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Вісник Проекту USAID 

АгроIнвест 

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

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

_________________________
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Вісник Проекту USAID 

АгроIнвест 

Новини Проекту 4 
Семінар «Сприяння інвестиціям в аграрний сектор – досвід Німеччини», 
Київ 

4 

Тренінг «Ефективне просування кредитних продуктів для сільгоспвироб-
ників», Харків 

4 

Семінар щодо порядку виправлення помилок у Державному земельному 
кадастрі, Київ  

5 

Ток-шоу «Право на землю: потрібні закони, зручні громадянам»  6 
Семінар-дискусія «Державно-приватне партнерство для розвитку аграр-
ного сектору», Київ 

6 

V Міжнародна конференція «Ведення агробізнесу в Україні: перспективи 
2014 року», Київ 

6 

Робоча група проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», 

Київ  
7 

Колективна консультація для жителів села Богуслав Павлоградського 
району Дніпропетровської області  

8 

Семінар для землевпорядників сільських та селищних рад, Дніпропет-
ровська область  

9 

Навчальний семінар «Державна реєстрація земельних ділянок та прав 
на них. Повноваження органів місцевого самоврядування по розпоря-
дженню землями», Чернігів  

9 

Тренінг «Практичні поради щодо отримання кредитів та фінансової без-
пеки для малих та середніх сільгоспвиробників», Луганська область  

10 

Робоча група з розробки Концепції сталого розвитку сільських територій, 
Київ  

11 

Телевізійна програма «Проект USAID АгроІнвест у дії»   11 
Зустріч із фахівцями Світового банку, Київ   11 
Семінар: «Як зберегти чорнозем», Київ   11 
Колективна консультація для жителів села Гаврилівка Покровського ра-
йону Дніпропетровської області  

12 

Колективна консультація для жителів селища Просяна Покровського 
району Дніпропетровської області  

12 

Засідання робочої групи з підготовки Статуту для виробничих коопера-
тивів, Київ 

12 

Науково-практична конференція «Організація системи безперервної 
освіти місцевих органів управління сільськими територіями», Київ  

13 

Фокус-група з питань оренди землі, Чернівці   13 
Тренінг «Практичні поради щодо отримання кредитів та фінансової без-
пеки для малих та середніх сільгоспвиробників», Черкаська область  

14 



Тренінг «Агротехнологічні знання для фінансових спеціалістів: 
польове рослинництво (на прикладі основних зернових та технічних 
культур). Основи технології, маркетингу і структура собівартості», 
Запоріжжя 

14 

Виставка-форум «Правники суспільству», Київ 14 

Тренінг «Сучасне кролівництво. Елементи ефективних технологій у 
виробництві та збуту продукції кролівництва», АР Крим 

15 

Засідання Секції Науково-експертної ради Мінагрополітики України, 
Київ 

15 

Тренінг «Основи проведення внутрішнього аудиту в кредитній спіл-
ці, що спеціалізується на кредитуванні малих та середніх сільгосп-
виробників», Львів 

16 

Колективна консультація для жителів села Славгород Синельників-
ського району Дніпропетровської області 

16 

Круглий стіл «Підсумки роботи АПК в 2013 р. Перспективи та ризи-
ки 2014 р.», Київ 

16 

Прес-конференція щодо підписання угоди про впровадження спіль-
них заходів для прискорення реформування аграрного сектору, м. 
Київ 

17 

Семінар для землевпорядників сільських та селищних рад Дніпро-
петровської області, Дніпропетровськ 

19 

Колективна консультація для жителів села Дружба Криничанського 
району Дніпропетровської області 

19 

Круглий стіл з метою громадського обговорення проекту Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про оптові ринки 
сільгосппродукції», Київ 

20 

Круглий стіл «Передача землі в статутний капітал Держзембанку, її 
ефективне використання та моніторинг», Київ 

21 

Навчальні семінари «Державна реєстрація земельних ділянок та 
прав на них. Повноваження органів місцевого самоврядування по 
розпорядженню землями», Івано-Франківськ та Ужгород 

21 

Тренінг «Посухостійкі культури для Півдня України: особливості 
агротехнології, сучасні зрошувальні системи та обладнання для 
малих і середніх агрогосподарств», Херсон 

22 

Тренінг «Інновації в овочівництві. Сучасні гібриди овочів та особли-
вості вирощування», Херсонська область 

23 

Наступні події 24 
АгроIнвест у ЗМІ 26 



2 грудня 2013 року фахі-
вці Національної асоціа-
ції сільськогосподарських 
дорадчих служб України 
– партнера Проекту 
USAID АгроІнвест – узя-
ли участь у семінарі 
«Сприяння інвестиціям в 
аграрний сектор – досвід 
Німеччини», який відбув-
ся у приміщенні посольс-
тва Федеративної Респу-
бліки Німеччини в Украї-
ні. 
Організатором заходу 
був проект Німецько-
український агрополітич-

ний діалог (APD) при Ін-
ституті економічних дос-
ліджень та політичних 
консультацій (IER). 
Участь у семінару взяли 
аташе з питань сільсько-
го господарства Посоль-
ства ФРН Ансгара Ашфа-
лька, керівник проекту 
Фолькер-Зассе, Костян-
тин Кравчук з Інституту 
економічних досліджень 
та політичних консульта-
цій, Бьянка Даніель та 
Мартіна Шмюккер з Міні-
стерства сільського гос-
подарства, збереження 

природи та навколиш-
нього середовища феде-
ральної землі Тюрингія.  
Захід організовано в ра-
мках Німецьких днів аг-
рарної політики в Україні. 
У роботі семінару брав 
участь Президент НАСД-
СУ Роман Корінець та 
керівник департаменту із 
зовнішніх зв’язків НАСД-
СУ Андрій Мітягін. 
Захід проводився за підт-
римки Посольстві Феде-
ративної Республіки Ні-
меччина в Україні. 
 

Семінар «Сприяння інвестиціям в аграрний сектор – досвід 
Німеччини», Київ  

 Стор. 4 

3-4 грудня 2013 року Ха-
ркові в рамках засідання 
Робочої групи з питань 
агрокредитування, ство-
реної при ВАКС/ПЗВ за 
підтримки Проекту 
USAID АгроІнвест, був 
проведений тренінг 
«Ефективне просування 

кредитних продуктів для 
сільгоспвиробників». 
У тренінгу взяли участь 
спеціалісти кредитних 
спілок «Харківська каса 
взаємодопомоги», 
«Мілове-кредит», 
«Фермер», 
«Слобожанська», 
«Чернігівська», «Єднання 
через природний закон», 
«Одісей», «Народна до-
віра» та «Альтернатива». 
Метою тренінгу було під-
вищення спроможності 
кредитних спілок ефекти-
вно доносити до малих 
та середніх сільгоспвиро-
бників інформацію про 
перспективи отримання 
кредитів для розвитку 
своїх господарств, вияв-
лення можливостей для 
збільшення обсягів про-
дажу продуктів кредит-
них спілок за рахунок 
маркетингового інструме-
нтарію та сприяння впро-
вадженню цього інстру-
ментарію в практику ро-
боти кредитних спілок. 

У ході тренінгу обговорю-
валися результати дослі-
дження задоволеності 
сільгоспвиробників пос-
лугами кредитних спілок, 
був проведений SWOT-
аналіз конкурентоспро-
можності кредитних спі-
лок, розглядалися ефек-
тивні маркетингові ін-
струменти для сільської 
місцевості та прогнозува-
лися наступні кроки з 
розвитку агрокредиту-
вання. 
«Особливості українсько-
го клієнта фінансових 
установ, роль комуніка-
цій у підвищенні конкуре-
нтної привабливості кре-
дитних спілок, SWOT-
аналіз - ці теми виклика-
ли у мене найбільший 
інтерес, - відзначила 
С.Скеть, спеціаліст КС 
«Народна дові-
ра» (М.Херсон). – Інфор-
мація, подана на тренін-
гу, була не тільки ціка-
вою, а й дуже корисною». 

Тренінг «Ефективне просування кредитних продуктів для 
сільгоспвиробників», Харків  
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Семінар щодо порядку виправлення помилок у Державному 
земельному кадастрі, Київ 

4 грудня 2013 року Ресу-
рсний центр з прав на 
землю, створений Земе-
льною спілкою України за 
сприяння Проекту USAID 
АгроІнвест, провів семі-
нар на тему: «Порядок 
виправлення помилок у 
Державному земельному 
кадастрі. Особливості 
внесення відомостей до 
Державного земельного 
кадастру». 
Під час семінару огово-
рювалися питання: 
1. Можливості доступу 

громадян до інфор-
мації із земельних 
питань. Роль Ресурс-
ного центру Земель-
ної спілки України у 
наданні правової до-
помоги  

2. Зміни в земельному 
законодавстві Украї-
ни щодо ведення 
державного земель-
ного кадастру. 

3. Порядок виправлен-
ня помилок у Держав-
ному земельному 
кадастрі: 

 Помилки, які виника-
ють у Державному 
земельному кадастрі. 
Порядок подання по-
відомлення про ви-
правлення помилок у 
Державному земель-
ному кадастрі. 

 Документи, що є підс-
тавою для виправ-
лення помилок у Дер-
жавному земельному 
кадастрі. 

 Строки виправлення 
помилок у Державно-
му земельному када-
стрі. 

 Повноваження дер-
жавних кадастрових 
реєстраторів щодо 
виправлення поми-
лок у Державному 
земельному кадастрі. 
 

4. Особливості внесення 
відомостей до Державно-
го земельного кадастру. 
Відомості, що вносяться 
до Державного земель-
ного кадастру. 
 Статус відомостей 

Державного земель-
ного кадастру. 

 Особливості держав-
ної реєстрації земе-
льних ділянок з 1 січ-
ня 2013 року. 

 Строки проведення 
державної реєстрації 
земельних ділянок. 

 Необхідні документи 
для державної реєст-
рації земельних діля-
нок. 

 Порядок присвоєння 
кадастрового номера 
земельній ділянці. 

