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Червень 2014 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. 

_________________________



Червень 2014 року 

 
Вісник Проекту USAID 

АгроIнвест 

Новини Проекту 4 
Тренінг та засідання експертної групи із земельних питань Солонянського райо-
ну Дніпропетровської області 

4 

Колективна консультація «Захист земельних прав мешканців села Василівка Ка-
ховського району», Херсонська область 

5 

VI Міжнародний конгрес «Прибуткове свинарство», Київ 5 
Тренінг «Правовий статус неприбуткових організацій та їхніх регіональних пред-
ставництв», Київ 

6 

Конференція «Селекція. Насінництво. Виробництво насіння», Київ 6 

Круглий стіл «Продовольча безпека та безпека продовольства – органічний сек-
тор», Київ 

6 

Круглий стіл «Вплив законодавства ЄС на регулювання та розвиток кредитних 
спілок України», Київ 

7 

«Захист земельних прав землевласників Бериславського району», інформаційна 
зустріч в Бериславі, Херсонська область 

7 

Круглий стіл «Розвиток сільських територій у системі євроінтеграційних процесів 
в Україні», Київ 

8 

Семінар «Нормативно-правові засади оформлення права власності 
(користування) земельними ділянками в межах садівничих товариств», Дніпро-
петровська область 

9 

Радіопрограма «Моя земля – моє право» 10 
Tренінг «Питання оподаткування і ведення бухгалтерського обліку в неприбут-
кових організаціях», Київ 

10 

Тренінг «Удосконалення практики перевірок діяльності кредитних спілок внутрі-
шніми аудиторами», Київська область 

10 

Тренінг «Агротехнологічні знання для фінансових спеціалістів: основи технологій 
і маркетингу та структура собівартості основних галузей сільськогосподарського 
виробництва», Херсон 

11 

Сільські сходи на тему: «Оренда землі в України», Миколаївська область 11 

Круглий стіл для землевпорядників сільських та селищних рад Зінківського райо-
ну, Полтавська область 

12 

Практичний семінар для працівників сільських рад «Взаємодія органів місцевого 
самоврядування та землевпорядних організацій у підготовці документів для ви-
ділення та передачі земельних ділянок», Татарбунарський район Одеської обла-
сті 

12 

Навчальна поїздка до оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар», 
Львів 

13 

Семінар "Зміни в земельному законодавстві України", Миколаївська область 13 

Зерновий форум-2014, Одеса 14 

Круглий стіл “Перепони для інвестицій та торгівлі у сільському господарстві 
України”, Одеса 

15 



Тренінг «Догляд за рослинами огірків у фазі масового плодоношення в плі-
вкових теплицях. Діагностика стану рослин», Херсонська область 

16 

Консультаційний захід «Особливості регулювання земельних відносин у 
Німеччині», Київ 

16 

Семінар: «Досвід розвитку фермерства в країнах Євросоюзу та можливості 
його застосування в Україні», Волинська область 

17 

Міжнародна конференція «Підвищення доходів сільського населення шля-
хом розвитку малих сімейних ферм, об'єднаних в кооперативи. Економічна 
ефективність сімейних ферм – запорука розвитку аграрного сектору Украї-
ни», Дніпропетровська область 

18 

Семінар «Передача земель сільськогосподарського призначення державної 
форми власності у комунальну власність, приватизація та оренда земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення за новим земельним зако-
нодавством», Хмельницький 

19 

Тренінг «Мистецтво комунікацій та спілкування із засобами масової інфор-
мації», Київ 

20 

Сільський сход на тему: «Оренда землі в України», Миколаївська область 20 
Вебінар для землевпорядників сільських та селищних рад Дніпропетровсь-
кої області на тему «Садівниче товариство на території сільської ради: 
створення, ведення, оподаткування», Дніпропетровськ 

21 

Експертна зустріч з обговорення пропозицій щодо реформування Держав-
ної інспекції сільського господарства України, Київ 

21 

Засідання Національного прес-клубу з аграрних і земельних питань, Київ 22 
Інформаційна зустріч на тему «Захист земельних прав землевласників Цю-
рупинського району», Херсонська область 

22 

Семінар «Актуальні проблеми оформлення права власності (користування) 
земельними ділянками, визначення організаційно-правової форми та мето-
дів ведення господарської діяльності садівничих товариств», Дніпропет-
ровськ 

23 

Радіопрограма «Моя земля – моє право» 24 

Тренінг «Стратегічне планування та належне управління в організаціях», 
Київ 

25 

Колективна консультація «Оренда земельних ділянок», Одеська область 25 
Тренінг для членів робочої/експертної групи П’ятихатського району Дніпро-
петровської області 

25 

Наступні події 26 
АгроIнвест у ЗМІ 31 

АгроДебати «Регулювання в сфері карантину рослин: скільки втрачають 
сільгоспвиробники?», Київ  

18 



2 червня 2014 року парт-
нер Проекту USAID Агро-
Інвест – громадська орга-
нізація «Громадська пла-
тформа впровадження 
земельної реформи в 
Дніпропетровській облас-
ті» – провела тренінг для 
членів експертної групи 
із земельних питань Со-
лонянського району Дніп-
ропетровської області в 
рамках проекту 
«Створення мережі пра-
вової підтримки сільсько-
го населення в галузі 
земельних відносин». 
Мета заходу: формуван-
ня дієздатної експертної 
групи, знайомство з фор-
мами та методами робо-
ти, виявлення і аналіз 
існуючих конфліктів у 
земельній сфері у тери-
торіальних громадах Со-
лонянського району, під-
готовка пропозицій щодо 
вирішення основних кон-
фліктних ситуацій. 

Під час тренінгу відбува-
лось: 
 Навчання членів екс-

пертних груп механіз-
мам та методам спі-
льного вирішення 
земельних проблем; 

 Ознайомлення з ін-
струментарієм та 
принципами прове-
дення опитування; 

 Ознайомлення з ме-
тодами пошуку, сис-
тематизації та рейти-
нгування проблем на 
рівні громади та орга-
нів місцевого самов-
рядування; 

 Ознайомлення із ша-
блонами документів 
для визначення і сис-
тематизації проблем 
та фіксації рішень; 

 Демонстрація практи-
чного застосування 
методів та інструмен-
тарію; 

 Практична апробація 
деяких практичних 
інструментів, а саме 

– аналіз проблем за 
допомогою «матриць 
для аналізу про-
блем», мозкові штур-
ми, обговорення, 
презентації; 

 Презентація та обго-
ворення типових до-
кументів для легалі-
зації експертної гру-
пи; 

 Обговорення форм 
та методів діяльності 
експертної групи; 

 Обговорення кількіс-
ного складу та перс-
пектив діяльності 
експертної групи. 

У тренінгу взяли участь 
14 осіб, серед яких були 
представники районної 
держадміністрації, ра-
йонної ради, сільські го-
лови і сільські землевпо-
рядники, представники 
Держземагенства. 
Після завершення трені-
нгу відбулося засідання 
експертної групи, під час 
якого учасники обговори-

ли основні 
проблеми в 
земельній 
сфері, які 
спостеріга-
ються в Со-
лонянському 
районі, та 
розглянули 
шляхи їх ви-
рішення.  

Тренінг та засідання експертної групи із земельних питань 
Солонянського району Дніпропетровської області  

 Стор. 4 



Червень 2014 року Стор. 5 

3 червня 2014 року парт-
нер Проекту USAID Агро-
Інвест – Херсонська об-
ласна організація Коміте-
ту виборців України в 
рамках проекту 
«Земельні права: консу-
льтування, правозахист 
та яскрава просвіта на 
Півдні України», що здій-
снюється за підтримки 
АгроІнвесту – провела 
колективну консультацію 
на тему «Захист земель-
них прав мешканців села 
Василівка Каховського 
району». 
Захід відбувся в селі Ва-
силівка Каховського ра-
йону Херсонської області 

і був проведений спільно 
з Каховським центром 
юридичних послуг. 
Мета заходу полягала в 
наданні правових консу-
льтацій мешканцям села 
Василівка. 
У заході взяли участь 
селищний голова та 10 
мешканців села Василів-
ка – власників земельних 
ділянок. 
Юрист Проекту Олек-
сандр Токаленко надав 
присутнім юридичні кон-
сультації з питань, які їх 
найбільше турбували, в 
першу чергу щодо дер-
жавної реєстрації земе-
льних прав та виконання 

договорів оренди 
земельних діля-
нок з боку фер-
мерів – оренда-
рів. 
Присутні заціка-
вились діяльніс-
тю Центру і отри-
мали необхідну 
правову допомо-
гу. 
Планується укла-
дення Угоди про 
співпрацю із се-
лищним головою села 
Василівка та подальше 
консультування землев-
ласників. 

Колективна консультація «Захист земельних прав мешканців 
села Василівка Каховського району», Херсонська область 

3 червня 2014 року парт-
нер Проекту USAID Агро-
Інвест – асоціація 
«Свинарі України» – взя-
ла участь в організації та 
проведенні VI Міжнарод-
ного конгресу 
«Прибуткове свинарст-
во». Учасники заходу 
обговорили результати 
діяльності галузі, нагаль-
ні виклики та перспекти-
ви на шляху до європей-
ської інтеграції. 
Під час роботи конгресу 
відбулося відкрите засі-
дання Робочої групи з 
розвитку та регуляції га-
лузі свинарства Департа-
менту тваринництва Міні-
стерства аграрної політи-
ки і продовольства Украї-
ни, в якому взяли участь 
представники Мінагропо-

літики, Асоціації свинарів 
України, виробники, юри-
сти, а також інші учасни-
ки конгресу. 
На конгресі розглядалися 
такі питання: 
- Дерегуляція та синхро-
нізація із сучасними умо-
вами виробництва та 
світовими стандартами 
ветеринарного та еколо-
гічного законодавства; 
- Створення та впрова-
дження нового держав-
ного стандарту з оцінки 
та класифікації туш сви-
ней і проведення взаємо-
розрахунків між виробни-
ками та переробними 
підприємствами; 
- Створення національ-
ної системи обліку і конт-
ролю племінних ресурсів 

України у 
галузі сви-
нарства; 
- Підвищен-
ня 
«зеленого» 
тарифу для 
сільськогос-
подарських 
підпри-
ємств; 
- Впрова-
дження ін-
вестиційних 
проектів 
Наприкінці 
засідання 
були прийняті конкретні 
рішення, які будуть пере-
дані як пропозиції до за-
конопроектів та постанов 
у Верховну Раду України. 

VI Міжнародний конгрес «Прибуткове свинарство», Київ 



 Стор. 6 

Тренінг «Правовий статус неприбуткових організацій та 
їхніх регіональних представництв», Київ 

Проект USAID АгроІнвест 
втілює в життя масштабну 
програму з підвищення 
організаційної спромож-
ності галузевих асоціацій 
аграрного сектору. 
5 червня 2014 року відбу-
вся другий навчальний 
тренінг у рамках зазначе-
ної програми на тему 

«Правовий статус непри-

буткових організацій та 
їхніх регіональних предста-
вництв». У тренінгу взяли 
участь представники 19 
осіб з 10 галузевих асоціа-
цій.  Розглядалися такі ос-
новні питання:  норматив-
но-правова база регламен-
тації діяльності неприбут-
кових організацій; приве-
дення статутних докумен-

тів у відповідність до чин-
ного законодавства;  орга-
нізація корпоративного 
управління в громадських 
організаціях; асоціації як 
особливий вид неприбут-
кових організацій;  фінан-
сування діяльності непри-
буткових організацій; особ-
ливості податкової реєст-
рації тощо.  

