-бюджетної політики Інституту аграр-
ної економіки НААНУ Леонід Тулуш. За його інформа-
цією, частка господарств населення у виробництві 
овочів складає 86%, молока – 78%, яловичини – 75%, 
свинини – 57%, зерна – 22%, птиці – 19%.  

Торік господарствами населення було вироб-
лено валової продукції на суму, що перевищує 110 
млрд. грн. Це становить 49,3% до загальної валової 
продукції сільського господарства. 

Леонід Тулуш наголосив, що такий суттєвий 
внесок домогосподарств має системний характер. Так, 
у 2008 році частка господарств населення у виробниц-
тві валової продукції сільського господарства склада-
ла 49,7%, у 2009 році – 51,4%, у 2010 році – 51,7%, у 
2011 році - 48,2%.  

Тому, зробив висновок Леонід Тулуш, 
«пропорції виробництва у сільгосппідприємствах і гос-
подарствах населення є практично рівними – полови-
ну виробництва сільськогосподарської продукції в 
Україні забезпечують селянські господарства, іншу 
половину – підприємства (юридичні особи)». 

Утім, дрібним та середнім сільгоспвиробникам 
украй важко самостійно вирішувати багато виробни-
чих питань. Переважно йдеться про реалізацію гото-
вої продукції за ринковими цінами, довготривале її 
зберігання, розфасовку, переробку тощо. 

У ситуації, що склалася, селяни змушені про-
давати свою продукцію перекупникам прямо з поля і 
практично за безцінь. І це сьогодні особливо часто 
практикується.  

Керівник напрямку «Розвиток ринкової інфра-
структури» Проекту USAID «АгроІнвест» Микола Гри-
ценко підкреслив, що це – шлях у безвихідь. Більш 
перспективним він вважає інший – створення сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів, які повин-
ні взяти на себе роль місточка між виробниками та 
споживачами сільгосппродукції. Це буде вигідно як 
одній, так і іншій стороні. 

Президент Міжнародної благодійної організації 
«Добробут громад» Віктор Терес зазначив, що в Євро-
союзі через кооперативи проходить 80-90% товарного 
молока. У Франції нараховується 3,5 тис. сільськогос-
подарських кооперативів з переробно-збутової діяль-
ності, 13,3 тис. кооперативів у цій країні спеціалізують-
ся на спільному використанні техніки. Торік у Канаді 
нараховувалося понад 1,3 тис. сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. Таким чином, сміливо 
можна засвідчити, що практика організації роботи 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації поши-
рена по всьому світі. 

Українські законодавці теж неабияк оцінюють 
вагу згаданого питання. Задля створення відповідної 
системи, яка б за своєю ефективністю не поступалася 
кращим зарубіжним зразкам, Верховна Рада 17 липня 
1997 року ухвалила закон «Про сільськогосподарську 
кооперацію». У доповненому вигляді він набрав чин-
ності 19 січня 2013 року. 

На думку Миколи Гриценка, закон у нинішній 
редакції вирішив головну проблему, яка суттєво галь-
мувала розвиток сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів: він однозначно закріпив за СОК ста-
тус неприбуткових організацій. «Навколо цього питан-
ня було найбільше дискусій, та все-таки воно знайшло 



 Стор. 52 

своє вирішення», - підкреслив Микола Гриценко. 

У законі чітко зазначено: сільськогосподарсь-
ка продукція, з якою мають справу сільськогосподар-
ські обслуговуючі кооперативи, залишається власніс-
тю селян – членів цих кооперативів.  

Принципово важливого значення набуло й те 
положення закону, згідно з яким оподаткуванню не 
підлягають надходження, які сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи одержують від збуту сіль-
ськогосподарської продукції своїх членів.  

Попри такі вагомі зрушення на законодавчо-
му рівні кооператори нарікають на інший клопіт – до-
волі непрості стосунки з податківцями. Останні праг-
нуть знайти недоліки в роботі сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів навіть там, де їх у прин-
ципі не може бути. І тому часто безпідставно обкла-
дають кооперативи численними штрафами, які при-
гальмовують їх економічну діяльність. 

Друга невирішена досі проблема стосується 
податку на додану вартість. Згідно з чинним законо-
давством, ПДВ для сільгосппідприємств переводить-
ся на спецрахунки, звідки гроші потім спрямовуються 
на закупівлю техніки, обладнання тощо. Тобто вони 
йдуть на розвиток цих підприємств. 

Такий підхід застосовується вже не перший 
рік. І всі фахівці, які мають відношення до аграрної 
галузі, сходяться на думці, що він є ефективним. 
Створюються передумови для того, щоб вітчизняні 
сільгосппідприємства стали конкурентоздатними на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. Натомість та-
кої податкової пільги не мають особисті селянські 
господарства, які виробляють та збувають свою про-
дукцію через офіційні канали - сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи. 