Мета навчального заходу 
полягала у підвищенні 
рівня обізнаності із земе-
льних питань надавачів 
первинної та вторинної 
правової допомоги, а та-
кож землевпорядників. 
Учасникам навчальних 
заходів було надано роз-
даткові матеріали та ін-
формаційні посібники із 
земельних питань, які 
вони зможуть використо-
вувати у своїй роботі. 
По закінченні навчально-
го заходу було отримано 
позитивні відгуки учасни-
ків щодо корисності про-
веденого заходу, позити-
вні коментарі щодо дос-
тупності та повноти нада-
ної на семінарі інформа-
ції та висловлено поба-
жання щодо доцільності 
та необхідності частішого 
проведення таких навча-
льних заходів. 
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Семінар-дискусія «Державно-приватне партнерство для 
розвитку аграрного сектору», Київ  

5 грудня 2013 року еспер-
ти Проекту USAID АгроІн-
вест та партнери Проекту: 
Національнa асоціація 
сільськогосподарських 
дорадчих служб України 
та Асоціація оптових рин-
ків – взяли участь у семі-
нарі-дискусії «Державно-
приватне партнерство для 
розвитку аграрного секто-
ру», що проходив у рам-
ках V міжнародної конфе-
ренції «Ведення аграрно-
го бізнесу в Україні: перс-

пективи на 2014 рік». Го-
ловні теми семінару: 

 Можливості для ве-
дення аграрного біз-
несу за допомогою 
механізму державні-
приватного партнерст-
ва (ДПП) в Україні; 

 Практичний досвід в 
Україні: партнерство з 
місцевими органами 
влади у сфері розвит-
ку інфраструктури для 
аграрних ринків; 

 Використання ДПП 
для створення ресурс-
но-логістичного 
центру для забезпе-
чення безперебійного 
постачання біомаси 
до мережі біокоте-
лень; 
Застосування моде-
лей ДПП для віднов-
лення інфраструктури 
систем водопостачан-
ня сільського населен-
ня та сільськогоспо-
дарського виробницт-
ва в Криму. 

Ток-шоу «Право на землю: потрібні закони, зручні громадянам» 

4 грудня 2013 року на ка-
налі «Ера» відбулося ток-
шоу на тему: «Право на 
землю: потрібні закони, 
зручні громадянам». Ток-
шоу проводилося Україн-
ським освітнім центром 
реформ у рамках інфор-
маційно-просвітницької 
кампанії з питань права 
власності на землю «Моя 
земля – моє право», що 

впроваджується за підтри-
мки Проекту USAID АгроІ-
нвест. Гості студії, серед 
яких був Павло Кулинич, 
юридичний радник Проек-
ту USAID АгроІнвест, об-
говорювали проблеми, які 
за існуючого земельного 
законодавства заважають 
сільським землевласни-
кам повною мірою реалі-
зувати та захищати свої 

права на землю, а також 
можливі підходи до вирі-
шення цих проблем шля-
хом удосконалення чинно-
го законодавства. Ток-шоу 
відбувалося у прямому 
ефірі та відкривало мож-
ливості для відповідей 
експертів у студії на запи-
тання слухачів. 

V Міжнародна конференція «Ведення агробізнесу в Україні: 
перспективи 2014 року», Київ 

5 грудня 2013 року Проект 
USAID АгроІнвест та парт-
нерські галузеві асоціації 
взяли участь у V Міжнаро-
дній конференції 
"Ведення агробізнесу в 
Україні: перспективи 2014 
року». 
Конференція була органі-
зована Асоціацією 
"Український клуб аграр-
ного бізнесу» та агентст-
вом "AgriEvent" за підтри-
мки Міністерства аграрної 

політики та продовольст-
ва України. 
Цього року захід зібрав 
понад 300 представників 
передових аграрних ком-
паній та агрохолдингів, 
представників профільних 
державних структур, осві-
тніх та наукових установ і 
став платформою для 
спілкування та обговорен-
ня перспектив розвитку 
аграрних компаній у 2014 
році. 

На конференції висвітлю-
валися актуальні теми і 
обговорювалися сучасні 
тенденції аграрної політи-
ки в Україні та світі, нові 
інструменти фінансування 
аграрного бізнесу, ціновий 
прогноз продажів сільсь-
когосподарської продукції, 
передові технології агро-
бізнесу та інші важливі 
питання. 
Від Проекту АгроІнвест на 
конференції виступив з 
презентацією Вільям 



Майєрс, професор сільсь-
когосподарської та прик-
ладної економіки, Універ-
ситет Міссурі, США. Він 
відзначив: «У сучасній 
світовій аграрній політиці 
держава надає всебічну 
підтримку аграрному сек-
тору, регулюючи ринок за 
допомогою створення і 
підтримки відповідної за-
конодавчої бази. Держав-
ні агенти виконують важ-
ливі функції, адже їх роль 
полягає в допомозі всім 
іншим гравцям ринку. То-

му дуже важливо пропи-
сати чіткі й зрозумілі пра-
вила гри і дотримуватися 
їх надалі».  
Учасники конференції 
розглядали найбільш ак-
туальні поточні питання 
функціонування аграрно-
го сектору, зокрема за-
безпечення прибутковості 
вирощування основних 
сільськогосподарських 
культур. 
У свою чергу, президент 
УКАБ Алекс Ліссітса за-
значив, що аграрний сек-

тор України переживає 
непрості часи, пов'язані зі 
зниженням світових і 
українських цін, спробою 
змінити систему оподат-
кування в АПК, тиском на 
галузь з боку контролюю-
чих органів. "Ми сподіває-
мося, що потужний голос 
аграрної спільноти, який 
пролунав на конференції, 
буде почутий, і регулю-
вання нарешті відповіда-
тиме потребам аграріїв», 
- наголосив А. Ліссітса. 

Робоча група проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду», Київ  
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5 грудня 2013 року Наці-
ональна асоціація сіль-
ськогосподарських дора-
дчих служб України– 
партнер Проекту USAID 
– узяла участь у Другому 
засіданні Робочої групи з 
економічного розвитку 
сільських громад. 
Темою засідання стало 
обговорення досвіду 
проекту «Місцевий роз-
виток, орієнтований на 
громаду» з розвитку сіль-
ськогосподарських об-
слуговуючих кооперати-

вів у Донецькій, Черкась-
кій, Чернівецькій, Кірово-
градській областях. 
Представником НАСДСУ 
було висловлено низку 
пропозицій щодо підви-
щення ефективності дія-
льності проекту, розвитку 
його співпраці з іншими 
суб’єктами, які працюють 
у цій сфері. Зокрема, 
НАСДСУ вважає, що 
сьогодні вкрай потрібна 
координація дій таких 
суб’єктів, об’єднання їх у 
мережу, формування 

національного та місце-
вих центрів підтримки 
розвитку сільськогоспо-
дарської кооперації. У 
багатьох регіонах роль 
таких центрів виконують 
сільськогосподарські до-
радчі служби. Однак від-
сутність державної підт-
римки дорадчих служб, 
ненадання соціально 
спрямованих дорадчих 
послуг негативно позна-
чається на кооперації. 



5 грудня 2013 року 
партнер Проекту 
USAID АгроІнвест – 
громадська організація 
«Громадська платфор-
ма впровадження зе-
мельної реформи в 
Дніпропетровській об-
ласті» – провела зу-
стріч з юристом жите-
лів села Богуслав Пав-
лоградського району 
Дніпропетровської об-
ласті. 
У зустрічі взяли участь 

жителі села Богуслав – 
власники особистих се-
лянських та фермерських 
господарств. 
Мета групової та індивіду-
альних консультацій на 

селі – надання первинної 
юридичної допомоги у 
сфері земельних відносин 
та підвищення обізнаності 
сільських жителів – влас-
ників особистих селянсь-
ких і фермерських госпо-
дарств – зі змінами в 2013 
році земельного законо-
давства України з питань 
приватизації земельних 
ділянок, орендних земель-
них відносин та захисту 
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. 
Додатково з жителями 
села були обговорені пи-
тання про: 
- шляхи вирішення межо-
вих спорів між сусідами. 
- особливості обміну земе-
льними ділянками (паями). 
- штучне затягування стро-
ків оформлення докумен-
тів при приватизації земе-
льних ділянок. 

Колективна консультація для жителів села Богуслав 
Павлоградського району Дніпропетровської області 
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5 грудня 2013 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – громадська орга-
нізація «Громадська плат-
форма впровадження зе-
мельної реформи в Дніп-
ропетровській області» – 

провела семінар на 
тему «Нормативно-
правові принципи 
впровадження земле-
устрою в Україні. Но-
вели земельного за-
конодавства. Роль та 
функції землевпоряд-
ника сільської та се-
лищної ради у фор-
муванні земельної 
політики сільських та 
селищних рад» в м. 
Павлограді. 
У семінарі взяли 
участь землевпоряд-
ники Павлоградсько-

го, Межівського, Юр’ївсь-
кого, Петропавлівського, 
Васильківського, Покров-
ського районів Дніпропет-
ровської області – всього 
46 осіб. 
У проведенні заходу та-
кож взяли участь виконав-
чий директор, керівник 
Проекту Олена Васильє-
ва, юрист-експерт Лариса 
Василенко, старший ви-
кладач кафедри землев-
порядкування, будівницт-
ва доріг та геодезії При-
дніпровської державної 
академії будівництва та 
архітектури Володимир 
Гряник та менеджер із 
зв’язків з громадськістю 
Кирило Баталов. 
Мета заходу полягала в 
тому, щоб надавачі пер-
винних юридичних послуг 

отримали повну і достові-
рну інформацію з питань 
чинного земельного зако-
нодавства України. 
Обговорювалися питання: 
• Земля – основний ре-
сурс сталого розвитку гро-
мади; 
• Нормативно-правові 
принципи впровадження 
землеустрою; 
• Повноваження місцевих 
рад у галузі земельних 
відносин; 
• Роль та функції землев-
порядника сільської та 
селищної ради у форму-
ванні земельної політики 
сільських та селищних 
рад; 
• Новели земельного за-
конодавства. 