Круглий стіл «Продовольча безпека та безпека 
продовольства – органічний вектор», Київ 

5 червня 2014 року в рам-
ках Другої спеціалізованої 
виставки-ярмарку органіч-
них продуктів і технологій 
"ORGANIC-2014" відбуло-
ся засідання круглого сто-
лу на тему «Продовольча 
безпека та безпека продо-
вольства – органічний век-
тор» в рамках. Захід був 
організований Федерацією 
органічного руху України 
спільно з Мінагропродом, 
за підтримки Проекту 

USAID АгроІнвест, Швей-
царської конфедерації та 
Інституту FiBL. Понад 100 
учасників круглого столу 
долучилися до дискусії 
щодо перспектив розвитку 
органічного сектору у світ-
лі набрання чинності Зако-
ном «Про виробництво та 
обіг органічної сільськогос-
подарської продукції та 
сировини». Під час кругло-
го столу керівник Проекту 
USAID АгроІнвест Ерік 

Блайх висвітлив питання 
підтримки розвитку органі-
чного руху Проектом АгроІ-
нвест, а голова сільського-
сподарського обслуговую-
чого кооперативу «Сновян-
ка» з Чернігівської області 
(кооператив впроваджує 
грантовий проект від Агро-
Інвесту) Сергій Довгань 
поділився досвідом вироб-
ництва органічних зерно-
вих та переробки на поту-
жностях кооперативу.  

Конференція «Селекція. Насінництво. Виробництво 
насіння», Київ 

5 червня 2014 року фахівці 
Проекту USAID АгроІнвест 
взяли участь у конференції 
на тему «Селекція. Насін-
ництво. Виробництво на-
сіння», яка проводилася в 
рамках XXVI Міжнародної 
агропромислової виставки 
«АГРО-2014». Під час кон-
ференції розглядалися такі 
питання: cелекція зернових 
і технічних культур. Перс-

пективи розвитку; нові пра-
вові форми організації на-
сінництва; динаміка розви-
тку ринку. Євро-Азійський 
вектор розвитку; фінансу-
вання закупівлі насіння; 
практичні підходи. 
Керівник напряму 
"Розвиток ринкової інфра-
структури Проекту USAID 
АгроІнвест Микола Грицен-
ко зробив презентацію на 

тему: «Кооперація ринку 
насінництва». 
Під час доповіді та її обго-
ворення було висвітлено 
актуальні питання об’єд-
нання дрібних та середніх 
фермерів, а також насіннє-
вих компаній в обслуговую-
чі кооперативи з метою 
поширення можливостей 
забезпечення дрібних ви-
робників якісним насінням.



Круглий стіл «Вплив законодавства ЄС на регулювання та 
розвиток кредитних спілок України», Київ  
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5 червня 2014 року про-
ект USAID АгроІнвест 
провів круглий стіл 
«Вплив законодавства 
ЄС на регулювання та 
розвиток кредитних спі-
лок України». 
У ньому взяли участь 
іноземні й українські екс-
перти, представники 
українських державних 
органів, а також профіль-
ні асоціації кредитних 
спілок. 
На прохання Проекту 
USAID «АгроІнвест» між-
народний експерт і дире-
ктор представництва На-
ціональної асоціації кре-
дитних спілок у Варшаві 
(Польща) Павел Гжесік 
озвучив пропозиції щодо 
внесення виключень сто-
совно дій Директив ЄС, 
що регулюють діяльність 
кредитних спілок, а та-
кож рекомендації щодо 

методів лобіювання 
внесення цих виклю-
чень до законодавст-
ва. 
Під час круглого сто-
лу Павел Гжесік роз-
повів про місце кре-
дитних спілок у євро-
пейських директивах, 
пояснив, на що саме 
потрібно звернути 
особливу увагу вже 
зараз, і навів прикла-
ди країн, одні з яких 
довели важливість 
кредитних спілок для 
розвитку економіки й 
подбали про виключення 
для них в європейському 
законодавстві, а інші ― 
не зробили цього вчасно. 
Павел Гжесік також наго-
лосив на тому, що креди-
тні спілки в Україні за-
безпечують доступ до 
фінансових послуг меш-
канцям сільської місце-

вості, вони важливі для 
розвитку економіки краї-
ни. І, на думку, польсько-
го експерта, про це пот-
рібно говорити й на наці-
ональному рівні, й на 
міжнародному, особли-
во, враховуючи перспек-
тиву членства України в 
Європейському Союзі. 

6 червня 2014 ро-
ку партнер Проекту 
USAID АгроІнвест – 
Херсонська обласна ор-
ганізація Комітету вибор-
ців України – провела 
інформаційну зустріч " 
Захист земельних прав 
землевласників Берис-
лавського району" спіль-
но з Бериславською ра-
йонною державною адмі-
ністрацією в Херсонській 
області в рамках проекту 

«Земельні права: консу-
льтування, правозахист 
та яскрава просвіта на 
півдні України». 
Захід проходив у примі-
щенні Бериславської 
державної обласної адмі-
ністрації. Його ініціато-
ром став голова Берис-
лавської районної держа-
вної адміністрації Олек-
сій Чечебая, який особи-
сто був присутній на зу-
стрічі. 

Крім того у заході взяли 
участь Бериславський 
міський голова Олек-
сандр Шаповалов, йо-
го перший заступник та 
голови сільських та 
селищних рад Берис-
лавського району. 
Менеджер проекту 
Олександр Мошнягул 
та юрист Херсонського 
центру воринних юри-
дичних послуг Олек-
сандр Токаленко пре-

«Захист земельних прав землевласників 
Бериславського району», інформаційна зустріч в 
Бериславі, Херсонська область 



зентували присутнім про-
ект «Земельні права: кон-

сультування, правозахист 
та яскрава просвіта», що 
здійснюється на Півдні 
України за підтримки Про-
екту USAID АгроІнвест, 
розповіли про його цілі, 
задачі та діяльність, яка 
здійснюється в його рам-
ках. 
Юрист Олександр Токале-
нко детальніше зупинився 
на найактуальніших земе-
льних питаннях — таких, 
як орендна плата на земе-
льні ділянки як приватної, 
так і державної й комуна-
льної власності. 
Голови сільських та сели-
щних рад активно реагува-
ли на отриману інформа-
цію. Найбільше їх цікавили 
питання розробки техніч-

ної та землевпорядної до-
кументації, питання рей-
дерського захоплення зе-
мельних ділянок, особли-
во тих, що знаходяться на 
прибережній території. 
Голова села Червоний 
Маяк Бериславського ра-
йону вже звернувся до 
юриста Херсонського 
Центру Олександра Тока-
ленка і отримав консуль-
тацію, інші учасники — 
також планують звернути-
ся до приймальні Херсон-
ського ЦВЮП.  
Загалом семінар виявився 
для присутніх дуже корис-
ним, вони задоволені  
співпрацею з експертами 
проекту. 
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6 червня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – Національна асо-
ціація сільськогосподар-
ських дорадчих служб 
України – спільно з Депа-
ртаментом науково-
освітнього забезпечення 
АПВ та розвитку сільсь-
ких територій Міністерст-
ва аграрної політики та 
продовольства України 

провели круглий стіл у 
рамках XXVI Міжнародної 
агропромислової вистав-
ки «АГРО-2014». 
Тема круглого столу: 
«Розвиток сільських тери-
торій у системі євроінтег-
раційних процесів в Укра-
їні».У заході взяли участь 
сільськогосподарські то-
варовиробники та пред-
ставники їх об’єднань, 
науковці, політики, пред-
ставники органів влади 
та місцевого самовряду-
вання, міжнародних ор-
ганізацій, проектів між-
народної технічної допо-
моги, ЗМІ. 
Під час круглого столу 
обговорювалися такі 
питання: 
 Розвиток сільських 
територій України в 
контексті європейсь-
кої інтеграції; 

 Угода про асоціацію 
між Україною та ЄС: 
вплив на розвиток 
сільського господарс-
тва; 

 Вплив сільськогоспо-
дарської кооперації 
на розвиток села; 

 Інформаційне забез-
печення євроінтегра-
ційних процесів у 
АПК. 

Фахівцями Проекту 
USAID АгроІнвест було 
висвітлено світовий дос-
від розвитку кооператив-
них формувань, актуальні 
питання об’єднання дріб-
них та середніх фермерів 
у сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперати-
ви в Україні та актуаль-
ність покращення законо-
давчої бази діяльності 
кооперативів у справі 
оподаткування податком 
на додану вартість. 

Круглий стіл «Розвиток сільських територій у системі 
євроінтеграційних процесів в Україні», Київ 



Червень 2014 року Стор. 9 

10 червня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – ГО «Громадська 
платформа впровадження 
земельної реформи в 
Дніпропетровській облас-
ті» – в рамках реалізації 
Проекту «Створення ме-
режі правової підтримки 
сільського населення в 
галузі земельних відно-
син» провела семінар на 
тему «Нормативно-
правові засади оформлен-
ня права власності 
(користування) земельни-
ми ділянками в межах са-
дівничих товариств».  
Захід відбувся у смт Юві-
лейне, в приміщенні рай-
ради Дніпропетровсько-
го району. У ньому взяло 
участь 50 осіб. 
Мета семінару: інформу-
вання членів садівничих 
товариств про особливості 
набуття права власності 
на земельну ділянку чле-
нами садівничих това-
риств. 
Доповідачами на семінарі 
виступили: 
- Начальник юридичного 
відділу Головного управ-
ління Держземагентства в 
Дніпропетровській області 
В.В. Шляховий; 
- Заступник начальника 
відділу податку на прибу-
ток місцевих, ресурсних  
та рентних платежів пода-
ткової інспекції Дніпропет-
ровського району 
А.Є. Мулик; 
- Старший прокурор проку-
ратури Дніпропетровсько-
го району, молодший рад-
ник юстиції Є. А. Соколов; 
- Керівник проекту 
«Створення мережі право-
вої підтримки сільського 