Учасники семінару також згадали, що, зазви-
чай, ми говоримо про диспропорцію цін на промисло-
ву та сільськогосподарську продукцію. Тепер же ви-
являється, що подібна диспропорція існує і в межах 
аграрного сектору. За інформацією Леоніда Тулуша, 
особисті селянські господарства реалізують переро-
бникам молоко на 30% дешевше за сільгосппідпри-
ємства, овочі – дешевше на 20%, а м’ясо – на 15%.  

Диспропорцію пояснюють різними підходами 
до організації праці, можливістю формування товар-
них партій, проведенням зваженої цінової політики. У 
дійсності найголовнішим фактором  такого диспари-
тету цін на сільськогосподарську продукцію є створе-

на на законодавчому рівні дискримінаційна система 
оподаткування податком на додану вартість доходів 
від збуту через офіційні канали продукції, яка вироб-
лена фізичними особами – власниками особистих 
селянських господарств. Саме через цей фактор од-
ноосібникам важко конкурувати з сільгосппідприємст-
вами, і тільки через об’єднання в обслуговуючі коо-
перативи та відповідне врегулювання питання щодо 
зняття податкової дискримінації їх продукція зможе 
бути конкурентоздатною на ринку. 

Та парадокс полягає в тому, що в рамках дію-
чого податкового законодавства об’єднання в коопе-
ративи призводить до зменшення доходів селянсь-
ких господарств, які входять до їх складу. Серед при-
чин, що це зумовлюють, Леонід Тулуш, зокрема, на-
звав відсутність можливості у СОК зареєструватися 
суб’єктами спеціального режиму ПДВ та залишати 
суми ПДВ-зобов’язань у власному розпорядженні. 
Також можна згадати і про відсутність можливості у 
СОК отримувати ПДВ-дотації переробних підпри-
ємств тощо. 

Президент Національної асоціації дорадчих 
служб України Роман Корінець зазначив, що в такій 
ситуації необхідно внести зміни до Податкового ко-
дексу і такі  напрацювання вже є. Інститутом аграр-
ної економіки розроблені пропозиції змін та допов-
нень до Податкового кодексу щодо оподаткування 
ПДВ аграрної продукції, яка реалізується сільського-
сподарськими обслуговуючими кооперативами, а 
також відповідне обґрунтування. Ці матеріали зараз 
проходять широке обговорення як в експертному 
колі, так і серед громадськості. Планується, що най-
ближчим часом це питання буде винесене на розг-
ляд Комітету Верховної Ради з питань аграрної полі-
тики та земельних відносин.  

Вирішення проблеми з оподаткуванням сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів зна-
чною мірою прискорить розвиток СОК і дозволить їм 
набути статусу селоутворюючих підприємств. Таким 
чином, розшириться перелік сприятливих умов, які 
забезпечать розвиток сільських територій в Україні. 

 

Михайло ВЕРНИГОРА, 

Національний прес-клуб з аграрних та земельних 
питань 

25 жовтня 2013 року 
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    Арендные отношения нуждаются в реформировании 
    В Україні накопичилося понад два мільйони гектарів "нічийної" землі 
    Анонс. Проведення семінару 
    Україні потрібні обізнані селяни 
    Відбулось засідання круглого столу у рамках реалізації проектів USAID спільно з Міністерством юс-
тиції України 
    Відбудеться семінар на тему “Державна реєстрація земельних ділянок та прав на них. Повнова-
ження органів місцевого самоврядування по розпорядженню землями” 

    Юристи Громадської Платформи провели групову консультацію для жителів смт. Губініха Новомос-
ковського району 
    Проблемы финансирования агропредприятий обсуждают банкиры и международные организации 
    Започатковано діяльність Інституту експертів-консультантів з категоризації та екомаркування у 
сфері сільського зеленого туризму 
    Міжнародний форум із агрологістики 
    Кооперация нуждается в благоприятном налогообложении 
      Започатковано діяльність Інституту експертів-консультантів з категоризації та екомаркування у сфері 
сільського зеленого туризму 

    17 жовтня 2013 року на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в рам-
ках навчального курсу «Аграрне право» проведено відкрите заняття за темою «Проблемні питання в оре-
ндних земельних відносинах» 
    Як продати частину земельної ділянки? 

   Количество кооперативов в области увеличивается 
    Благодаря кооперативу на селе, людям есть куда сдавать молоко 



Стор. 54 

   Відбувся семінар з питань державної реєстрації земельних ділянок та прав на них 
    Презентация деятельности ОО "Гражданская платформа внедрения земельной реформы в Днепропетровс-
кой области" ... 