Семінар для землевпорядників сільських та селищних рад, 
Дніпропетровська область 
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5 грудня 2013 року Проект 
USAID АгроІнвест провів 
тренінг «Практичні поради 
щодо отримання кредитів 
та фінансової безпеки для 
малих та середніх сільгос-
пвиробників». 
Тренінг був організований 
за підтримки Луганської 
обласної дорадчої служби. 
У тренінгу взяли участь 20 
малих та середніх сільгос-
пвиробників. 

У ході тренінгу учасники 
отримали інформацію про 
те, де можна отримати 
кредит на розвиток свого 
господарства, як обрати 
якісні кредитні послуги та 
уникнути несправедливих 
умов кредитування, як 
правильно виконувати 
кредитний договір та захи-
стити свої права у разі 
виникнення проблем у 
процесі кредитування. 

Тренінг викли-
кав велику заці-
кавленість уча-
сників, які регу-
лярно користу-
ються як банків-
ськими креди-
тами, так і кре-
дитами кредит-
них спілок зад-
ля розвитку 
своїх госпо-
дарств.  

Тренінг «Практичні поради щодо отримання кредитів та 
фінансової безпеки для малих та середніх 
сільгоспвиробників», Луганська область  

6 грудня 2013 року Ресур-
сний центр з прав на зем-
лю, створений Земельною 
спілкою України за спри-
яння Проекту USAID Агро-
Інвест, спільно з Міністер-
ством юстиції України про-
вів навчальний семінар на 
тему «Державна реєстра-
ція земельних ділянок та 
прав на них. Повноважен-
ня органів місцевого само-
врядування по розпоря-
дженню землями». 
У навчальному семінарі 
взяли участь 130 осіб. 
На семінарі були розгля-
нуті такі питання: 
1. Зміни в земельному за-
конодавстві України щодо 
ведення державного земе-
льного кадастру: 
- новели Закону України 
«Про Державний земель-
ний кадастр»; 
- система органів, що ве-
дуть Державний земель-
ний кадастр; 

- правовий статус держав-
них кадастрових реєстра-
торів; 
- функції державних кадас-
трових реєстраторів; 
- відомості про земельні 
ділянки у Державному зе-
мельному кадастрі; 
- забезпечення публічності 
Державного земельного 
кадастру; 
- Публічна кадастрова кар-
та України; 
- порядок виправлення 
помилок у Державному 
земельному кадастрі 
України; 
- порядок користування 
відомостями Державного 
земельного кадастру 
України.  
2. Новий порядок держав-
ної реєстрації земельних 
ділянок:  
- особливості державної 
реєстрації земельних діля-
нок з 1 січня 2013 року 
- необхідні документи для 

державної реєстрації зе-
мельних ділянок; 
- строки проведення дер-
жавної реєстрації земель-
них ділянок; 
- підстави для відмови у 
проведенні державної ре-
єстрації земельних діля-
нок; 
- порядок присвоєння ка-
дастрового номера земе-
льній ділянці. 
3. Розпорядження земля-
ми комунальної власності 
після розмежування: 
- правові засади розмежу-
вання земель державної 
та комунальної власності; 
- критерії розмежування 
земель державної та кому-
нальної власності; 
- розпорядження землями 
державної та комунальної 
власності з 1 січня 2013 
року; 
- землі комунальної влас-
ності за межами населе-
них пунктів; 

Навчальний семінар «Державна реєстрація земельних 
ділянок та прав на них. Повноваження органів місцевого 
самоврядування по розпорядженню землями», Чернігів  
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- державна реєстрація 
права комунальної влас-
ності на земельні ділянки; 

- 

формування земельних 
ділянок із земель запасу; 
- землевпорядне забезпе-
чення формування земе-
льних ділянок комуналь-
ної власності. 
4. Особливості реєстрації 
прав на нерухоме майно з 
1 січня 2013 року. 
Мета навчального заходу 
полягала у підвищенні 
рівня обізнаності у земе-
льних питаннях представ-
ників реєстраційної служ-
би управлінь юстиції в 
Чернігівській області, но-
таріусів, представників 
сільських, селищних, місь-
ких рад, державних адмі-
ністрацій Чернігівської 
області, обговорення про-
блем, які найчастіше ви-

никають у роботі з насе-
ленням, та шляхів їх вирі-
шення. 
Учасникам навчального 
заходу було надано роз-
даткові матеріали, які во-
ни зможуть використову-
вати у своїй роботі. 
По закінченні навчального 
заходу отримано позитив-
ні відгуки учасників щодо 
корисності проведеного 
заходу, позитивні комен-
тарі щодо доступності та 
повноти наданої інформа-
ції на семінарі та вислов-
лено побажання про доці-
льність та необхідність 
частішого проведення 
таких навчальних заходів. 

Тренінг «Практичні поради щодо отримання кредитів та 
фінансової безпеки для малих та середніх 
сільгоспвиробників», Луганська область 

6 грудня 2013 року Проект 
USAID АгроІнвест провів 
тренінг «Практичні поради 
щодо отримання кредитів 
та фінансової безпеки для 
малих та середніх сільгос-
пвиробників». 

Тренінг був організова-
ний за підтримки Луган-
ської обласної дорадчої 
служби. 

У тренінгу взяли участь 
17 жителів с.Жовте. 

У ході тренінгу учасники 
отримали інформацію 
про те, де можна отрима-
ти кредит на розвиток 
свого господарства, як 
обрати якісні кредитні 
послуги та уникнути не-
справедливих умов кре-
дитування, як правильно 

виконувати кредитний 
договір та захистити свої 
права у разі виникнення 
проблем у процесі креди-
тування. 

«Було дуже цікаво дізна-

тися про правила безпеки 
при підписанні кредитних 
договорів», - зазначила 
місцева жителька 
О.О.Юркова.  



Робоча група з розробки Концепції сталого розвитку 
сільських територій, Київ  
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6 грудня 2013 року Роман 
Корінець, президент Наці-
ональної асоціації сільсь-
когосподарських дорадчих 
служб України – партнера 
Проекту USAID АгроІнвест 
узяв участь у засіданні 

Робочої групи Мінагропо-
літики з розробки Концеп-
ції розвитку сільських те-
риторій. 
Робоча група утворена 
наказом Міністерства аг-
рарної політики та продо-

вольства України від 4 
березня 2013 року N 153. 
Очолює робочу групу Пер-
ший заступник Міністра 
Іван Бісюк.  

Зустріч із фахівцями Світового банку, Київ 

9 грудня 2013 року у Наці-
ональній асоціації сільсь-
когосподарських дорад-
чих служб України – парт-
нера Проекту USAID Агро-
Інвест – відбулася робоча 
зустріч фахівців НАСДСУ 
з фахівцями Світового 
банку Ольгою Крушельни-
цькою та Альвою Кретч-

мер, на якій обговорюва-
лися актуальні проблеми 
розвитку сільського госпо-
дарства України. У зустрі-
чі брали участь президент 
НАСДСУ Роман Корінець, 
виконавчий директор Ма-
рія Мінцевич, керівник 
департаменту Андрій Мі-
тягін, директор Київської 

обласної сільськогоспо-
дарської дорадчої служби 
Олег Черниш. 
Наступного дня фахівці 
Світового банку зустріли-
ся із фахівцями Дніпропе-
тровської сільськогоспо-
дарської дорадчої служби. 

Телевізійна програма «Проект USAID АгроІнвест у дії» 

8 грудня 2013 року на ка-
налі «Ера» вийшла в ефір 
чергова передача «Моя 
земля – моє право». 
Передача підготовлена 
Українським освітнім 
центром реформ у рамках 
інформаційно-
просвітницької кампанії з 

питань права власності на 
землю, що впроваджуєть-
ся за підтримки Проекту 
USAID АгроІнвест. 
У передачі підводилися 
підсумки діяльності Прое-
кту USAID АгроІнвест у 
трьох напрямах роботи: 
удосконалення аграрної 

політики, розши-
рення доступу 
малих і середніх 
сільгоспвиробни-
ків до фінансових 
ресурсів та роз-
виток ринкової 
інфраструктури. 

Семінар: «Як зберегти чорнозем», Київ 

10 грудня 2013 року Наці-
ональна асоціація сільсь-
когосподарських дорад-
чих служб України – парт-
нер проекту USAID АгроІ-
нвест – узяла участь у 
Міжнародному науково-
практичному семінарі, 

присвяченому 130-річчю 
виходу книги професора 
В.В. Докучаєва 
«Російський чорнозем». 
Семінар проходив у Наці-
ональній науковій сільсь-
когосподарській бібліоте-
ці. Програма семінару 

включала доповіді фахів-
ців Ґеттінґенського універ-
ситету, Національної ака-
демії аграрних наук, Наці-
онального університету 
біоресурсів та природоко-
ристування. 



10 грудня 2013 року парт-
нер Проекту USAID АгроІн-
вест – громадська органі-
зація «Громадська платфо-
рма впровадження земель-
ної реформи в Дніпропет-
ровській області» – прове-
ла в селі Демурине Межів-
ського району Дніпропет-
ровської області групову 
консультацію для сільських 
жителів на тему: «Новини 
земельного законодавства 
України», а також індивіду-
альні консультації. 

Мета групової та індивідуа-
льних консультацій: надан-
ня первинної юридичної 
допомоги у сфері земель-
них відносин та підвищен-
ня обізнаності сільських 

жителів – власників особи-
стих селянських і фермер-
ських господарств – про 
зміни в 2013 році земель-
ного законодавства Украї-
ни з питань приватизації 
земельних ділянок, оренд-
них земельних відносин та 
захисту прав на землю. 

У ході групової консульта-
ції були висвітлені питання 
про зміни земельного зако-
нодавства 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 ба-

за орендних земельних 
відносин. 
- Отримання документів 
державної реєстрації на 
земельні паї. 