населення в галузі земе-
льних відносин» 
О.Г. Васильєва; 
- Юристи Проекту І.Л. Ко-
новаленко, Л.М. Василен-
ко, В.О. Гряник. 
На семінарі обговорюва-
лися такі питання:  
• Механізм безоплатної 
передачі у власність земе-
льних ділянок для веден-
ня садівництва членам 
садівничих товариств (за 
межами населених пунк-
тів); 
• Виконання розпоряджень 
районних державних адмі-
ністрацій (про надання 
дозволу на складання до-
кументації із землеустрою 
щодо складання докумен-
тів, які посвідчують право 
на земельну ділянку) до 
01.01.2013 р., у разі коли 
відповідна документація 
розроблена, але не за-
тверджена до 01.01.2013 
р.; 
• Як застосовувати КВЦПЗ 
до земельних ділянок при-
ватної власності в межах 
садівничих товариств 
(садівництво колективне 
чи індивідуальне?); 
• Доступний механізм для 
виправлення помилок в 
ДЗК, які виникли в резуль-
таті невірних розрахунків 
координат меж земельних 
ділянок; 
• Механізм безоплатної 
передачі у власність зе-
мель загального користу-
вання в межах садівничих 
товариств, які вирішили 
відокремити приватну вла-
сність від земель загаль-
ного використання та від-
мовитись від права постій-
ного користування; 
• Особливості оподатку-

вання та ти-
пові порушен-
ня податково-
го законодав-
ства з боку 
садівничих 
товариств та 
кооперативів; 
• Типові пору-
шення земе-
льного зако-
нодавства, 
випадки неза-
конних дій 
голів садівничих това-
риств і кооперативів та 
правові наслідки цих дій;  
• Правовий статус садівни-
чих товариств як неприбу-
ткових організацій; 
• Нормативно-правова 
база регламентації діяль-
ності садівничих това-
риств як неприбуткових 
організацій; 
• Приведення статутних 
документів у відповідність 
до чинного законодавства; 
• Організація управління в 
садівничих товариствах; 
• Особливості оподатку-
вання та бухгалтерського 
обліку садівничих това-
риств; 
• Огляд судових спорів за 
участю садівничих това-
риств.  
Додатково були розглянуті 
такі питання: 
- Процедура вилучення 
окремої земельної ділянки 
із земель садівничого то-
вариства; 
- Неможливість приватиза-
ції земельних ділянок у 
межах населеного пункту 
за відсутності генерально-
го плану; 
- Питання членства в саді-
вничих товариствах та 
деякі інші. 

Семінар «Нормативно-правові засади оформлення права 
власності (користування) земельними ділянками в межах 
садівничих товариств», Дніпропетровська область  



10 червня 2014 року на 1-
му Національному радіока-
налі, в програмі «Колос», 
вийшов у ефір черговий 
випуск радіопрограми 
«Моя земля – моє право». 

Випуск був підготовлений у 
рамках однойменної інфо-
рмаційної кампанії, що 
впроваджується Українсь-
ким освітнім центром ре-

форм за сприяння Проекту 
USAID АгроІнвест. 
Тема випуску: «Стихійні 
ринки сільськогосподарсь-
кої продукції». 

Радіопрограма «Моя земля – моє право» 
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Проект USAID 
АгроІнвест про-
водить масштаб-
ну програму з 
підвищення орга-
нізаційної спро-
можності галузе-
вих асоціацій аг-
рарного сектору. 
11 червня 2014 
року відбувся 

черговий, третій навчаль-
ний тренінг у рамках за-
значеної програми.  
Цього разу темою тренінгу 
стали питання оподатку-
вання і ведення бухгал-
терського обліку в непри-
буткових організаціях. 
Тренінг відвідали 26 учас-
ників в 18 галузевих асоці-
ацій. Розглядалися такі 

основні питання: особли-
вості ведення бухобліку в 
неприбуткових організаці-
ях (НПО); облікова політи-
ка НПО; документообіг; 
особливості відображення 
операцій в бухобліку; 
складання звітності; опо-
даткування; податкова 
звітність НПО тощо. 

Tренінг «Питання оподаткування і ведення бухгалтерського 
обліку в неприбуткових організаціях», Київ 

11–12 червня 2014 року 
Проект USAID АгроІн-
вест провів тренінг 
«Вдосконалення практи-
ки перевірок діяльності 
кредитних спілок внутрі-
шніми аудиторами» для 
кредитних спілок – учас-
ників Робочої групи з аг-
рокредитування, створе-

ної при ВАКС/ПЗВ. 
Під час тренінгу було 
проаналізовано законо-
давчі ініціативи, що сто-
суються порядку прове-
дення внутрішнього ауди-
ту (контролю) у фінансо-
вих установах, надано 
рекомендації щодо меха-
нізму оцінки внутрішніми 

аудиторами сис-
теми внутрішньо-
го контролю кре-
дитної спілки, 
розглянуто вплив 
фінансових та 
нефінансових 
ризиків на ефек-
тивність діяльно-
сті КС, проаналі-
зовано процеду-
ри виявлення по-
милок та шахрай-
ства, надано ре-

комендації для підвищен-
ня ефективності взаємо-
дії зовнішніх та внутріш-
ніх аудиторів.  
Крім того, під час вико-
нання практичних вправ 
та завдань учасники тре-
нінгу мали можливість 
проаналізувати результа-
ти власної роботи, озна-
йомитися з практичними 
напрацюваннями своїх 
колег, розглянути реальні 
ситуації з практики діяль-
ності кредитних спілок та 
отримати корисні рекоме-
ндації. 
Учасники тренінгу відзна-
чили важливість та актуа-
льність розглянутих пи-
тань, а також виявили 
готовність і надалі брати 
участь у подібних захо-
дах. 

Тренінг «Удосконалення практики перевірок діяльності 
кредитних спілок внутрішніми аудиторами», Київська область 



12-13 червня 2014 року 
Проект USAID АгроІнвест 
у партнерстві з компанією 
ТА-Консалт провели у 
Херсоні дводенний тренінг 
«Агротехнологічні знання 
для фінансових спеціаліс-
тів: основи технологій і 
маркетингу та структура 
собівартості основних га-
лузей сільськогосподарсь-
кого виробництва». Захід 
проводився для кредитних 
спеціалістів партнерських 
кредитних спілок з півден-
них областей України, а 
саме: "Єдність", "Народна 
довіра", "Громада". 
На тренінгу були предста-

влені шість навчальних 
модулів, розроблених 
Проектом USAID АгроІн-
вест, для основних галу-
зей сільськогосподарсько-
го виробництва на Півдні 
України: виробництво тех-
нічних культур, овочівниц-
тво, тепличне виробницт-
во, виробництво ягід та 
фруктів, свинарство і мо-
лочне тваринництво. 
Учасникам були представ-
лені основні елементи 
технології виробництва та 
маркетингу сільськогоспо-
дарської продукції; вони 
дізналися про моделюван-
ня собівартості виробниц-

тва продукції ключо-
вих сільськогоспо-
дарських галузей, 
використовуючи 
дані фактичних сіль-
госпвиробників. По 
закінченню кожного 
модуля учасники 
виконували практич-
ні завдання з економіки 
профільної галузі. Для 
глибшого розуміння спе-
цифіки виробництва про-
грама навчання містила 
також інтерактивні практи-
чні дослідження із залу-
ченням конкретних прик-
ладів/ситуацій. 

Червень 2014 року Стор. 11 

Тренінг «Агротехнологічні знання для фінансових спеціалістів: 
основи технологій і маркетингу та структура собівартості 
основних галузей сільськогосподарського виробництва», 
Херсон 

12 червня 2014 року пар-
тнер Проекту USAID Аг-
роІнвест – Херсонська 
обласна організація ВГО 
“Комітет виборців Украї-
ни” – в рамках проек-
ту «Земельні права: кон-
сультування, правоза-
хист та яскрава просвіта 
на Півдні Украї-
ни» провела для пред-
ставників фермерських 
господарств, пайовиків, 
орендарів, землевласни-
ків Вознесенського райо-
ну сільські сходи на тему 
«Оренда землі в Україні». 
Метою заходу було на-
вчання та ознайомлення 
селян Вознесенського 
району із земельним за-
конодавством України, із 
змінами у законах, що 
регулюють питання влас-

ності й оренди у системі 
земельних відносин. 
Під час сходів розгляда-
лися такі питання: як 
оформити права власно-
сті у 2014 році, які доку-
менти необхідні сьогодні 
для державної реєстрації 
права на землю і як саме 
проводиться реєстрація 
права оренди на землю. 
Підвищення поінформо-
ваності учасників сходів 
із зазначених питань до-
зволить їм кваліфіковано 
надавати консультації 
сільським жителям та 
сприятиме їм у вирішенні 
земельних проблем та 
захисті земельних прав. 
Сходи проводилися зад-
ля підвищення обізнанос-
ті сільських голів і фер-
мерів та пайовиків, орен-

додавців більшості 
сіл Вознесенського 
району в питаннях 
новел законодавства, 
набуття та реєстрації 
прав на землю. Цикл 
навчання провели 
спеціалісти відділу 
управління юстиції 
Вознесенського райо-
ну та представники 
громадської організа-
ції «Агентство економіч-
ного розвитку». Була на-
дана інформація про пра-
вову допомогу та інфор-
маційно-просвітницьку 
роботу: захист прав влас-
ності на землю, підви-
щення рівня обізнаності 
селян, сприяння розумін-
ню власниками паїв своїх 
прав, забезпеченню їх-
нього захисту. 

Сільські сходи на тему: «Оренда землі в України», 
Миколаївська область 



 Стор. 12 

12 червня 2014 
року Проект 
USAID АгроІнвест 
організував круг-
лий стіл на тему 
"Договір оренди: 
як відстояти інте-
реси власника 
землі". 
Круглий стіл про-
ходив у рамках 
семінару для зем-
левпорядників 
сільських та сели-
щних рад Зінківсь-

кого району Полтавської 
області. На круглому столі 
спеціаліст з аграрної полі-
тики Проекту Олександр 
Муляр презентував ре-
зультати дослідження до-
говорів оренди, яке було 
проведене фахівцями Аг-

роІнвесту. Учасники круг-
лого столу обговорили 
отримані в результаті дос-
лідження висновки та ре-
комендації щодо удоскона-
лення договорів оренди. 
Запропоновані рекоменда-
ції дозволять краще захис-
тити права власників зем-
лі, які здають свої ділянки 
в оренду.  
По завершенні круглого 
столу його учасники долу-
чилися до семінару, на 
якому розглядалися актуа-
льні проблеми землеуст-
рою у світлі новацій земе-
льного законодавства. 
Семінар проводився у ра-
мках проекту «Створення 
мережі правової підтримки 
сільського населення в 
галузі земельних відно-

син», що здійснюється гро-
мадськими організаціями 
«Громадська платформа 
впровадження земельної 
реформи в Дніпропетров-
ській області» та «Спілка 
сільських жінок України» 
за підтримки Проекту 
USAID АгроІнвест. На се-
мінарі виступили головний 
юридичний радник Проек-
ту USAID АгроІнвест Пав-
ло Кулинич, який розповів 
про останні зміни в земе-
льному законодавстві та 
про судову практику вирі-
шення земельних питань, 
та юрист Земельної спілки 
України Анна Матвієнко, 
яка висвітлила тему 
“Проблеми реєстрації прав 
на нерухоме майно та 
шляхи їх вирішення.” 