   Засідання експертного круглого столу на тему "Державний земельний банк: за чи проти?"   
   Про науково-практичну конференцію: «Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та 
шляхи розвитку»  
   Кредитні спілки-члени ВАКС цього року видають більше кредитів і впроваджують нові кредитні продук-
ти 
   Орендні відносини на селі потребують реформування  

   Збиралися дорадники  
   Землесобственники и арендаторы  
   АгроІнвест та ФінРеп-2 поєднують зусилля      
   Орендні відносини потребують реформування 
   15 тезисов государственной стратегии развития АПК до 2020 года 
     У Полтаві говорили про земельне законодавство 

     В очікуванні реорганізації кредитних спілок: визріли переміни 

   В Україні вдосконалюють систему правової обізнаності громадян 
   Cтворення і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
   15 жовтня - Всесвітній день сільських жінок 

    Продовольча безпека... з відстрочкою 
    Кругий стіл "Проблеми оподаткування податком на додану вартість сільськогосподарської продукції, 
яка виробляється фізичними особами, та пропозиції щодо внесення змін до податкового законодавства" 
    ІІІ міжнародний форум із агрологістики у м.Рівне 
    Робоча зустріч з метою обговорення проблем та перспектив створення і розвитку малих сімейних 
ферм 
    Презентація на Всеукраїнській конференції жінок-фермерів 
     Конференція "Розвиток громад через кооперацію, натурального виробництва та організацію ярмарок і фес-
тивалей" 

     Марина Зарицька: “Прикладів доброї роботи кредитних спілок не бракує – бракує наполегливості в тому, 
щоб ці приклади стали суспільним надбанням” 

     Аграрии Прилутчины полагаются на своего «Гетмана» 

     В очікуванні реорганізації кредитних спілок: визріли переміни 

     Земельное законодательство: доступ агробизнеса к земле 

     В Україні понад 2 млн гектарів офіційно вважаються нічийними, - експерт 

     У Мінагрополітики привітали сільських жінок 

     Надії кримських фермерів зростають разом із твердою пшеницею 



Стор. 55 

   Інформація про семінар 18 жовтня 2013 року в місті Полтава   
    Відбулась групова консультація для сільских голів, секретарів та землевпорядників у Апостоловському районі 

    2 млн гектарів землі в Україні офіційно не мають власників 

    В Україні - 2 млн. гектарів нічийної землі 

    Ігор Сабій взяв участь у роботі круглого столу щодо проблем оподаткування сільськогосподарської про-
дукції 

    Как оживить выморочное наследство? 

    Як оживити відумерлу спадщину? 

    В Україні понад 2 млн гектарів офіційно вважаються нічийними, - експерт 

    Хто отримає так звану “нічийну” землю? 

    Ігор Сабій взяв участь в обговоренні шляхів підтримки та розвитку сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів  

    Начата работа по развитию отрасли овцеводства в Херсонской области  

    Вовну є кому продавати, залишилось розвести вівці  

    Розпочато роботу з розвитку галузі вівчарства в Херсонській області 

    ЗАВЕРШЕНО ІІІ ЕТАП РОЗРОБКИ ПОПЕРЕДНЬОГО ТЕО НАЦПРОЕКТУ «ЗЕЛЕНІ РИНКИ» 

   Завершен III этап разработки предварительного ТЭО Нацпроекта «Зеленые рынки» 

    Програма роботи виставки    

    Овочева матриця  

    Інформаційний бюлетень незалежної Експертної ради з питань цінової ситуації на аграрному ринку, 
станом на 10 жовтня 2013        

    Во время празднования Дня города Запорожья в "Городке USAID"   

    USAID АгроІнвест в Запоріжжі    

    Завершено ІІІ етап розробки попереднього ТЕО нацпроекту «Зелені ринки» 

    Инвестиционный форум "Elisavetgrad Investment Day"     

    ІIІ Инвестиционный форум Кировоградской области ELISAVETGRAD 

    Програма роботи виставки 

    Конфлікт між власниками паїв та орендаторами поглиблюється 

    ЗАВЕРШЕНО ІІІ ЕТАП РОЗРОБКИ ПОПЕРЕДНЬОГО ТЕО НАЦПРОЕКТУ «ЗЕЛЕНІ РИНКИ» 

    "Моя земля - моє право", ТВ №3 

    "Моя земля - моє право", ТВ №2 

    В Кировограде 3 октября обсудят инвестиции в аграрный сектор Украины 

    Как совместной работой можно не только спасти село, но и выйти на международный уровень 

    Рецепт успіху сільського кооперативу або як спільною працею можна не лише врятувати село, а й вий-



 