Додатково з жителями се-
ла було розглянуто такі 
питання: 
- Проблеми отримання зе-
мельних ділянок за межа-
ми села; 
- Зміна меж населеного 
пункту з урахуванням рі-
шення районної ради в 
1991 році «Про передачу 
селу території району для 
забудови, яка в технічній 
документації щодо меж 
села Демурине від 1998 
року не врахована».  

Колективна консультація для жителів села Гаврилівка 
Покровського району Дніпропетровської області  

 Стор. 12 

10 грудня 2013 року парт-
нер Проекту USAID АгроІн-
вест – громадська органі-
зація «Громадська платфо-
рма впровадження земель-
ної реформи в Дніпропет-
ровській області» – прове-
ла зустріч з юристом жите-
лів селища Просяна Пок-
ровського району Дніпро-
петровської області. 
Учасниками зустрічі були 

жителі селища Просяна – 
власники особистих селян-
ських та фермерських гос-
подарств. Мета заходу по-
лягала в наданні первинної 
юридичної допомоги у сфе-
рі земельних відносин та 
підвищенні обізнаності 
сільських жителів – влас-
ників особистих селянських 
і фермерських господарств 
– із чинним земельним за-

конодавством України з 
питань приватизації земе-
льних ділянок,орендних 
земельних відносин та за-
хисту прав на землю.  
Обговорювалися питання: 
• Формування та реєстра-
ція земельних ділянок; 
• Процедура державної 
реєстрації речових прав на 
земельні ділянки. 

Колективна консультація для жителів селища Просяна 
Покровського району Дніпропетровської області  

11 грудня 2013 року у Міні-
стерстві аграрної політики 
та продовольства України 
відбулося засідання Робо-
чої групи з підготовки прое-
кту примірного статуту для 
сільськогосподарських ви-

робничих кооперативів, у 
роботі якого взяв участь 
Роман Корінець, президент 
Національної асоціації 
сільськогосподарських до-
радчих служб України – 
партнера Проекту USAID 

АгроІнвест. Учасники робо-
чої групи внесли низку про-
позицій до проекту докуме-
нта, розробленого фахів-
цями Міністерства. 

Засідання робочої групи з підготовки Статуту для виробничих 
кооперативів, Київ  



12 грудня 2013 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нест – Всеукраїнська асо-
ціація сільських та сели-
щних рад, у партнерстві з 
Національним універси-
тетом біоресурсів та при-
родокористування Украї-
ни та за підтримки Мініс-
терства аграрної політики 
та продовольства Украї-
ни, провела науково-
практичну конференцію 
на тему «Організація сис-
теми безперервної освіти 
місцевих органів управ-
ління сільськими терито-
ріями».  
Під час заходу обговорю-
валися питання організа-
ції безперервної освіти 
місцевих органів управ-
ління сільськими терито-
ріями, роль дорадництва 
та сільських і селищних 
голів в управлінні сільсь-
кими територіями та інші. 
Україна проголосила од-
ним із пріоритетних на-
прямів суспільно-

політичного розвитку фо-
рмування громадянського 
суспільства. Це виклика-
тиме суттєві зміни у сто-
сунках між територіаль-
ною громадою сільських 
територій та сформова-
ними нею органами міс-
цевого самоврядування. 
Мають відбутися суттєві 
зміни взаємовідносин між 
сільським жителем та 
сільською владою. Важ-
ливою функцією стане 
створення умов для про-
яву усіх видів активності і 
визначення механізмів 
участі територіальної гро-
мади у вирішенні сільсь-
ких проблем. 
Сільська, селищна рада 
стане виконувати не тіль-
ки оперативне завдання 
управління територією. 
Вона має бути і організа-
тором життя територіаль-
ної громади, її лідером, 
інтелектуальним 
центром. 

Запропонована Сис-
тема безперервної 
освіти покликана 
формувати широке 
бачення, соціальну 
компетентність кож-
ної посадової особи 
в органах місцевого 
самоврядування і 
одночасно забезпе-
чувати спеціалізацію 
в кожній сфері управлін-
ня сільською територією. 
Президент НАСДСУ Ро-
ман Корінець виступив 
перед учасникам конфе-
ренції з доповіддю 
«Дорадництво і сільські 
громади». Співпраця до-
радчих служб і сільських 
громад є важливим еле-
ментом не тільки системи 
безперервної освіти ліде-
рів громад, а й запорукою 
успіху у справі розвитку 
сільських територій. З 
такою думкою доповідача 
погодилися як сільські 
голови, так і інші учасни-
ки конференції. 

Грудень 2013 року Стор. 13 

Науково-практична конференція «Організація системи 
безперервної освіти місцевих органів управління сільськими 
територіями», Київ 

12 грудня 2013 року з м. 
Чернівці фахівці Проекту 
USAID АгроІнвест прове-
ли фокус-групу з актуаль-
них питань оренди зе-
мель сільськогосподарсь-
кого призначення. 
Захід був проведений 
спільно з партнером Про-
екту Агроінвест – РГО 
«Перший аграрний клас-
тер». 
У засіданні взяли участь 
юристи «Кластеру» з Че-

рнівецької, Івано-
Франківської та Терно-
пільської областей, а та-
кож власники земельних 
паїв. 
Учасники зустрічі обгово-
рили результати обсте-
ження власників земель-
них паїв та сільськогоспо-
дарських виробників, 
проведеного Проектом 
USAID Агроінвест. 
Також відбулося обгово-
рення досвіду роботи 

«Першого 
аграрного 
кластеру», 
спрямованої 
на сприяння 
вирішенню 
проблем 
оренди зем-
лі. Відбулась 
дискусія що-
до вдоскона-
лення орен-
дних відносин на селі.  

Фокус-група з питань оренди землі, Чернівці  



 Стор. 14 

12 грудня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест про-
вів тренінг «Практичні по-
ради щодо отримання кре-
дитів та фінансової безпе-
ки для малих та середніх 
сільгоспвиробників» для 
жителів Канівського райо-
ну Черкаської області. 

У ході тренінгу учасники 
отримала необхідні знан-
ня про те, де можна отри-
мати кредит на розвиток 
свого господарства, як 
обрати якісні кредитні пос-
луги, уникнути несправед-
ливих умов кредитування, 
як правильно виконувати 

кредитний договір та захи-
стити свої права у разі 
виникнення проблем у 
процесі кредитування. 
Тренінг був проведений за 
підтримки кредитної спілки 
«Кредит-Союз». 

Тренінг «Практичні поради щодо отримання кредитів та 
фінансової безпеки для малих та середніх 
сільгоспвиробників», Черкаська область 

12 грудня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест про-
вів у Запоріжжі тренінг на 
тему «Агротехнологічні 
знання для фінансових 
спеціалістів: польове рос-
линництво (на прикладі 
основних зернових та тех-
нічних культур). Основи 
технології, маркетингу і 
структура собівартості». 

На заході була презенто-
вана інноваційна концепція 
тренінгів з агротехнологій 
для фінансових спеціаліс-
тів партнерської фінансо-
вої установи – банку Мета-
банк. 
Презентація включала на-
дання слухачам докладних 
посібників, довідкових ма-
теріалів та відеокурсів із 

базових аспектів агротех-
нологій, які знаходять відо-
браження у фінансових 
показниках діяльності сіль-
госппідприємств та визна-
чають відповідну систему 
ризиків агрокредитування, 
а також попереднього та 
посттестування набутих 
слухачами навичок агрок-
редитування.  

Тренінг «Агротехнологічні знання для фінансових спеціалістів: 
польове рослинництво (на прикладі основних зернових та 
технічних культур). Основи технології, маркетингу і структура 
собівартості», Запоріжжя 

13 грудня 2013 року пред-
ставники Ресурсного 
центру з прав людини, 
створеного Земельною 
спілкою України за сприян-
ня Проекту USAID АгроІн-
вест, взяли участь у Всеук-
раїнському тижні права. 
У рамках Виставки-форуму 
«Правники – суспільству», 
що була організована у 
Київському планетарії за 
сприяння Проекту USAID 
«Правова країна», фахівці 
Ресурсного центру надава-
лися безоплатні консуль-
тації з земельних питань 

та розповсюджувати про-
світню літературу серед 

зацікавлених сільських 
землевласників. 

Виставка-форум «Правники – суспільству», Київ 



13 грудня 2013 року в м. 
Сімферополь за підтрим-
ки Проекту USAID Аг-
роIнвест було проведено 
тренінг для кримських 
сільгоспвиробників, що 
займаються кролівницт-
вом і звірівництвом. 
Метою тренінгу було 
ознайомлення учасників з 
останніми тенденціями та 
досягненнями науки в га-
лузі, передовим досвідом 
провідних виробників, а 
також з низкою інших ак-
туальних питань. 
На початку тренінгу з віта-
льним словом виступив 
Микола Коваленко, пер-
ший заступник міністра 
аграрної політики і продо-
вольства АР Крим. У сво-
їй промові він підкреслив 
актуальність заходу в кон-
тексті відродження кролів-
ництва і звірівництва в 
Криму, а також важливе 
значення галузі у вирі-
шенні проблем зайнятості 
і підвищення доходів сіль-
ського населення. 
Дуже корисними для учас-
ників стали виступи пред-
ставників наукових закла-
дів та профільних фахів-
ців з НВО «Сельта», 
управління ветеринарної 
медицини в АР Крим, 

Кримської дослідної стан-
ції ННЦ «ІЕКВМ», 
«Кримстандартметрологія
», у яких були висвітлені 
питання механізації виро-
бничих процесів, ветери-
нарної безпеки і стандар-
тів на продукцію кролівни-
цтва. Спеціаліст Міністер-
ства доходів і зборів дета-
льно поінформувала про 
оподаткування кроликів-
ничих і звірівничих госпо-
дарств залежно від фор-
ми власності та поголів'я. 
Найбільший інтерес у уча-
сників викликали виступи 
виробничників - лідерів 
галузі, в яких вони ділили-
ся своїм досвідом ство-
рення успішних ферм як 
промислового, так і сімей-
ного типу. Від компанії 
«ПанКроль» було вислов-
лено пропозицію до ма-
лих кролівничих госпо-
дарств з комплексного 
співробітництва: зі свого 
боку компанія пропонує 
поставки на пільгових 
умовах професійного об-
ладнання, якісного молод-
няку і кормів, і гарантує 
закупівлю кондиційних 
кроликів з подальшою 
реалізацією під єдиною 
торговою маркою. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про можливості Проекту 
АгроІнвест з підтримки 
малих сільгоспвиробників 
і варіанти фінансування 
кролівничих господарств 
учасникам тренінгу розпо-
вів фахівець Агроінвесту 
в Південному регіоні Олег 
Стоянов. 
Наприкінці заходу відбув-
ся жвавий обмін думками. 
Більшість учасників ви-
словили свої позитивні 
враження про тренінг і 
висловилися за регулярне 
проведення таких заходів 
у майбутньому. За слова-
ми багатьох кролівників, 
знання і досвід, одержува-
ні на таких тренінгах, ду-
же цінні і допомaгають у 
розвитку їхнього бізнесу. 