Круглий стіл для землевпорядників сільських та селищних 
рад Зінківського району, Полтавська область 

12 червня 2014 року 
партнер Проекту USAID 
АгроІнвест – Херсонсь-
ка обласна організація 
Комітету виборців Укра-
їни – спільно з Татарбу-
нарським районним 
управлінням юстиції 
провели практичний 
семінар для 18 праців-
ників сільських рад Та-
тарбунарського району 
Одеської області під 

назвою “Взаємодія орга-
нів місцевого самовряду-
вання та землевпорядних 
організацій у підготовці 
документів для виділення 
та передачі земельних 
ділянок”. 

Метою проведення прак-
тичного семінару було 
ознайомлення представ-
ників сільських рад з ос-
новними проблемами, 
котрі виникають при під-
готовці документів для 
виділення та передачі 
земельних ділянок у сіль-
ській місцевості, а також 
забезпечення координа-
ції та співпраці органів 
місцевого самоврядуван-
ня із землевпорядними 
організаціями в цій сфері. 
За результатами семіна-
ру очікується досягнення 
професійнішого та якісні-
шого рівня взаємодії ор-
ганів місцевого самовря-

дування та землевпоряд-
них організацій у сфері 
підготовки документів 
для виділення та переда-
чі земельних ділянок, 
досягнення ефективнішої 
реалізації власниками 
земельних ділянок свого 
права власності. По за-
кінченні заходу представ-
никам усіх сільських рад 
Татарбунарського району 
були передані комплекти 
правових просвітницьких 
матеріалів, підготовлених 
Ресурсним центром з 
прав на землю, створе-
ним Земельною спілкою 
України за підтримки 
Проекту АгроІнвест. 

Практичний семінар для працівників сільських рад «Взаємодія 
органів місцевого самоврядування та землевпорядних 
організацій у підготовці документів для виділення та передачі 
земельних ділянок», Татарбунарський район Одеської області 



16-17 червня 2014 року 
Проект АгроІнвест у спів-
праці із Запорізькою тор-
гово-промисловою пала-
тою та проектом Агроль-
вів провів навчальну поїз-
дку групи фермерів Запо-
різької області на ОРСП 

«Шувар» (м.Львів). 
Учасники поїздки на прик-
ладі роботи оптового рин-
ку сільгосппродукції 
«Шувар» ознайомилися з 
альтернативними канала-
ми та формами збуту пло-
доовочевої продукції, ви-

могами 
до фор-
мування 
товарних 
партій, 
пакуван-
ня та яко-
сті проду-
кції. 
Крім того, 
запорізькі 
фермери 
встанови-
ли робочі 
зв’язки та досягли домов-
леностей щодо організації 
збуту власної плодоово-
чевої продукції у західній 
частині України та на екс-
порт за підтримки ринку 
«Шувар». 

Навчальна поїздка до оптового ринку сільськогосподарської 
продукції «Шувар», Львів 

Червень 2014 року Стор. 13 

18 червня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – Вознесеньска ГО 
«Агентство економічного 
розвитку» – спільно з ра-
йонним відділом юстиції 
провели для представни-
ків фермерських госпо-
дарств, пайовиків, оренда-
рів, землевласників Воз-
несенського району семі-
нар на тему «Зміни в зе-
мельному законодавстві 
України». 
Метою заходу було на-
вчання та ознайомлення 
селян Вознесенського ра-
йону із земельним законо-
давством України, з нови-
ми змінами у законах, що 
регулюють питання влас-
ності, оренди земельних 
відносин. Під час семінару 

розглядалися такі питан-
ня: як оформити права 
власності у 2014 році при 
приватизації ділянки із 
земель державної чи ко-
мунальної власності; як це 
зробити на підставі циві-
льно-правового договору 
та на підставі свідоцтва 
про право на спадщину; 
які документи необхідні 
сьогодні для державної 
реєстрації права на землю 
і як саме проводиться ре-
єстрація права оренди на 
землю.  
У заході взяли участь сіль-
ські голови, фермери та 
пайовики-орендодавці. 
Семінар покликаний слугу-
вати підвищенню кваліфі-
кації сільських голів, фер-
мерів, пайовиків, орендо-

давців – представників 
більшості сіл Вознесенсь-
кого району, їх орієнтації в 
питаннях законодавства, 
набуття та реєстрації прав 
на землю. Цикл навчання 
проводили спеціалісти 
відділу управління юстиції 
Вознесенського району та 
представники ГО «Агент-
ство економічного розвит-
ку». Представники сільсь-
ких рад, селяни- пайовики 
та фермери з більшості 
сіл Вознесенського району 
Миколаївської області діз-
налися про графік роботи 
та діяльність ЦВЮП у ра-
йоні, про правозахисну 
складову Проекту АгроІн-
вест, а також отримали 
знання в питаннях реєст-
рації прав на землю.  

Семінар "Зміни в земельному законодавстві України", 
Миколаївська область 



 Стор. 14 

Семінар для секретарів сільських та селищних рад із 
земельних питань, Дніпропетровська область  

Зерновий форум-2014, Одеса 

17-18 червня 2014 року 
Проект USAID АгроІнвест 
узяв участь у роботі 13-ї 
міжнародної конференції: 
«Зерновий форум-2014: 
нові ринки, виклики та 
можливості». 
Організатором заходу є 
інформаційно-аналітичне 
агентство АПК-Інформ за 
підтримки Української зер-
нової асоціації, Києво-
Могилянської бізнес-
школи, Проекту USAID 
АгроІнвест та інших парт-
нерів. 
У роботі заходу взяв 
участь Міністр аграрної 
політики та продовольст-
ва України Ігор Швайка. 
Серед делегатів конфере-
нції були компанії та пред-
ставники з таких країн, як 
Австрія, Італія, Мальта, 
Росія, США та Туречин-
на.  
Тематика форуму стосу-

валася діяльності зернот-
рейдерів, логістики, екс-
порту зернових з України 
тощо. 
Під час проведення кон-
ференції Ігор Швайка об-
говорив з учасниками зер-
нового ринку концепцію 
змін формату управління 
галуззю та перспективи 
наступного зернового ро-
ку. «Для держави важли-
во спокійно і пильно сте-
жити за роботою реально-
го сектору, але не втруча-
тися і не заважати. На 
сьогодні одним із голов-
них завдань Мінагрополі-
тики та Уряду є створення 
якісних каналів комунікаціі 
для отримання зворотної 
інформації від реального 
сектору. Ми готові до відк-
ритого діалогу та до нала-
штування прямих зв’язків 
з профільними організаці-
ями для того, щоб мати 

реальну картину інтересів 
держави та бізнесу. Ми 
бачимо своє завдання в 
збалансуванні цих інте-
ресів. Наразі вимогою ча-
су є підняття на потрібний 
рівень принципів грома-
дянського суспільства, 
саморегулювання галу-
зей, самоврядування те-
риторій, самовідповідаль-
ності фахових сфер. Вод-
ночас хотів би констатува-
ти, що українські виробни-
ки з залученням кредит-
них ресурсів провели та 
завершили посівну кампа-
нію. Український виробник 
вклався в поточний рік. 
Тому проведення цієї кон-
ференції є саме на часі, 
адже вже зовсім скоро ми 
почнемо повноправні жни-
ва", - зазначив Ігор Швай-
ка. 
Конференція стала доб-
рою платформою для 

проведення дис-
кусії зернотрей-
дерів із представ-
никами держав-
ного сектору. Зо-
крема, учасники 
конференції мали 
можливість пос-
тавити міністру 
запитання щодо 
пільгового опода-
ткування, відк-
риття нових рин-
ків, пов'язаних зі 
жнивами логісти-
чних питань, а 
також про перс-
пективи виходу 
на нові ринки, 
зокрема азійські. 



17 червня 2014 р. в рам-
ках проведення міжнарод-
ної конференції 
«Зерновий форум-2014: 
нові ринки, виклики и мож-
ливості» Проект USAID 
АгроІнвест організував 
круглий стіл на тему 
“Перепони для інвестицій 
та торгівлі у сільському 
господарстві України”.  
Мета заходу полягала в 
пошуку шляхів покращен-
ня інвестиційної приваб-
ливості аграрного сектора 
України та усунення пере-
пон для торгівлі сільсько-
господарською продукці-
єю.  
У круглому столі взяв 
участь Керівник агентства 
США з міжнародного роз-
витку (USAID) Раджив 
Шах, Міністр аграрної по-
літики України Ігор Швай-
ка, керівники галузевих 
асоціацій та провідних 
компанії агарарного секто-

ру України.  
Учасники обговорили такі 
питання:  
• Чи дозволить угода про 

вільну торгівлю з Євро-
пейським Союзом створи-
ти можливості для зрос-
тання в сільськогосподар-

ському секторі?  
 Якими будуть 
основні політичні 
пріоритети після 
підписання угоди?  
 Що необхідно 
зробити для того, 
щоб малі та серед-
ні сільгосптоваро-
виробники змогли 
розширити свою 
діяльність в Украї-
ні? 
За результатами 
обговорення були 
намічені нові сфе-
ри співпраці.  
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Круглий стіл “Перепони для інвестицій та торгівлі у 
сільському господарстві України”, Одеса 
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18 червня 2014 року в 
селі Гладківка Голоприс-
танського району 
Херсонської області за 
підтримки Проекту 
USAID АгроIнвест відбу-
вся черговий тренінг-
практикум для членів 
кредитної спілки 
«Громада». Він став уже 
сьомим за рахунком у 
рамках втілення спільно 
з КС «Громада» проекту 
з технологічного супро-
воду групи фермерів – 
виробників огірків. 
Тренінг був проведений 
у господарстві Олега 
Васильовича Макарен-
ка, який брав активну 

участь у всіх попередніх 
тренінгах, консультував-
ся з експертом, викону-
вав рекомендації. Але в 
останні два тижні на 
плантаціях пана Макаре-
нка стан огірків дещо 
погіршився. Тому цього 
разу він сам запропону-
вав провести тренінг у 
його теплицях, оскільки 
потребував екстреної 
допомоги консультанта. 
На початку тренінгу екс-
перт-консультант Вален-
тина Костеннікова огля-
нула теплиці Олега Ма-
каренка і виявила ряд 
помилок, що призвели 
до погіршення стану огі-
ркових рослин. Шляхом 
діагностики листя вона 
побачила, що рослинам 
бракує калію і магнію. 
Другою виявленою при-
чиною став неправиль-
ний режим поливу. Та-
кож експертом були ви-
значені недоліки в захи-
сті рослин: подекуди на 
листках з'явилися кліщі. 
Пані Валентина розпові-
ла господареві ділянки і 
всім учасникам тренінгу, 
як виправити всі виявле-
ні недоліки. 
Багато учасників ділили-
ся з експертом своїми 
технологічними пробле-

мами: у когось почасті-
шало опадання зав'язей, 
у іншого посвітління лис-
тя, у третього – викрив-
лення плодів. 
Експерт докладно розк-
рила причини кожної 
проблеми і рекоменду-
вала, як її усунути. 
Окрема частина тренінгу 
була присвячена мето-
дам діагностики рослин. 
Валентина Костеннікова 
детально розповіла про 
них і навчила учасників, 
як діагностувати стан 
ґрунту, води і рослин у 
домашніх умовах без 
застосування спеціаль-
ного обладнання. 
Наприкінці тренінгу в 
ході обміну думками 
учасники відзначили ко-
рисність експертних ре-
комендацій пані Вален-
тини.  
На загальну думку фер-
мерів, стан їхніх огірко-
вих плантацій нині істот-
но кращий, ніж у минулі 
роки, і тому врожаю во-
ни збирають набагато 
більше. Тож усі вони 
мають намір відвідати 
решту тренінгів, щоб 
почерпнути для себе 
якомога більше. 