ти на міжнародний рівень 

    Програма роботи виставки 

    Рецепт успіху сусідів – тернополян – у кооперативних справах 

    Шекспірівське питання "бути чи не бути?" не втрачає своєї актуальності 

    Рецепт успіху сільського кооперативу 

    Про інвестиції в аграрний сектор можна буде взнати на інвестиційному форумі, що пройде в Кіровограді 

    Особенности кредитования нынешнего года 

    На Дніпропетровщині влада встановила діалог із громадськістю 

    Круглый стол "Перспективы арендного землепользования в АПК" 

    «Таврійські горизонти: привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток» 

    Науково-практична конференція "Сільськогосподарське дорадництва: проблеми, стратегія та шляхи розвит-
ку" 

    У Кіровограді обговорять аспекти інвестицій в аграрний сектор 

    Земельна законотворчість набуває шекспірівських пристрастей 

    З ухваленням нового закону узгоджувати землевпорядну документацію буде простіше 

    Особливості кредитування 2013 року 

    Фільм по сільськогосподарській обслуговуючий кооперації 

    Презентації на виставці “Фермер України-2013″ 

    У ЦЕНТРІ УВАГИ - ОБІГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

    3 октября в Кировограде состоится ELISAVETGRAD INVESTMENT DAY - 2013 

    «Державна реєстрація земельних ділянок та прав на них. Повноваження органів місцевого самоврядування 
щодо розпорядження землями» 

    Голова Верховної Ради підписав Закон 

    Более 490 человек прошли обучение по работе с государственным реестром прав на недвижимое имущест-
во 

    Новий порядок державної реєстрації земельних ділянок, що набув чинності з 1 січня поточного року, розг-
лядали під час практичного семінару 

    Кредитні спілки готові кредитувати агровиробників (ВІДЕО) 

    У жовтні у Києві відбудеться IV Український зерновий конгрес 

    Презентовано механізм, який допоможе громадськості та владі налагодити спільну взаємодію у вирішенні 
земельних питань 

    Молочне перезавантаження 

    Презентація механізму вирішення земельних питань, розробленого за участю МЦПД 

    Кредитні спілки ініціюють законодавчі зміни щодо можливість працювати безпосередньо з фермерськими 
господарствами 

    Засідання Комітету підприємців АПК 

    Відродження сільської кредитної кооперації та її вплив на розвиток сільських територій 

Жовтень 2013 року Стор. 56 



 

    16 вересня 2013 року відбудеться семінар з питань державної реєстрації земельних ділянок та прав на них 

    Модернізацію оптового ринку живої худоби на Жашківщині розпочнуть наступного року 

    Прес-тур на тему: «Відродження сільської кредитної кооперації та її вплив на розвиток сільських територій» 

    Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – тема семінару у Миколаєві 

    Неудовлетворенный спрос на финансирование в агросекторе ежегодно превышает 7 млрд долларов - экс-
перт 

    Практичний посібник “СОК: початок шляху” 

    Аграриям ежегодно не хватает более $7 млрд — эксперт 

    Кредитні спілки хочуть працювати з юридичними особами 

    «Жива планета» разом з Федерацією органічного руху України традиційно провели на Контрактовій площі в 
м. Києві П’ятий Всеукраїнській ярмарок органічних продуктів 

    Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів 
 

    Семінар із земельних питань - “АгроІнвест” 

    У Херсоні відбувся семінар «Актуальні проблеми використання земель сільськогосподарського призначення: 
правовий ракурс». 

    На Контрактовій площі відбувся Ярмарок органічних продуктів 

    Прес-тур ”Відродження сільської кредитної кооперації”, Черкаська область 

    Семінар «Державне регулювання встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок та тери-
торій в Східній Німеччині» 

    Створення і розвиток Ресурсного центру та Веб-порталу з прав на землю 

    Узгоджено план співробітництва з Проектом USAID АгроІнвест 

    Ярмарок органічних продуктів 
 

    Дніпропетровщина презентувала своє ноу-хау у вирішенні проблем земельної галузі 

    Одна з тенденцій розвитку кредитних спілок — кредитування фермерів і сільгоспвиробників 

    Відеорепортаж з прес-конференції на тему "Яким має бути законодавство про кредитну кооперацію в Украї-
ні? 

     Незадоволений попит на фінансування в агросекторі щороку перевищує $7 млрд - експерт 
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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: 
 Як оживити відумерлу спадщину? 

 Аграрії Прилуччини покладаються на свого "Гетьмана" 

 Орендні відносини потребують реформування 

 Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація потребує сприятли-
вого оподаткування  

Телепередача: 
 Як безоплатно отримати земельну ділянку    
 

Радіопрограми:   
 «Яким має бути ринок земель сільськогосподарського призначення» 
 «Сільськогосподарське дорадництво»  

 

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 