Тренінг «Сучасне кролівництво. Елементи ефективних 
технологій у виробництві та збуту продукції кролівництва», АР 
Крим 
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13 грудня у відбулося засі-
дання Секції науково-
освітнього забезпечення 
АПВ та розвитку сільських 
територій Науково-
експертної ради Мінагро-
політики України, у роботі 

якої взяли участь партне-
ри проекту USAID АгроІн-
вест — галузеві асоціації 
аграрного сектора, зокре-
ма, Аграрний союз Украї-
ни та Національна асоціа-
ція сільськогосподарських 

дорадчих служб України. 
Темою засідання стало 
обговорення досвіду робо-
ти сільськогосподарського 
обслуговуючого коопера-
тиву «Козацький зерновий 
союз».  

Засідання Секції Науково-експертної ради Мінагрополітики 
України, Київ 
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Колективна консультація для жителів села Славгород 
Синельниківського району Дніпропетровської області 

16 грудня 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 села Славго-
род Синельниківського 
району Дніпропетровської 
області 
Учасники зустрічі: жителі 
села Славгород – власни-
ки особистих селянських 

та фермерських госпо-
дарств. 
Мета заходу полягала в 
наданні первинної юриди-
чної допомоги у сфері 
земельних відносин та 
підвищенні обізнаності 
сільських жителів – влас-
ників особистих селянсь-
ких і фермерських госпо-
дарств – про чинне земе-
льне законодавство Укра-
їни з питань приватизації 
земельних діля-
нок,орендних земельних 

відносин та захисту 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. 

16-17 грудня у м. Львові в 
рамках засідання Робочої 
групи з питань агрокреди-
тування, створеної при 
ВАКС/ПЗВ за підтримки 
Проекту USAID АгроІнвест, 
відбувся тренінг «Основи 
проведення внутрішнього 
аудиту в кредитній спілці, 
що спеціалізується на кре-
дитуванні малих та серед-
ніх сільгоспвиробників». 
Захід проводився для спе-
ціалістів кредитних спілок, 
що працюють в Західному 
та Центральному регіонах 

Україні.  
Створення служби внутрі-
шнього аудиту в кредитних 
спілках сприяє підвищен-
ню прозорості та якості 
роботи кредитної спілки й 
покращенню обслугову-
вання малих та середніх 
сільгоспвиробників. 
Тренінг був проведений з 
метою надання особам, 
що виконують функції вну-
трішніх аудиторів у кредит-
них спілках – учасниках 
Робочої групи, необхідних 
знань щодо принципів ор-

ганізації служби внутріш-
нього аудиту, методів та 
процедур проведення ау-
диту, створення і ведення 
робочої документації, а 
також для формування у 
них практичних навичок 
складання планів і програм 
проведення внутрішнього 
аудиту, зокрема з ураху-
ванням спеціалізації цих 
кредитних спілок на креди-
туванні малих та середніх 
сільгоспвиробників. 

Тренінг «Основи проведення внутрішнього аудиту в кредитній 
спілці, що спеціалізується на кредитуванні малих та середніх 
сільгоспвиробників», Львів  

Круглий стіл «Підсумки роботи АПК в 2013 р. Перспективи 
та ризики 2014 р.», Київ  

17 грудня 2013 року пред-
ставники Проекту USAID 
АгроІнвест узяли участь у 
круглому столі «Підсумки 
роботи АПК в 2013 р. Пер-
спективи та ризики 2014 
р.».  

Захід був організований 
компанією SigmaBleyzer. 
Представники Аграрного 
союзу України, Земельної 
спілки України, Українсь-
кого клубу аграрного біз-
несу, що є партнерами 
АгроІнвесту, презентува-

ли на засіданні власні ви-
сновки та бачення поточ-
ного стану агропромисло-
вого комплексу та перспе-
ктив галузі у наступному 
році. 



17 грудня 2013 року відбу-
лася знакова подія, що 
має на меті прискорити 
реформи в аграрному сек-
торі України – підписання 
Угоди про співпрацю між 
Всеукраїнською асоціаці-
єю сільських і селищних 
рад, Союзом учасників 
сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперати-
вів України, Асоціацією 
фермерів та приватних 
землевласників України 
та Національною асоціаці-
єю дорадчих служб Украї-
ни. 
Підписання угоди відбуло-
ся під час чергового засі-
дання Національного  
прес-клубу з аграрних та 
земельних питань.  
Чотири провідні всеукра-
їнські асоціації підписали 
Угоду про співпрацю зад-
ля прискорення реформ в 
аграрному секторі Украї-
ни. Цей документ перед-
бачає, зокрема, впрова-
дження спільних заходів, 
які сприятимуть соціаль-
но-економічному розвитку 
села. Урочиста подія від-
булася в ІА «RegioNews». 
Під документом постави-
ли свої підписи представ-
ники Всеукраїнської асоці-
ації сільських і селищних 
рад, Союзу учасників сіль-
ськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів, 
Асоціації фермерів і при-
ватних землевласників та 
Національної асоціації 
дорадчих служб. 
 «Змінювати негативні 
тенденції відставання 

українського села та роз-
риву, який існує між міс-
том і селом, необхідно 
спільними зусиллями. До 
цього мають долучитися 
громадські організації та 
все суспільство. Ми має-
мо великі можливості по-
ліпшити соціальні й еконо-
мічні умови в сільській 
місцевості. І підписання 
Угоди – це важливий крок 
для забезпечення умов 
тіснішої координації та 
співпраці для вирішення 
цих завдань. Наші органі-
зації, які представляють 
сільські і селянські грома-
ди, є найбільш масовими 
в Україні, і ми будемо ви-
магати, щоб нас почули», 
− зазначив голова Союзу 
учасників сільськогоспо-
дарських обслуговуючих 
кооперативів Іван Томич. 
Голова Всеукраїнської 
асоціації сільських і сели-
щних рад Микола Фурсен-
ко наголосив, що наразі 
дуже важливо відродити 
середній бізнес на селі, 
зокрема за рахунок коопе-
рації. Також необхідно 
вживати заходи для пове-
рнення молоді в села. 
Окрім цього, села потре-
бують лідера, який буде 
займатися розвитком сіль-
ських населених пунктів. 
Для цього потрібна і дер-
жавна допомога. 
«Сьогодні у державі пору-
шується питання українсь-
кого села – на рівні Прези-
дента, Уряду, Верховної 
Ради. І Міністерство агра-
рної політики та продово-
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Прес-конференція щодо підписання угоди про впровадження 
спільних заходів для прискорення реформування аграрного 
сектору, м. Київ  
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льства нині допомагає 
українському селу, зміню-
ючи свій вектор від підтри-
мки великотоварного ви-
робництва на увагу до 
малого й середнього біз-
несу і сільських територій. 
Але пришвидшити цей 
процес важко. Нашу краї-
ну сьогодні, в принципі,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

годують домогосподарст-
ва, а це 4,5 мільйона лю-
дей. Тому роботи для від-
родження села дуже бага-
то. І спільними зусиллями 
це буде робити легше, 
тому ми підписуємо Уго-
ду», − наголосив Микола 
Фурсенко. 
Заступник керівника Прое-
кту USAID «АгроІнвест» 
Олександр Каліберда під-
тримав ініціативу об’єд-
нання чотирьох аграрних 
асоціацій: «Така ініціатива 
дуже корисна. І та робота, 
що її передбачили ці чоти-
ри потужні організації, пе-
редбачає і соціальний ро-
звиток українського села, 
інфраструктури на селі, 
роботу з молоддю, ство-
рення обслуговуючих коо-
перативів, підтримку фер-
мерства, сприяння зайня-
тості, розвиток ділової 
активності на селі. Ці на-
прями є визначальними, 
щоб забезпечити сталий 
розвиток сільського госпо-
дарства в Україні», − за-
уважив Олександр Калібе-
рда. 
Під час засідання Націо-
нального прес-клубу з аг-
рарних та земельних пи-
тань відбулося також на-
городження журналістів – 
переможців творчого кон-
курсу. Він тривав протя-
гом року в рамках загаль-
нонаціональної інформа-
ційної кампанії «Моя зем-
ля – моє право», яка здій-
снюється за підтримки 
Проекту USAID 
«АгроІнвест» Українським 
освітнім центром реформ 
(УОЦР). 
Кращим за підсумками 
творчого конкурсу був ви-
знаний журналістський 
доробок політичного огля-
дача Національної радіо-
компанії України Володи-

мира Пищика. Він склада-
ється із серії матеріалів, 
підготовлених за підсум-
ками прес-конференцій, 
круглих столів та прес-
турів, проведених протя-
гом року Прес-клубом. 
Вітаючи переможця твор-
чого конкурсу Володими-
ра Пищика, заступник 
керівника Проекту USAID 
«АгроІнвест» Олександр 
Каліберда відзначив його 
високий професіоналізм, 
глибоке розуміння проце-
сів, які відбуваються в зе-
мельній сфері, здатність 
точно відтворювати і дохі-
дливо подавати їх у своїх 
матеріалах. 
Друге місце в номінації 
«Кращий журналістський 
доробок» посів творчий 
колектив Національного 
інформаційного агентст-
ва України «Укрінформ». 
Його повідомлення із засі-
дань Прес-клубу багаток-
ратно тиражувалися наці-
ональними та місцевими 
ЗМІ. Відтак, наголосила у 
своєму виступі під час 
урочистостей директор 
УОЦР Ірина Мовчан, до 
широкого загалу доноси-
лася правдива інформація 
про здійснювану в країні 
земельну реформу, її здо-
бутки і проблеми, які час 
від часу виникають. 
Журі творчого конкурсу 
відзначило особливу акти-
вність та високий професі-
оналізм редактора Інтер-
нет-видання «Іскра» 
Станіслава Власенка. В 
номінації «Кращий журна-
лістський доробок» він 
посів почесне третє місце. 
Переможцем у номінації 
«Кращий журналістський 
матеріал» стала кореспо-
ндентка телеканалу 
«Банківське телебачен-
ня» Тетяна Коваль. 