Тренінг «Догляд за рослинами огірків у фазі масового 
плодоношення в плівкових теплицях. Діагностика стану 
рослин», Херсонська область  

18 червня партнер Про-
екту USAID АгроІнвест – 
Земельна спілка України 
– провела консультацій-
ний захід «Особливості 

регулювання земельних 
відносин у Німеччині». 
Мета консультаційного 
заходу – вивчення досві-
ду Німеччини у регулю-

ванні земельних відно-
син. 
Даний консультаційний 
захід проводився в рам-
ках співпраці з Товарис-

Консультаційний захід «Особливості регулювання земельних 
відносин у Німеччині», Київ  
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твом з управління та 
реалізації земель 
(BVVG) у Східній Німеч-
чині, Національним уні-
верситетом біоресурсів 
та природокористування 
України і Проектом 
USAID АгроІнвест. 
У рамках заходу розгля-
далися такі питання: 
1. Регулювання викорис-
тання земельних ділянок 

на правах земельного 
сервітуту. Встановлення 
земельного сервітуту за 
рішенням суду та приму-
сове припинення вста-
новлення прав на зем-
лю: 

цивільно-правовий 
аспект: у випадку із 
сусідніми ділянками; 

публічно-правовий 
аспект; 

встанов-
лення 
сервітуту 
за судо-
вим рі-
шенням; 

націона-
лізація. 

2. Особли-
вості пра-
вового статусу інозем-
ців, іноземних юридич-
них осіб, іноземних дер-
жав у питаннях набуття 
прав на землю у Німеч-
чині. 
3. Регулювання питань 
розміщення тимчасових 
споруд на земельних 
ділянках державної, ко-
мунальної та приватної 
власності. 

19-20 червня 2014 року 
партнер Проекту USAID 
АгроІнвест – Асоціація 
фермерів та приватних 
землевласників України 
– провела семінар 
«Досвід розвитку фер-
мерства в країнах Євро-
союзу та можливості 
його застосування в 
Україні». Програма семі-
нару передбачала відві-
дування фермерських 
господарств Волинської 
області, обговорення 
розвитку фермерських 
та особистих селянських 
господарств у сфері ба-
гаторічних культур в 
умовах асоціації 
«Україна – ЄС» та інфо-
рмаційно-
консультаційне забезпе-
чення фермерства в 

Україні. Семінар прохо-
див за підтримки Проек-
ту USAID АгроІнвест. 
Участь у заходах взя-
ли: президент Асоціації 
фермерів та приватних 
землевласників України 
Микола Миркевич, за-
ступник голови Волинсь-
кої облдержадміністрації 
Микола Собуцький, ди-
ректор департаменту 
агропромислового роз-
витку Волинськї облдер-
жадміністрації Юрій Гор-
бенко, члени АФЗУ, 
представники фермер-
ських господарств.  
Під час пленарної части-
ни наради-семінару бу-
ло обговорено цінову 
політику на ринку сільсь-
когосподарської продук-
ції та перспективи його 

стабілізації. 
Йшлося про 
те, як за до-
помогою Мі-
ністерства 
аграрної по-
літики та 
продовольст-
ва України 
зберегти рен-
табельність 
сільськогос-
подарського 
виробництва.  
Велика увага 
була приді-
лена і про-
блемам оподаткування 
сектора.  
Учасники заходу відвіда-
ли також фермерські 
господарства “Козацький 
двір” та “Перлина Турії”. 

Семінар: «Досвід розвитку фермерства в країнах Євросоюзу 
та можливості його застосування в Україні», Волинська 
область 
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Міжнародна конференція «Підвищення доходів сільського 
населення шляхом розвитку малих сімейних ферм, 
об'єднаних в кооперативи. Економічна ефективність сімейних 
ферм – запорука розвитку аграрного сектору України», 
Дніпропетровська область 

19-20 червня 2014 
року Проект USAID 
АгроІнвест узяв 
участь у проведен-
ні міжнародної кон-
ференції 
«Підвищення дохо-
дів сільського насе-
лення шляхом роз-
витку малих сімей-
них ферм, об'єдна-
них в кооперативи. 
Економічна ефек-
тивність сімейних 

ферм – запорука розвитку 
аграрного сектору Украї-
ни». Захід був організова-
ний Міжнародним благо-
дійним фондом 
«Добробут гро-
мад» (Heifer Ukraine). 
У конференції взяли 
участь представники орга-
нів державної влади та 
місцевого самоврядуван-
ня, проектів міжнародної 
технічної допомоги та аг-
робізнесу, дорадчих 
служб, сільськогосподар-
ських кооперативів, між-
народні експерти, науков-

ці, фермери та журналіс-
ти. У роботі конференції 
разом із вітчизняними фе-
рмерами взяли участь 
фахівці з Канади, Грузії, 
Польщі, Молдови та Па-
рагваю. 
Конференція включала 
пленарне засідання й ро-
боту в тематичних секці-
ях, де обговорювались 
актуальні питання розвит-
ку малих сімейних ферм, 
шляхи розвитку сільсько-
господарської обслугову-
ючої кооперації, тематика 
створення умов розвитку 
підприємництва на селі 
(трансформація дрібних 
власників у сімейні фер-
ми). 
Під час пленарної частини 
від Проекту АгроIнвест 
були презентовані основні 
положення та особливості 
правового поля діяльності 
сільськогосподарських 
обслуговуючих коопера-
тивів в Україні та основні 
положення проекту Зако-
ну України «Про внесення 

змін до Закону України 
«Про фермерське госпо-
дарство» в частині ство-
рення та діяльності сімей-
них фермерських госпо-
дарств. Проходило обго-
ворення та обмін досві-
дом у зазначеній сфері. 
Також учасники конфере-
нції ознайомились із робо-
тою сімейних ферм та 
заготівельно-збутових 
сільськогосподарських 
обслуговуючих коопера-
тивів, побували на малих 
сімейних фермах, у сіль-
ськогосподарському об-
слуговуючому кооперативі 
«Добробут Андріївки», а 
також на кооперативній 
навчальній фермі СП 
«Молочарське» в Покров-
ському районі. 
Обмін досвідом відбувся 
за участі практиків, пред-
ставників органів держав-
ної влади, науковців, заці-
кавлених структур і дозво-
лив напрацювати узагаль-
нені рекомендації у цих 
сферах. 

19 червня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест провів АгроДебати 
на тему: «Регулювання в 
сфері карантину рослин: 
скільки втрачають сільгос-
пвиробники?». 
У дебатах взяли участь 
представники Міністерства 
аграрної політики та про-
довольства України, Мініс-
терства економічного роз-

витку і торгівлі України, 
центральних органів вико-
навчої влади, аграрного 
бізнесу, профільних асоці-
ацій, міжнародних органі-
зацій. 
Учасники обговорили такі 
питання:  
Система регулювання 
карантину рослин: пото-
чна ситуація в Україні. 

Які недоліки системи 

регулювання карантину 
рослин і які втрати несе 
сьогодні український біз-
нес? 

Досвід Європейського 
Союзу в сфері регулю-
вання карантину рослин. 

Удосконалення нормати-
вно-правових актів сис-
теми регулювання кара-
нтину рослин: які прогно-
зи? 

АгроДебати «Регулювання в сфері карантину рослин: скільки 
втрачають сільгоспвиробники?», Київ  
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19 червня 2014 року 
партнер Проекту USAID 
АгроІнвест – регіональ-
на громадська організа-
ція «Перший аграрний 
кластер» – у рамках реа-
лізації проекту 
«Врегулювання земель-
них відносин у сільській 
місцевості» провела се-
мінар-навчання на тему: 
«Передача земель сіль-
ськогосподарського при-
значення державної фо-
рми власності у комуна-
льну власність, привати-
зація та оренда земель-
них ділянок сільськогос-
подарського призначен-
ня за новим земельним 
законодавством». 
Семінар відвідали: Голо-
ва Хмельницької район-
ної ради Олександр 
Прокопов, керівники та 
спеціалісти Головного 
управління Держзема-
генства в Хмельницькій 
області, Департаменту 
агропромислового роз-

витку ОДА, сільські голо-
ви та землевпорядники 
Хмельницької області. 
Заступник голови регіо-
нальної громадської ор-
ганізації «Перший аграр-
ний кластер» Надія Ме-
льник ознайомила учас-
ників заходу із завдання-
ми та результатами реа-
лізації проекту 
«Врегулювання земель-
них відносин у сільській 
місцевості», зокрема 
розповіла про успішний 
досвід вирішення конф-
ліктних ситуацій та тісну 
співпрацю з партнерами 
Проекту – Всеукраїнсь-
кою асоціацією сільських 
та селищних рад. 
Захід передбачав на-
дання учасникам семіна-
ру інформації про шлях 
передачі земель сільсь-
когосподарського приз-
начення державної фор-
ми власності у комуна-
льну власність та поря-
док реєстрації речового 

права, а також 
роз’яснення 
практичних пи-
тань захисту 
прав на землю 
сільському на-
селенню. 
У ході семінару 
висвітлювалися 
такі питання: 
• Порядок пере-
дачі земель 
сільськогоспо-
дарського приз-
начення державної фор-
ми у комунальну влас-
ність; 
• Технічні аспекти пере-
дачі земель сільськогос-
подарського призначен-
ня державної форми 
власності у комунальну 
власність та реєстрація 
речового права;  
• Особливості привати-
зації земельних ділянок 
за новим земельним 
законодавством;  
• Оренда земельних ді-
лянок. 

Підвищення поін-
формованості 
учасників семіна-
ру із зазначених 
питань дозволить 
їм організувати 
роботу по переда-
чі земель держав-
ної власності в 
комунальну, ква-
ліфіковано нада-
вати консультації 
сільським жите-
лям, а також 
сприяти їм у вирі-
шенні земельних 
питань та захисті 
земельних прав. 

Семінар «Передача земель сільськогосподарського 
призначення державної форми власності у комунальну 
власність, приватизація та оренда земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення за новим земельним 
законодавством», Хмельницький 



Тренінг «Мистецтво комунікацій та спілкування із засобами 
масової інформації», Київ 

 Стор. 20 

20 червня 2014 року 
відбувся черговий, 
четвертий навчальний 
тренінг у рамках мас-
штабної програми з 
підвищення організа-
ційної спроможності 
галузевих асоціацій 
аграрного сектору, що 
проводиться Проектом 
USAID АгроІнвест. 
Тренінг на тему 
«Мистецтво комуніка-

цій та спілкування із засо-
бами масової інформації» 
був організований у парт-
нерстві з Інтерньюз-
Україна та Проектом 
USAID "У-медіа".  