Семінар для землевпорядників сільських та селищних рад 
Дніпропетровської області, Дніпропетровськ  
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17 грудня 2013 року пар-
тнер Проекту USAID Аг-
роІнвест – громадська 
організація «Громадська 
платформа впроваджен-
ня земельної реформи в 
Дніпропетровській обла-
сті – провела семінар на 
тему «Нормативно-
правові принципи впро-
вадження землеустрою 
в Україні. Новели земе-
льного законодавства. 
Роль та функції землев-
порядника сільської та 
селищної ради у форму-
ванні земельної політики 

сільських та селищних 
рад». 
Учасники зустрічі: зем-
левпорядники Дніпропе-
тровського, Царичансь-
кого, Магдалинівського, 
Петриківського, Крини-
чанського, Верхньодніп-
ровського, Солонянсько-
го, Синельниківського, 
Томаківського, Новомос-
ковського, Нікопольско-
го, П’ятихатського райо-
нів Дніпропетровської 
області.  
Мета заходу полягала в 
інформуванні надавачів 

первинних 
юридичних 
послуг про 
актуальні 
питання чин-
ного земель-
ного законо-
давства 
України. 
Обговорюва-
лися питан-
ня:  
• Земля – 
основний ресурс сталого 
розвитку громади; 
• Нормативно-правові 
принципи впровадження 
землеустрою; 
• Повноваження місце-
вих рад у галузі земель-
них відносин; 
• Роль та функції земле-
впорядника сільської та 
селищної ради у форму-
ванні земельної політики 
сільських та селищних 
рад; 
• Новели земельного 
законодавства.  

18 грудня 2013 року пар-
тнер Проекту USAID Аг-
роІнвест – громадська 
організація «Громадська 
платформа впроваджен-
ня земельної реформи в 
Дніпропетровській обла-
сті» – провела зустріч з 
юристом жителів села 
Дружба Криничанського 
району Дніпропетровсь-
кої області. 
Учасниками зустрічі бу-
ли жителі села Дружба – 
власники особистих се-

лянських та фермерсь-
ких господарств. 
Мета заходу полягала в 
наданні первинної юри-
дичної допомоги у сфері 
земельних відносин та 
підвищенні обізнаності 
сільських жителів – вла-
сників особистих селян-
ських і фермерських гос-
подарств – із чинним 
земельним законодавст-
вом України з питань 
приватизації земельних 
ділянок,орендних земе-

льних відносин та захис-
ту прав на землю. 
Обговорювалися питан-
ня: 
• 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 села Дружба 
Криничанського району Дніпропетровської області  



 Стор. 20 

Круглий стіл з метою громадського обговорення проекту 
Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про оптові ринки сільгосппродукції», Київ  

19 грудня 2013 року пра-
цівники Проекту USAID 
АгроІнвест узяли участь 
у засіданні круглого сто-
лу з розгляду пропозицій 
щодо покращення зако-
нодавчої та нормативно-
правової бази для забез-
печення комплексного 
розвитку всіх складових/
систем інфраструктури 
аграрного ринку. 
Круглий стіл проводився 
Державним агентством з 
інвестицій та управління 
національними проекта-
ми України у співпраці з 
Міністерством аграрної 
політики та продовольст-
ва України і Проектом 
USAID АгроІнвест. 
Презентовані пропозиції 
для розгляду були роз-
роблені в рамках впрова-
дження робіт по розробці 
Попереднього техніко-
економічного обґрунту-
вання Національного 
проекту «Зелені ринки». 
Серед іншого, учасники 
круглого столу мали мо-
жливість висловити свої 
зауваження та пропози-
ції щодо вдосконалення 
проекту Закону України 
«Про внесення змін до 
Закону України «Про оп-
тові ринки сільськогоспо-
дарської продукції»», 
пояснювальної записки 
до даного закону, а та-
кож до проекту постано-
ви «Про внесення змін 
до Порядку набуття юри-
дичною особою статусу 
оптового ринку сільсько-
господарської продукції, 
затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів 

України від 11 лютого 
2010 року за №141». 
Нацпроект передбачає 
створення мережі регіо-
нальних оптових продо-
вольчих ринків у 6-ти 
пілотних містах: Вінниці, 
Одесі, Рівному, Херсоні, 
Харкові та Дніпропетров-
ську. 
«До роботи над Нацпро-
ектом було залучено гру-
пу експертів, яка розгля-
дала правове поле для 
розбудови мережі опто-
вих ринків, а саме: чинне 
законодавство в інвести-
ційній сфері, юридично-
правові стосунки між 
учасниками проекту, пи-
тання землевідведення 
для створення мережі 
зелених ринків – особли-
во для фермерських ри-
нків, які створюються за 
безпосередньою участю 
виробників сільськогос-
подарської продукції», – 
повідомив Юрій Гусєв, 
директор Департаменту 
національних проектів 
Держінвестпроекту Укра-
їни. 
Наталя Доманська, ди-
ректор компанії «Niras 
Україна», додала, що 
окрему увагу під час роз-
робки попереднього 
ТЕО, було приділено 
питанням концесії та 
оренди об’єктів комуна-
льної власності, деталь-
но опрацьовувалися пи-
тання державно-
приватного партнерства. 
«З огляду на світовий 
досвід, практично 85–90 
% всіх подібних об’єктів 
створювалися в рамках 

такого партнерства або 
виключно державою з 
можливістю передання 
частини управління в 
приватну компанію», –
наголосила Н. Домансь-
ка. 
За словами Олексія Ку-
зьменкова, начальника 
відділу інвестицій та роз-
витку інфраструктури 
Міністерства аграрної 
політики та продовольст-
ва України, «подібні ін-
фраструктурні об’єкти у 
Європі та в усьому світі 
загалом будувалися де-
сятиліттями. Ми взяли 
для себе високу планку, 
щоб за 5-7 років в Украї-
ні запрацювала мережа 
оптових ринків сільсько-
господарської продукції, 
яка б охопила всю тери-
торію України. В державі 
назріла потреба в будів-
ництві ринків загально-
національного масшта-
бу, оскільки на сьогодні в 
Україні діє всього п’ять 
таких ринків». 
Микола Гриценко, керів-
ник напряму «Розвиток 
ринкової інфраструкту-
ри» Проекту USAID Агро-
інвест наголосив, що такі 
ринки будуть максималь-
но пов’язані з виробника-
ми: вони надаватимуть 
послуги з формування 
товарних партій продук-
ції, з тимчасового збері-
гання цієї продукції і від-
так буде утворено мар-
кетинговий ланцюг щодо 
руху цієї продукції від 
виробника до спожива-
ча.  



Круглий стіл «Передача землі в статутний капітал 
Держзембанку, її ефективне використання та 
моніторинг», Київ 

19 грудня 2013 року Про-
ект USAІD AгроІнвест 
взяв участь у круглому 
столі «Передача землі в 
статутний капітал держзе-
мбанку, її ефективне ви-
користання та моніто-
ринг», який відбувся в 
прес-центрі Інформацій-
ного агентства ЛІГАБізне-
сІнформ. 
Захід був організований 
Державним земельним 
банком України в рамках 

плану, спрямованого на 
інформування громадсь-
кості про діяльність Банку 
з метою дізнатися більше 
про міжнародний досвід в 
управлінні державною 
землею. 
У заході взяли участь: 
представник міжнародно-
го громадянського об'єд-
нання “Прімавера” Ольга 
Жовтоног, представник 
Служби земельних ресур-
сів Нідерландів Хенк Мун, 

керівник Земельного фон-
ду Болгарії Кирило Стоя-
нов, глава українського 
Держзембанку Світлана 
Скосирська та інші фахів-
ці. Також у роботі круглого 
столу взяли участь пред-
ставники партнерів Прое-
кту АгроІнвест: Земельно-
го союзу України, Асоціа-
ції приватних фермерів та 
землевласників та Всеук-
раїнської асоціації сільсь-
ких та селищних рад. 

Грудень 2013 року Стор. 21 

Навчальні семінари «Державна реєстрація земельних 
ділянок та прав на них. Повноваження органів місцевого 
самоврядування по розпорядженню землями», Івано-
Франківськ та Ужгород 

26 грудня 2013 року – в 
Івано-Франківську, а 27-го 
– в Ужгороді Ресурсний 
центр з прав на землю, 
створений Земельною спі-
лкою України за сприяння 
Проекту USAID АгроІнвест, 
спільно з Міністерством 
юстиції України провів на-
вчальні семінари на тему 
«Державна реєстрація зе-
мельних ділянок та прав 
на них. Повноваження ор-
ганів місцевого самовряду-
вання по розпорядженню 
землями». 
Метою заходів було нада-
ти учасникам інформацію 
про зміни в законодавстві, 
що регулює питання відве-
дення та приватизації зе-
мель державної та комуна-
льної власності, а також 
роз’яснити проблемні пи-
тання, що стосуються дер-
жавної реєстрації земель-
них ділянок та прав на 

них.  
У семінарах брали участь 
представники реєстрацій-
ної служби управлінь юсти-
ції, державні нотаріуси, 
представники сільських, 
селищних, міських рад, 
районних адміністрацій, 
адвокати відповідних об-
ластей. 
У ході семінарів висвітлю-
валися такі питання: 
1. Зміни в земельному за-
конодавстві України щодо 
ведення державного земе-
льного кадастру. 
2. Новий порядок держав-
ної реєстрації земельних 
ділянок. 
3. Особливості реєстрації 
прав на нерухоме майно з 
1 січня 2013 року. 
4. Розпорядження земля-
ми комунальної власності 
після розмежування.  
Навчання складалося із 
двох частин – у першій 

фахівці у сфері земельно-
го права розповідали про 
зміни в законодавстві, про-
ведені реформи тощо; у 
другій усі присутні могли 
поставити їм запитання та 
разом знайти вихід із про-
блемної ситуації.  
Серед основних проблем, 
пов'язаних з реалізацією 
земельної реформи, виді-
ляють: 
• значний обсяг законодав-
чої бази, а також її супере-
чливість; 
• висока динаміка прийнят-
тя нових нормативних до-
кументів і зміни процедур у 
рамках земельної рефор-
ми; 
• невиконання вимог зако-
нодавства і різна практика 
застосування в регіонах 
України; 
• відсутність/недостатність 
доступу до інформації із 
земельних питань. 
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Тренінг «Посухостійкі культури для Півдня України: 
особливості агротехнології, сучасні зрошувальні системи та 
обладнання для малих і середніх агрогосподарств», Херсон 

 
 
23 грудня 2013 року Про-
ект USAID АгроІнвест спі-
льно з Інститутом зрошу-
ваного землеробства, 
кредитною спілкою 
«Громада» та компанією 

«Ландтех» провели тре-
нінг для малих сільгоспви-
робників - членів кредит-
ної спілки «Громада». 
Вже другий рік поспіль 
через посушливі погодні 
умов фермери-рільники 
несуть збитки. Тому за-
вданням тренінгу було 
надати фермерам макси-
мум інформації про куль-
тури, стійкі до тривалої 
посухи і здатні приносити 
прибуток навіть у таких 
умовах. З презентаціями 
виступили науковці та 
провідні фахівці Інституту, 
які висвітлили ринкові 
перспективи культур, осо-
бливості технології виро-
щування, обробки та мож-
ливі канали збуту, а також 
ділилися практичним дос-
відом. Також вчені відпо-
віли на численні питання 
учасників про ці маловідо-
мі культури, адже кожен з 

фермерів прагнув визна-
читися, яка з них більше 
йому підійде. 
Наприкінці тренінгу висту-
пила Лариса Полозова, 
начальник наглядової ра-
ди КС «Громада». Вона 
розповіла про сільського-
сподарські кредитні про-
грами, що їх надає креди-
тна спілка «Громада», і 
закликала фермерів бути 
відкритими до інновацій, 
вивчати успішний досвід, 
дотримуватися агротехно-
логії, що в результаті при-
зведе до успіху. 
За підсумками тренінгу 
деякі фермери з метою 
диверсифікації свого біз-
несу вже прийняли рішен-
ня про вирощування та-
ких культур, як сафлор і 
коріандр, і вже в січні час-
тково будуть проведені 
посіви. 



Грудень 2013 року Стор. 23 

25 грудня 2013 року за 
організаційної та фінансо-
вої підтримки Проекту 
USAID АгроІнвест в с. Ве-
ликі Копані Цюрупинсько-
го району Херсонської 
області було проведено 
тренінг для фермерів - 
овочівників, членів креди-
тної спілки «Єдність». Це 
уже не перший тренінг 
для овочівників 
«Єдності», проте оскільки 
технології не стоять на 
місці, кліматичні умови 
змінюються, з'являються 
нові хвороби і шкідники, 
необхідність навчання 
знову стала актуальною. 
Цього разу основним спі-
кером тренінгу став Олек-
сандр Рубан, менеджер з 
розвитку компанії «Рійк 
Цваан Україна». У своїй 
презентації він поділився 
новітніми знаннями і сво-
їм практичним досвідом з 
тими овочевим культурам, 

на яких спеціалізуються 
учасники тренінгу - солод-
кий перець, баклажани, 
капуста. Також пан Рубан 
розповів про найперспек-
тивніші гібриди цих овочів 
і їх виробничі особливості. 
Він підкреслив, що тільки 
чітке дотримання техно-
логії призведе до високих 
врожаїв і, в кінцевому ра-
хунку, успіху в овочевому 
бізнесі. 
Олег Арсенов, голова 
правління КС «Єдність», 
поінформував учасників 
про діючі кредитні програ-
ми для сільгоспвиробни-
ків. Також він закликав 
активніше кооперуватися 
при закупівлях ресурсів і 
збуті продукції: з кожним 
роком ринок стає все тіс-
нішим, і тому тільки коопе-
рація малих сільгоспвиро-
бників може підвищити їх 
конкурентноздатність. 
За відгуками учасників, 

тренінг при-
ніс їм багато 
нової та ко-
рисної для 
інформації, 
яка дозво-
лить підви-
щити прибу-
тковість їх-
нього бізне-
су. 

Тренінг «Інновації в овочівництві. Сучасні гібриди 
овочів та особливості вирощування», Херсонська 
область 



Наступні події 
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16 січня 2014 року 

Тренінг «Практичні поради щодо отримання кре-
дитів та фінансової безпеки для малих та серед-
ніх сільгоспвиробників», Дніпропетровська об-
ласть  

16 січня 2014 року Проект USAID АгроІнвест прово-
дить тренінг «Практичні поради щодо отримання кре-
дитів та фінансової безпеки для малих та середніх 
сільгоспвиробників». У ході тренінгу дрібні фермери, 
власники особистих селянських господарств та підп-
риємці-сільгоспвиробники отримають необхідні знан-
ня щодо того, де можна отримати кредит на розвиток 
свого господарства, як обрати якісні кредитні послуги, 
уникнути несправедливих умов кредитування, прави-
льно виконувати кредитний договір та захистити свої 
права у разі виникнення проблем у процесі кредиту-
вання. Тренінг проводиться за підтримки кредитної 
спілки «Єднання через природний закон».  

Місце проведення: м. Mарганець Дніпропетровської 
області. 

 

17 січня 2014 року 

Тренінг «Основи ефективної комунікації з позича-
льниками-сільгоспвиробниками», Запоріжжя 

17 січня 2014 року Проект USAID АгроІнвест прово-
дить тренінг на тему: «Основи ефективної комунікації 
з позичальниками-сільгоспвиробниками» у місті Запо-
ріжжя. 

Тренінг проводитиметься для кредитних інспекторів 
кредитних спілок, що працюють з сільгоспвиробника-
ми. Метою тренінгу є підвищення якості обслугову-
вання малих та середніх сільгоспвиробників, зокрема, 
шляхом формування у персоналу, що безпосередньо 
їх обслуговує, навичок доступно пояснювати умови 
кредитування та співпраці з кредитною спілкою, за-
своєння технологій ефективних продажів, телефон-
них переговорів, роботи зі «складними» клієнтами та 
боржниками.  

Місце проведення: м. Запоріжжя. 

 

21 січня 2014 

Презентація ескізного проекту будівництва опто-
во-роздрібного ринку сільськогосподарської про-
дукції «Чорняночка», Херсонська область 

21 січня 2014 року с селі Чорнянка Каховського райо-
ну Херсонської області Проект USAID АгроІнвест про-
водить презентацію ескізного проекту будівництва 

оптово-роздрібного ринку «Чорняночка». Зазначений 
ринок створюється на кооперативних засадах у рам-
ках програми розвитку логістичних об’єктів та оптово-
роздрібних ринків Херсонської області відповідно до 
Протоколу про наміри між Проектом USAID АгроІн-
вест та Херсонською обласною державною адмініст-
рацією. 

Місце проведення: село Чорнянка, Каховський район, 
Херсонська область. 

 

22-23 січня 2014 року 

Тренінг «Основи проведення внутрішнього ауди-
ту в кредитній спілці, що спеціалізується на кре-
дитуванні малих та середніх сільгоспвиробни-
ків», Харків 

22-23 січня 2014 року в рамках засідання Робочої гру-
пи з питань агрокредитування, створеної при ВАКС/
ПЗВ за підтримки Проекту USAID АгроІнвест, буде 
проведено тренінг «Основи проведення внутрішнього 
аудиту в кредитній спілці, що спеціалізується на кре-
дитуванні малих та середніх сільгоспвиробників». За-
хід проводиться для спеціалістів кредитних спілок, що 
працюють в Східному та Південному регіонах Україні.  

Мета тренінгу – надання особам, що виконують функ-
ції внутрішніх аудиторів у кредитних спілках – учасни-
ках Робочої групи, необхідних знань щодо принципів 
організації Служби внутрішнього аудиту в кредитних 
спілках; методів та процедур проведення аудиту, 
створення і ведення робочої документації, а також 
формування у них практичних навичок складання 
планів і програм проведення внутрішнього аудиту. 
Окремі аспекти тренінгу будуть присвячені особливо-
стям спеціалізації на кредитуванні малих та середніх 
сільгоспвиробників.  

Місце проведення: м. Харків. 

 

23 січня 2014 року 

Ознайомча поїздка для вивчення кращих практик 
організації роботи кооперативів на базі СОК 
«Фрукти Криму», АР Крим  

23 січня 2014 року Проект USAID АгроІнвест прово-
дить ознайомчу поїздку для представників сільського-
сподарських кооперативів та малих і середніх ферме-
рів, що займаються вирощуванням овочів і фруктів, 
до сільськогосподарського обслуговуючого коопера-
тиву «Фрукти Криму». Мета поїздки – ознайомлення з 
кращими практиками організації роботи кооперативів 
зі збору та передпродажної підготовки і зберігання 
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овочів і фруктів, збуту продукції. 