Мета тренінгу: навчити 
представників галузевих 
асоціацій ефективно спіл-
куватися з пресою та роби-
ти публічні виступи. 

Ці навички дозволять їм у 
подальшому доносити важ-
ливі меседжі із земельних 
та аграрних питань, пере-
конливо обстоювати свою 
позицію, спрямовувати об-
говорення у правильне рус-
ло та ефективно презенту-
вати матеріал, що, у свою 
чергу, позитивно позна-
читься на результатах ін-
формаційної роботи як са-
мих асоціацій, так і Проекту 
USAID АгроІнвест. 

Учасники тренінгу отрима-
ли можливість оволодіти 
такими практичними індиві-
дуальними навичками: 

• Як професійно спілкува-
тись із журналістами та 
давати інтерв’ю; 

• Як зрозуміти логіку думок 
репортера; 

• Як сформулювати і успіш-
но передати журналісту 
свою точку зору; 

• Види інтерв'ю та практич-
ні поради («прямий ефір», 
у запису); 

• Що робити у разі інтерв’ю 
«провокаційного характе-
ру».  

23 червня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – Вознесеньска ГО 
«Агентство економічного 
розвитку» – провела для 
представників фермерсь-
ких господарств, пайови-
ків, орендарів, землевлас-
ників Вознесенського ра-
йону сільський сход на 
тему «Оренда землі в 
Україні». 
Метою заходу стало озна-
йомлення селян Вознесен-
ського району із земель-
ним законодавством Укра-
їни, зі змінами у законах, 
що регулюють питання 
власності, оренди, земель-
них відносин. Під час схо-
ду були розглянуті такі 
питання: як оформити пра-
ва власності у 2014 році, 
які документи необхідні 
сьогодні для державної 

реєстрації права на землю 
і як саме проводиться ре-
єстрація права оренди на 
землю.  
У заході взяли участь сіль-
ські голови, фермери та 
пайовики-орендодавці – 
сільське населення, усього 
12 осіб.  
Захід ініціювала громадсь-
ка організації «Агентство 
економічного розвитку», 
доповідачі розповідали 
представникам сільської 
влади, селянам-
пайовикам і фермерам 
про Проект АгроІнвест, 
визначали, чим саме кори-
сний Центр вторинних 
юридичних послуг (ЦВЮП) 
для селян, які володіють 
землею. Розповідалося 
про правову допомогу та 
інформаційно-
просвітницьку роботу: за-

хист прав власності на 
землю, підвищення рівня 
обізнаності селян, сприян-
ня усвідомленню власни-
ками паїв своїх прав, за-
безпеченні їхнього захис-
ту.  
Представники сільських 
рад, пайовики та фермери 
сіл Вознесенського району 
Миколаївської області діз-
налися про роботу ЦВЮП, 
отримали знання щодо 
процедури реєстрації прав 
на землю, про правозахис-
ну складову Проекту Агро-
Інвест. Учасники отримали 
інформацію про графік 
роботи ЦВЮП у Вознесен-
ському районі.  
У подальших планах орга-
нізації – продовжувати 
роз’яснювальну роботу та 
щотижня проводити сіль-
ські сходи.  

Сільський сход на тему: «Оренда землі в Україні», 
Миколаївська область 



16 квітня 2014 року в 
прес-центрі Українського 
національного інформа-
ційного агентства 

«Укрінформ» відбулося 
засідання Національного 
прес-клубу з аграрних і 
земельних питань на те-

му "Сівозміна в законі і 
на полі: як гарантувати 
права та обов'язки сільго-
спвиробників?". Захід 

Червень 2014 року Стор. 21 

24 червня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – громадська орга-
нізація «Громадська плат-
форма впровадження 
земельної реформи в 
Дніпропетровській облас-
ті» – провела другу части-
ну вебінару для землев-
порядників сільських та 
селищних рад Дніпропет-
ровської області на тему 
«Садівниче товариство 
на території сільської ра-
ди: створення, веден-

ня,оподаткування». 
Мета вебінару: надати 
інформацію про створен-
ня юридичної особи – са-
дівниче товариство на 
території сільської ради; 
правові аспекти створен-
ня, ведення бухгалтерсь-
кого обліку та оподатку-
вання 
У ході проведення вебіна-
ру буде висвітлено такі 
питання: 
• Правові основи створен-
ня садівничого товарист-

ва; 
• Бухгалтерський облік у 
садівничому товаристві; 
• Оподаткування садівни-
чого товариства. 
Додатково розглядалося 
питання: особливості 
оформлення садівничого 
товариства в межах насе-
леного пункту. 
У вебінарі взяло участь 
22 особи. Вебінар підготу-
вав та провів методист 
Проекту В.О. Гряник. 

Вебінар для землевпорядників сільських та селищних рад 
Дніпропетровської області на тему «Садівниче товариство на 
території сільської ради: створення, ведення, оподаткування», 
Дніпропетровськ  

Експертна зустріч з обговорення пропозицій щодо 
реформування Державної інспекції сільського господарства 
України, Київ 

24 червня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест про-
вів експертну зустріч, при-
свячену розгляду пропози-
цій щодо реформування 
Державної інспекції сільсь-
кого господарства Украї-
ни.  
В обговоренні взяли 
участь провідні асоціації 
АПК, експерти, представ-
ники сільськогосподарсь-
ких підприємств та поста-
чальники матеріально-
технічних ресурсів.  
Учасники зустрічі розгля-
дали різні підходи до ре-
формування інспекції, які в 
подальшому будуть вико-
ристані для розробки конк-
ретних пропозицій та залу-
чатимуться при розробці 
концепції реформування 
Державної інспекції сільсь-
кого господарства України. 
Це, на думку експертів, 

дасть змогу забезпечити 
відкритість, прозорість та 
системність державного 
нагляду (контролю) в агро-
промисловому комплексі, 

провести дерегуляцію, 
одночасно зберегти систе-
мність і, як наслідок, ство-
рити сприятливі умови для 
розвитку агробізнесу. 



 Стор. 22 

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

24 червня 2014 
року відбулося 
чергове засідан-
ня Національного 
прес-клубу з аг-
рарних і земель-
них питань. 
Захід був прове-
дений у форматі 
круглого столу на 
тему "Договір 
оренди: як відс-
тояти інтереси 
власника землі" у 

рамках інформаційно-
роз’яснювальної кампанії 
"Моя земля -- моє право", 
яка здійснюється Українсь-
ким освітнім центром ре-
форм за сприяння Проекту 
USAID АгроІнвест. 
У круглому столі взяли 
участь: Олена Бородіна, 
завідувач відділу економі-
ки і політики аграрних пе-
ретворень ДУ «Інститут 
економіки та прогнозуван-
ня НАН України», член-
кореспондент НАН Украї-
ни; Андрій Кошиль, дирек-
тор Ресурсного центру з 

прав на землю, президент 
Асоціації «Земельна спіл-
ка України»; Олександр 
Поліводський, директор 
юридичної фірми 
«Софія»; Кирило Левте-
ров, партнер юридичної 
фірми «ОМП»; Олександр 
Каліберда, заступник кері-
вника Проекту USAID 
«АгроІнвест»; Олександр 
Муляр, фахівець з аграр-
ної політики Проекту 
USAID «АгроІнвест»; Пав-
ло Кулинич, головний юри-
дичний радник Проекту 
USAID «АгроІнвест»; Ла-
риса Василенко, фахівець 
із земельних питань ГО 
«Громадська платформа 
впровадження земельної 
реформи в Дніпропетров-
ській області»; Віталіна 
Леоненко, землевпоряд-
ник. 
На заході були представ-
лені результати дослі-
дження договорів оренди, 
проведеного Проектом 
АгроІнвест. 
Обговорювалися такі пи-

тання: 
• cелянин-землевласник як 
орендодавець землі: що 
показало дослідження, 
проведене Проектом 
USAID АгроІнвест; 
• в яких регіонах було про-
веденe соціологічне дослі-
дження і якими виявилися 
його результати; 
• що є основним чинником 
незахищеності прав орен-
додавців – їх переважно 
поважний вік, правова нео-
бізнаність, небажання ува-
жно вчитуватися в текст 
договорів оренди, відсут-
ність бажаної конкуренції у 
сфері орендних відносин 
чи якісь інші причини; 
• яких фінансових та інших 
втрат зазнають власники 
земельних паїв у разі, ко-
ли в договорах оренди з 
ними не повною мірою ві-
дображаються їхні права 
та інтереси; 
• як подолати нинішні про-
блеми і як це сприятиме 
розвитку аграрного секто-
ру України? 

Інформаційна зустріч на тему «Захист земельних прав 
землевласників Цюрупинського району», Херсонська область  

25 червня 2014 року 
партнер Проекту 
USAID АгроІнвест – 
Херсонська обласна 
організація Комітету 
виборців України – про-
вела інформаційну зу-
стріч на тему «Захист 
земельних прав земле-
власників Цюрупинсь-
кого району» та презе-
нтацію діяльності прое-
кту для керівництва та 
селищних голів Цюру-
пинського району. До 

проведення заходу залу-

чилася також Цюрупинсь-
ка районна рада. У зустрічі 
взяли участь голова рай-
держадміністрації, голова 
районної ради, селищні 
голови району. Менеджер 
Проекту Олександр Мош-
нягул розповів присутнім 
про діяльність Проекту 
АгроІнвест, про можливос-
ті захисту земельних прав, 
презентував інформаційні 
матеріали Проекту. Прису-
тні зацікавились діяльніс-
тю Центру і отримали не-
обхідну правову допомогу.  