Місце проведення: СОК «Фрукти Криму», с.Червоне, 
Сакський район, Крим. 

 

23 січня2014 року 

Тренінг «Ефективне виробництво тепличних тома-
тів та огірків. Сучасні гібриди», Херсонська об-
ласть 

23 січня 2014 року відбудеться тренінг для сільгоспви-
робників – членів кредитної спілки «Єдність» на тему: 
«Ефективне виробництво тепличних томатів та огірків. 
Сучасні гібриди». Метою тренінгу є ознайомлення уча-
сників з елементами сучасних технологій виробництва 
томатів та огірків у плівкових теплицях та перспектив-
ним сортиментом цих культур. Очікується, що тренінг 
сприятиме технологічному розвитку дрібних виробни-
ків, що позитивно вплине на зростання їх кредитоспро-
можності. Тренінг проводиться у рамках спільної про-
грами Проекту USAID АгроІнвест та кредитної спілки 
«Єдність», метою якої є стимулювати довгостроковий 
розвиток малих і середніх сільгоспвиробників - членів 
спілки. Одним із напрямів цієї програми є фінансуван-
ня з боку кредитних спілок, покликане допомогти їх 
членам запровадити сучасні ефективні технології. 

Місце проведення: м. Гола Пристань, Херсонська об-
ласть. 

 

27 січня 2014 року 

Тренінг «Агротехнологічні знання для фінансових 
спеціалістів: презентація навчальних модулів про-

екту USAID АгроІнвест. Основи технології, маркети-
нгу і структура собівартості основних сільськогос-
подарських культур», Чернігів 

27 січня 2014 року Проект USAID АгроІнвест проведе у 
Сімферополі тренінг на тему «Агротехнологічні знання 
для фінансових спеціалістів: презентація навчальних 
модулі проекту USAID АгроІнвест. Основи технології, 
маркетингу і структура собівартості основних сільсько-
господарських культур». На заході буде презентована 
інноваційна концепція тренінгів з агротехнологій для 
фінансових спеціалістів, розроблена Проектом АгроІн-
вест, для кредитних спеціалістів партнерських кредит-
них спілок Південного регіону. 

 Місце проведення: м. Чернігів. 

 

30-31 січня 2014 року 

Засідання Робочої групи кредитних спілок з питань 
фінансової просвіти малих та середніх сільгоспви-
робників, Івано-Франківська область 

30-31 січня 2014 року відбудеться засідання Робочої 
групи кредитних спілок з питань фінансової просвіти 
малих та середніх сільгоспвиробників. У ході засідання 
розглядатимуться питання обміну досвідом реалізації 
програм фінансової просвіти учасниками групи та роз-
робки плану дій і конкретних інструментів залучення 
кредитних спілок до інформаційно-просвітницької кам-
панії Проекту USAID АгроІнвест з питань доступу ма-
лих та середніх сільгоспвиробників до кредитних ресу-
рсів.  

Місце проведення: Івано-Франківська область. 

 



АгроIнвест у ЗМІ 

      Госзембанк создается с учетом мирового опыта 

      Землевласники та орендарі 

      Семінар на тему: «Державна реєстрація земельних ділянок та прав на них» м. Івано-Франківськ 

      Експертиза землевпорядної документації 

      Четыре крупнейшие аграрные ассоциации объединились для реформирования АПК 

      ЧОТИРИ ПРОВІДНІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ АСОЦІАЦІЇ ОБ`ЄДНУЮТЬ ЗУСИЛЛЯ 

      Як забезпечити розвиток сільських територій і реалізувати реформи в аграрному секторі? 

      Робоча група при МінАП визначила напрямки модернізації свинарства 

      ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО СІЛЬГОСПВИРОБНИКА, АБО ЧИ МОЖНА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ ДЕР-
ЖАВИ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЛОПАТОЮ ТА  ГРАБЛЯМИ? 

      МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОГО АГРАРНОГО СЕКТОРА ЗА ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ 

      Завдяки проекту "Агроінвест" прикарпатцям проводили тренінг і обіцяють допомогу у написанні 
проектів 

      АгроІнвест провів тренінг для сільгоспвиробників Львівської області 

      ЧОТИРИ НАЙБІЛЬШІ АГРАРНІ АСОЦІАЦІЇ ОБ’ЄДНАЛИСЯ ЗАДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ АПК 

      Як скасувати державну реєстрацію земельної ділянки у державному земельному кадастрі? 

      Інформаційний бюлетень незалежної громадської експертної ради з питань цінової ситуації на 
аграрному ринку 

      АгроІнвест проводить тренінг з основ внутрішнього аудиту в кредитній спілці 

      Майже кожен четвертий власник земельних паїв сьогодні мешкає на значній відстані від них 

      Прискорення реформ в аграрному секторі завдяки об'єднанню чотирьох українських асоціацій 

      Государство усилило поддержку крестьянским хозяйствам в животноводстве 

      На Чернігівщині обговорили питання державної реєстрації земельних ділянок і прав на них 

       Найбільший у західній Україні сільгоспринок «Шелен» відкриють наступного року 

 Стор. 26 
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   Громадська платформа поділилася своїм досвідом налагодження співпраці між владою і громадою 

   Нацпроект «ЗЕЛЕНІ РИНКИ»: УКРАЇНСЬКИМ ФЕРМЕРАМ ВІДКРИВАЮТЬ ШЛЯХ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ 
   ОСНОВА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ 
   Крестьянские хозяйства обеспечивают продовольственную безопасность в Украине — мнение 
  
   Государство усилило поддержку крестьянским хозяйствам в животноводстве — мнение 

   Перезагрузка отрасли 

   Украинские крестьянские хозяйства должны регистрировать свою деятельность — эксперт 

    Можно ли продовольственную безопасность государства обеспечить лопатой и граблями? 

    Квартальна зустріч 12 

    Вісник Проекту USAID АгроІнвест за листопад 2013 року. 

    Ток-шоу "ВИМІРИ ЖИТТЯ" на тему: «Селянин і земля: коли наступить законодавча гармонія?» 

    День у Селі: "Покровський ярмарок" 

    Прес-тур на тему: "Дорадча служба - надійний помічник дрібного та середнього сільгоспвиробника" в Пол-
тавській області 

    Що необхідно робити у разі якщо Ви виявили помилку у Державному земельному кадастрі? 

    Чи можна продовольчу безпеку держави забезпечити лопатою та граблями? 

    Круглий стіл з обміну досвідом з проведення програм фінансової грамотності для малих та середніх сільгос-
пвиробників, Сімферополь 

   АгроІнвест провів тренінг «Агротехнологічні знання для фінансових спеціалістів” 

    Тетяна Романенко (голова правління КС “Юкон” та представник ВАКС) виступила на Форумі для жінок – 
власниць бізнесу 

   В Украине пора развивать семейные фермерские хозяйства 



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 влас-
ності 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 поси-
ленню позицій у переговорах з орендарями, просвіта громадян – дрібних зем-
левласників – з метою формування в них спроможності приймати поінформова-
ні рішення щодо купівлі-продажу земельних ділянок в умовах працюючого рин-
ку сільськогосподарської землі, просвіта власників дрібних фермерських госпо-
дарств з метою формування в них спроможності захистити свої господарства в 
умовах функціонуючого ринку землі (включно з просвітою з питань доступу до 
кредитів на придбання земельних ділянок та викупу на виплат; реструктуриза-
ції фермерських господарств тощо), роз’яснення цільовим аудиторіям змісту 
останніх законодавчих новацій, їх впливу на земельні права, ризики та можли-
вості, що виникають у зв’язку з їх ухваленням, інформування всіх цільових ка-
тегорій населення про наявних на місцях надавачів правової допомоги з надій-
ною репутацією.  
 
Засадничим принципом проведення інформаційної кампанії є скоординоване як 
тематично, так і в часі поширення інформації в телевізійних і радіопрограмах, в 
радіо- і відеосюжетах, на засіданнях Національного прес-клубу з аграрних та 
земельних питань, через Інтернет, у друкованих інформаційних матеріалах, в 
уході проведення прес-турів. Така часова і тематична єдність дозволяє досягти 
ефекту масованого інформаційного впливу. 
 
Радіо- і телевізійні програми транслюються на загальнонаціональних каналах. 
Обласними державними телерадіокомпаніями будуть запропоновані змонтовані 
програми для ретрансляції.  
 
Усі випуски радіопрограм, телепрограм, ток-шоу на радіо, відео- і радіосюжети 
можна прослухати або переглянути на веб-каналі YouTube. 
 
Тематично узгоджені з радіо- і телевізійним продуктом інформаційні матеріали 
(коментарі, інформаційні повідомлення, інтерв'ю, аналітичні та роз’яснювальні 
матеріали) розміщуються на сайтах УОЦР, Проекту АгроIнвест та адресно по-
ширюються серед журналістів, які спеціалізуються на висвітленні земельної 
тематики, та редакцій центральних та місцевих ЗМІ, що ведуть рубрики з пи-
тань реформування земельних відносин.  
 
Поширювані у такий спосіб інформаційні матеріали пропонуються редакторам 
місцевих ЗМІ для безоплатного передруку та журналістам як фактаж в авторсь-
ких публікаціях. 
 
Проблеми, які виносяться для обговорення в ході проведення засідань Націона-
льного прес-клубу з аграрних і земельних питань та прес-турів, споріднені з 
підготовленими інформаційними матеріалами, радіо- і телевізійним продуктом. 
Інформаційні матеріали, анонси радіо- і телевізійних програм, засідань Націона-
льного прес-клубу з аграрних і земельних питань та останні новини про реалі-
зацію програми “Моя земля – моє право” розміщуються на сайтах УОЦР і Прое-
кту АгроIнвест. 
 
 
Сторінка Національного прес-клубу у Facebook 
 
 
У грудні 2013 року було підготовлено:  
 
Телепрограма: 
 Проект USAID АгроІнвест у дії 
 
 

 
Радіо ток-шоу:   
 «Селянин і земля: коли настане законодавча гармонія?»  
 

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 