Юрист проекту Олександр 
Токаленко надав присут-
нім юридичні консультації 
з питань, які їх найбільше 
турбували, в першу чергу 
це були питання виконан-
ня договорів оренди земе-
льних ділянок з боку фер-
мерів-орендарів. Плану-
ється подальша співпраця 
у формі проведення виїз-
них консультацій у селах 
району, організовувати їх 
мають селищні голови, 
яких зацікавила презента-
ція, а таких було чимало.  
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25 червня 2014 року 
партнер Проекту USAID 
АгроІнвест – громадська 
організація «Громадська 
платформа впроваджен-
ня земельної реформи в 
Дніпропетровській обла-
сті» – провела семінар 
для голів садівничих то-
вариств та кооперативів 
області. 
Тема семінару: 
«Актуальні проблеми 
оформлення права вла-
сності (користування) 
земельними ділянками, 
визначення організацій-
но-правової форми та 
методів ведення госпо-
дарської діяльності саді-
вничих товариств». У 
заході взяло участь 23 
особи. 
Доповідачами на семіна-
рі виступили: заступник 
начальника відділу по-
датку на прибуток місце-
вих, ресурсних та рент-
них платежів Лівобереж-
ної МДПІ С.В. Моренко 
та працівники Проекту: 
О.Г. Васильєва, І.Л. Ко-
новаленко, Л.М. Василе-
нко та В.О. Гряник.  
Мета семінару: інформу-
вання членів садівничих 
товариств про особливо-
сті набуття права влас-
ності на земельну ділян-
ку членами садівничих 
товариств, особливості 
ведення бухгалтерсько-
го та податкового обліку. 
На заході обговорюва-
лися такі питання:  
- Механізм безоплатної 
передачі у власність зе-

мельних ділянок для 
ведення садівництва 
членам садівничих това-
риств (за межами насе-
лених пунктів);  
- Виконання розпоря-
джень, виданих район-
ними державними адмі-
ністраціями (про надан-
ня дозволу на складання 
документації із землеус-
трою щодо складання 
документів, які посвідчу-
ють право на земельну 
ділянку) до 01.01.2013 
р., у разі якщо відповід-
на документація розроб-
лена, але не затвердже-
на до 01.01.2013 р.; 
- Як застосовувати 
КВЦПЗ для земельних 
ділянок приватної влас-
ності в межах садівничих 
товариств (садівництво 
колективне чи індивідуа-
льне?); 
- Доступний механізм 
для виправлення поми-
лок у ДЗК, які виникли в 
результаті невірних роз-
рахунків координат меж 
земельних ділянок; 
- Механізм безоплатної 
передачі у власність зе-
мель загального корис-
тування в межах садів-
ничих товариств, які ви-
рішили відокремити при-
ватну власність від зе-
мель загального викори-
стання та відмовитись 
від права постійного ко-
ристування; 
- Особливості оподатку-
вання та типові пору-
шення податкового зако-
нодавства з боку садів-

ничих товариств та 
кооперативів; 
- Типові порушення 
земельного законо-
давства, випадки 
незаконних дій голів 
садівничих това-
риств та кооперати-
вів та правові нас-
лідки цих дій.  
- Правовий статус 
садівничих това-
риств як неприбуткових 
організацій: нормативно-
правова база регламен-
тації діяльності садівни-
чих товариств як непри-
буткових організацій; 
приведення статутних 
документів у відповід-
ність до чинного законо-
давства; організація 
управління в садівничих 
товариства;  
- Особливості оподатку-
вання та бухгалтерсько-
го обліку садівничих то-
вариств; 
- Огляд судових спорів 
за участю садівничих 
товариств.  
Додатково були розгля-
нуті такі питання: 
- Проблеми, які виника-
ють при перереєстрації 
садівничого товариства 
в обслуговуючий коопе-
ратив; 
- Проблеми взаємовід-
носин з власниками са-
дівничих ділянок,що ви-
йшли з членства, але 
користуються послугами 
товариства; 
- Питання членства в 
садівничих товариствах 
та деякі інші. 

Семінар «Актуальні проблеми оформлення права власності 
(користування) земельними ділянками, визначення 
організаційно-правової форми та методів ведення 
господарської діяльності садівничих товариств», 



Радіопрограма «Моя земля – моє право» 

26 червня 2014 року на 
1-му Національному ра-
діоканалі, в програмі 
«Колос», вийшов в ефір 
черговий випуск радіоп-
рограми «Моя земля – 

моє право». 
Випуск підготовлений у 
рамках однойменної ін-
формаційної кампанії, 
що впроваджується 
Українським освітнім 

центром реформ за 
сприяння Проекту 
USAID АгроІнвест. 
Тема випуску: «Договір 
оренди: як відстояти ін-
тереси власника землі». 

 Стор. 24 

Тренінг «Стратегічне планування та належне управління в 
організаціях», Київ 

Проект USAID АгроІн-
вест проводить масшта-
бну програму з підви-
щення організаційної 
спроможності галузевих 
асоціацій аграрного сек-
тору. 
26 червня 2014 року від-
бувся черговий, п’ятий 

навчальний тренінг у 
рамках цієї програми на 
тему «Стратегічне пла-
нування та належне 
управління в організаці-
ях».   
До тренінгу долучилися 
25 учасників із 17 галу-
зевих асоціацій.  

На тренінгу розглядали-
ся такі питання: поняття 
ефективного корпорати-
вного управління; біз-
-цикл безперервного 
вдосконалення; управ-
ління змінами в органі-
зації тощо. 

26 червня 
2014 року 
партнер 
Проекту 
USAID 
АгроІн-
вест – 
Херсон-
ська об-
ласна 
організа-
ція Комі-
тету ви-
борців 
України в 

рамках проекту 
«Земельні права: кон-
сультування, правоза-
хист та яскрава просві-
та на Півдні України», 
що здійснюється за під-
тримки АгроІнвесту – 
провела колективну 
консультацію на тему 
«Оренда земельних 
ділянок».  

Захід був проведений 
спільно з Татарбунар-
ським районним управ-
лінням юстиції та пред-
ставниками ТОВ 
«Татарбунарське ра-
йонне БТІ та РОН» у 
селі Білолісся Татарбу-
нарського району Оде-
ської області. Головна 
увага була приділена 
питанням ефективної 
реалізації власниками 
земельних ділянок сво-
го права власності, ук-
ладання договорів купі-
влі-продажу житлових 
будинків та земельних 
ділянок під будівницт-
во, експлуатацію та об-
слуговування житлових 
будинків, врегулювання 
питань виготовлення 
технічної документації 
на житлові будинки та 
отримання вихідних 

даних для внесення їх у 
погосподарський облік 
сільської ради.  
У заході взяли участь 
14 громадян, які під час 
консультації також 
отримали інформацію з 
питань, що стосуються 
порядку підготовки до 
укладання попередньо-
го договору купівлі-
продажу житлового бу-
динку та земельної ді-
лянки, на якій він розмі-
щений. 
Групову консультацію 
для жителів с. Білолісся 
Татарбунарського райо-
ну провели експерти 
Центру вторинних юри-
дичних послуг – адво-
кат Олександр Ковпак 
та начальник Татарбу-
нарського районного 
управління юстиції Лео-
нід Семененко.  

Колективна консультація «Оренда земельних ділянок», 
Одеська область 



Червень 2014 року Стор. 25 

27 червня 2014 року в 
м. П’ятихатки було про-
ведено тренінг для чле-
нів експертної групи 
П’ятихатського району 
Дніпропетровської об-
ласті.  
Під час тренінгу відбу-
валось: 
Навчання членів екс-
пертної групи механі-
змам та методам спі-
льного вирішення зе-
мельних проблем; 

Ознайомлення з ін-
струментарієм та 
принципами прове-
дення опитування; 

Ознайомлення з ме-
тодами пошуку, сис-
тематизації та рейти-
нгування проблем на 
рівні громади та орга-
нів місцевого самов-
рядування; 

Ознайомлення з шаб-
лонами документів 
для збору і система-
тизації проблем та 
фіксації рішень; 

Демонстрація практи-
чного застосування 
методів та інструмен-
тарію; 

Практична апробація 
деяких практичних 
інструментів, а саме – 
аналіз проблем за 
допомогою «матриць 
для аналізу про-
блем», мозкові штур-
ми, обговорення, пре-
зентації; 

Презентація та обго-
ворення типових до-
кументів для легалі-
зації експертної гру-

пи:  
Обговорення фор-
ми та методів дія-
льності експертної 
групи; 

Обговорення кількі-
сного складу та 
перспектив діяль-
ності експертної 
групи. 

У тренінгу взяло 
участь 10 осіб: пред-
ставники райдержад-
міністрації, районної 
ради, районних відді-
лів Держземагентст-
ва та Реєстраційної 
служби і Асоціації 
фермерів. 
Мета засідання: форму-
вання дієздатної експе-
ртної групи, знайомство 
з формами та метода-
ми роботи, виявлення і 
аналіз існуючих конфлі-
ктів у земельній сфері у 
територіальних грома-
дах П’ятихатського ра-
йону, підготовка пропо-
зицій з вирішення осно-
вних конфліктних ситу-
ацій. 
Основні виявлені про-
блеми: 
Необхідність передачі 
повноважень щодо 
користування земля-
ми, передачі їх в оре-
нду від органів 
центральної влади до 
компетенції сільських 
рад; 

Необхідність вклю-
чення представників 
органів місцевого са-
моврядування до сис-
теми управління зем-

лями державної влас-
ності; 

Необхідність закріп-
лення відповідально-
сті за охорону та ви-
користання захисних 
лісосмуг за лісгоспом 
або органом місцево-
го самоврядування 
(територіальною гро-
мадою); 

Особливості укладен-
ня договору сервітуту 
між власниками ліній 
електропередач та 
власниками земель-
них паїв;  

Необхідність завер-
шення робіт з інвен-
таризації курганів та 
виділення на це кош-
тів з обласного або 
державного бюджетів; 

Необхідність спро-
щення процедури 
взяття в оренду вод-
них об’єктів. 

 

Тренінг для членів експертної групи П’ятихатського району 
Дніпропетровської області  



Наступні події 

 Стор. 26 

1 липня 2014 року 

Круглий стіл з обговорення проекту Закону «Про 
внесення змін до Закону України «Про фермерсь-
ке господарство», Київ  

1 липня 2014 року проект USAID АгроІнвест у співпра-
ці з партнерськими організаціями та  представниками 
фермерських господарств проводять круглий стіл з 
обговорення проекту Закону «Про внесення змін до 
Закону України «Про фермерське господарство». 

За результатами обговорення очікується підготовка 
пропозицій по вдосконаленню зазначеного проекту 
Закону, а також його доопрацювання для подання в 
Міністерство аграрної політики та продовольства. 

Місце проведення: м. Київ, офіс Проекту USAID АгроІ-
нвест, вул. Володимирська, 4, 2-й поверх. 

 

1 липня 2014 року 

Семінар «Зміни в земельному законодавстві 
України», Миколаївська область 

1 липня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІнвест 
– Вознесенська ГО «Агентство економічного розвит-
ку» – спільно з районним відділом юстиції проводить 
семінар для  представників  фермерських госпо-
дарств, пайовиків, орендарів, землевласників  Возне-
сенського району на тему  «Зміни в земельному зако-
нодавстві України». 

Метою заходу  є навчання та ознайомлення із земе-
льним законодавством України селян Вознесенського 
району, зокрема, із новими змінами у законах, що ре-
гулюють питання власності та оренди земельних від-
носин. Під час семінару будуть розглянуті такі питан-
ня:  

 як оформити право власності у 2014 році  при 
приватизації ділянки із земель державної та кому-
нальної власності;   

 як це зробити на підставі цивільно-правового до-
говору та на підставі свідоцтва про право на спа-
дщину;  

 які документи необхідні сьогодні для державної 
реєстрації права на землю і як саме проводиться 
реєстрація права оренди землі.  

 Підвищення поінформованості учасників семінару із 
зазначених питань дозволить їм кваліфіковано нада-
вати консультації сільським жителям та сприятиме їм 
у вирішенні земельних проблем  та захисті земельних 
прав.  

Місце проведення: м. Вознесенськ, вул. Леніна, 1, 
міськвиконком. 

 

3 липня 2014 року 

Тренінг «Зв’язки з громадськістю та посилення 
іміджу», Київ 

Проект USAID АгроІнвест проводить масштабну про-
граму з підвищення організаційної спроможності галу-
зевих асоціацій аграрного сектора. 

3 липня 2014 року відбудеться черговий, шостий на-
вчальний тренінг у рамках зазначеної програми на 
тему «Зв’язки з громадськістю та посилення іміджу». 

Місце проведення: м. Київ, вул. Жилянська, 75. 

 

4-5 липня 2014 року 

Конференція «Формування політики розвитку та 
функціонування сільського туризму в Україні як 
фактору сільського розвитку», Київська область 

4-5липня 2014 року Партнер Проекту USAID АгроІн-
вест, ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеле-
ного туризму в Україні», проводить Всеукраїнську кон-
ференцію «Формування політики розвитку та функціо-
нування сільського туризму в Україні як фактору сіль-
ського розвитку».  Метою проведення заходу є розро-
бка пропозицій щодо головних засад державної полі-
тики у сфері сільського туризму, вдосконалення сис-
тем якості послуг у сфері сільського туризму та інсти-
туційний розвиток, розбудова і підвищення авторите-
ту Спілки сприяння розвитку сільського зеленого ту-
ризму в Україні.   

Учасниками конференції будуть власники індивідуа-
льних та колективних, засобів розміщення, особистих 
селянських та фермерських господарств, громадсь-
ких організацій, центральних і місцевих органів вико-
навчої влади та самоврядування, засобів масової 
інформації, міжнародних організацій та благодійних 
фондів. 

Місце проведення: етнографічний комплекс 
«Українське село», с. Бузова, Києво-Святошинський  
р-н, Київська область 

 

7 липня 2014 року 

Засідання робочої  групи із земельних питань, 
Полтавська область 

7 липня 2014 року Партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – ГО «Громадська платформа впровадження 
земельної реформи» – проводить засідання експерт-
ної групи, спрямоване на обговорення та аналіз про-
блем і конфліктних ситуацій у сфері земельних відно-
син у Полтавській  області.  



Червень 2014 року Стор. 27 

Мета заходу: виявлення та аналіз існуючих  конфліктів 
у земельній сфері в кожному із районів області, запов-
нення матриць аналізу конфліктів та  рівнів їх вирішен-
ня, підготовка пропозицій щодо вирішення основних 
конфліктних ситуацій. 

Місце проведення : м. Зіньків, Полтавська область 

 

8 липня 2014 року  

Семінар «Приватизація та оренда земельних діля-
нок сільськогосподарського призначення за новим 
земельним законодавством», м. Чернівці  

8 липня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІнвест  
– Регіональна громадська організація «Перший аграр-
ний кластер» – у рамках реалізації проекту 
«Врегулювання земельних відносин в сільській місце-
вості» проводить семінар-навчання на тему: 
«Приватизація та оренда земельних ділянок сільсько-
господарського призначення за новим земельним за-
конодавством». 

На семінар запрошуються керівники та спеціалісти  
Департаменту агропромислового розвитку Чернівець-
кої ОДА, начальники  та спеціалісти управлінь  агроп-
ромислового розвитку районних державних адміністра-
цій, керівники сільськогосподарських підприємств та 
фермери Чернівецької області.  

Мета заходу – надати учасникам семінару інформацію 
про порядок  приватизації земель сільськогосподарсь-
кого призначення за новим земельним законодавством 
та передачу її в оренду, а також роз’яснити практичні 
питання захисту прав на землю для сільського насе-
лення. 

У ході семінару будуть висвітлені такі питання: 

 Особливості приватизації земельних ділянок за 
новим земельним законодавством.  

 Оренда земельних ділянок. 

Підвищення поінформованості учасників семінару з 
зазначених питань дозволить їм практично організову-
вати роботу з приватизації земельних ділянок, кваліфі-
ковано надавати консультації сільським жителям, а 
також сприяти їм у вирішенні земельних питань та за-
хисті земельних  

прав. 

Місце проведення. м. Чернівці, зала засідань Буковин-
ської державної сільськогосподарської дослідної стан-
ції. 

 

8 липня 2014 року  

Радіопрограма «Моя земля – моє право» 

8 липня 2014 року на 1-му Національному радіоканалі, 
в програмі «Колос», вийде в ефір чергова радіопрогра-

ма «Моя земля – моє право». 

Випуск буде підготовлений у рамках однойменної ін-
формаційної кампанії, що впроваджується Українським 
освітнім центром реформ за сприяння Проекту USAID 
АгроІнвест. 

Тема випуску: «Сільській зелений туризм: вчора, сьо-
годні, завтра». 

 

10 липня 2014 року 

Тренінг «Управління персоналом», Київ 

Проект USAID АгроІнвест проводить масштабну про-
граму з підвищення організаційної спроможності галу-
зевих асоціацій аграрного сектора. 

10 липня 2014 року відбудеться черговий, сьомий на-
вчальний тренінг у рамках зазначеної програми на те-
му «Управління персоналом». 

Місце проведення: м. Київ, вул. Жилянська, 75. 

 

10 липня 2014 року 

Другий етап III Всеукраїнського аграрного форуму, 
Київ 

10 липня 2014 року галузеві асоціації АПК- партнери 
Проекту USAID АгроІнвест проводять другий етап III 
Всеукраїнського аграрного форуму, участь у якому ві-
зьмуть сільськогосподарські товаровиробники та пере-
робники з усіх регіонів України, а  також представники 
громадських професійних об'єднань АПК. До участі у 
заході запрошено Прем'єр-міністра України Арсенія 
Яценюка та керівників центральних органів виконавчої 
влади. 

Всеукраїнський аграрний форум є постійно діючою 
структурою, яка об’єднує профільні  асоціації, товаро-
виробників та переробників сільськогосподарської про-
дукції. Координаційна рада Форуму аналізує ситуацію 
в агропромисловому комплексі та виносить найактуа-
льніші питання на обговорення Всеукраїнського аграр-
ного форуму з метою створення сприятливих умов для 
господарювання на селі. 

Місце проведення: Клуб Кабінету Міністрів України, м, 
Київ, вул. Інститутська, 7. 

 

11 липня 2014 року  

Засідання Національного прес-клубу з аграрних і 
земельних питань, м. Київ  

11 липня 2014 року відбудеться чергове засідання На-
ціонального прес-клубу з аграрних і земельних питань 
на тему: «Як викорінити корупцію в земельній сфері?».  

До обговорення пропонуються такі питання: 

• огляд нової ініціативи Земельної спілки України – 
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програми «10 кроків по боротьбі з корупцією в 
земельній сфері»; 

• якими є засадні положення цієї програми; 

• які земельні питання досі залишаються особливо 
корупційно небезпечними; 

• які механізми подолання корупції в земельній 
сфері містить програма; 

• які державні структури та громадські організації 
долучалися до розробки програми; 

• на який термін розрахована реалізація програми? 

Місце проведення: ІА «Укрінформ», вул. Б. Хмельни-
цького, 8/16, м. Київ 

 

15 липня 2014 року  

Засідання робочої  групи із земельних питань, 
Томаківський район, Дніпропетровська область 

15 липня 2014 року Партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – ГО «Громадська платформа впровадження 
земельної реформи» – проводить засідання експерт-
ної групи спрямоване на обговорення, аналіз про-
блем та конфліктних ситуацій у сфері земельних від-
носин у Дніпропетровській  області.  

Мета заходу: виявлення та аналіз існуючих  конфлік-
тів у земельній сфері в кожному із районів області, 
заповнення матриць аналізу конфліктів та  рівнів їх 
вирішення, підготовка пропозицій щодо вирішення 
основних конфліктних ситуацій. 

Місце проведення : приміщення Томаківської район-
ної ради, Дніпропетровська область 

 

16-17 липня 2014 року 

Навчальної поїздка до оптового ринку сільського-
сподарської продукції «Шувар», Львів 

16-17 липня 2014 року Проект АгроІнвест у співпраці 
із партнерськими організаціями проводить навчальну 
поїздку з питань розвитку системи збуту продукції 
фермерських господарств на прикладі роботи оптово-
го ринку сільгосппродукції «Шувар».  

Під час поїздки учасники зможуть ознайомитися з пи-
таннями діяльності ринку "Шувар", вимогами ринку до 
поставок, виробництва і збуту сільськогосподарської, 
плодово-овочевої та іншої продукції та іншими про-
блемами, що хвилюють фермерів, зокрема, питання-
ми забезпечення дієвості роботи фермерських груп. 

Місце проведення: м. Львів, вул. Хуторівка, 4б, ОРСП 
"Шувар". 

 

 

21 липня 2014 року 

Семінар для голів садівничих товариств та коопе-
ративів Бабушкінського району м. Дніпропетров-
ська 

21 липня 2014 року Партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – ГО «Громадська платформа впровадження 
земельної реформи в Дніпропетровській області» – в 
рамках реалізації Проекту «Створення мережі право-
вої підтримки сільського населення в галузі земель-
них відносин» проводить семінар на тему 
«Нормативно-правові засади оформлення права вла-
сності (користування) земельними ділянками в межах 
садівничих товариств». 

На семінарі обговорюватимуться такі питання:  

 Механізм безоплатної передачі у власність земе-
льних ділянок для ведення садівництва членам 
садівничих товариств (за межами населених пунк-
тів);  

 Виконання розпоряджень наданих районними 
державними адміністраціями (про надання дозво-
лу на складання документації із землеустрою що-
до складання документів, що посвідчують право 
на земельну ділянку) до 01.01.2013 р., у разі коли 
відповідна документація розроблена але не за-
тверджена до 01.01.2013 р.; 

 Як застосовувати КВЦПЗ для земельних ділянок 
приватної власності в межах садівничих това-
риств (садівництво колективне чи індивідуаль-
не?); 

 Доступний механізм для виправлення помилок в 
ДЗК, які внесені в результаті невірних розрахунків 
координат меж земельних ділянок; 

 Механізм безоплатної передачі у власність зе-
мель загального користування в межах садівни-
чих товариств, які вирішили відокремити приватну 
власність від земель загального використання та 
відмовитись від права постійного користування; 

 Особливості оподаткування та типові порушення 
податкового законодавства з боку садівничих то-
вариств та кооперативів; 

 Типові порушення земельного законодавства, 
випадки незаконних дій голів садівничих това-
риств та кооперативів та правові наслідки цих дій;  

 Правовий статус садівничих товариств як непри-
буткових організацій; 

 Нормативно-правова база регламентації діяльно-
сті садівничих товариств як неприбуткових органі-
зацій; 

 Приведення статутних документів у відповідність 
до чинного законодавства; 
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 Організація управління в садівничих товариствах; 

 Особливості оподаткування та бухгалтерського 
обліку садівничих товариств; 

 Огляд судових спорів за участю садівничих това-
риств.   

Місце проведення : приміщення виконкому Бабушкін-
ського району м. Дніпропетровська. 

 

22 липня 2014 року  

Засідання робочої  групи із земельних питань, Ні-
копольський район, Дніпропетровська область 

22 липня 2014 року Партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – ГО «Громадська платформа впровадження зе-
мельної реформи» – проводить засідання експертної 
групи спрямоване на обговорення, аналіз проблем та 
конфліктних ситуацій у сфері земельних відносин у 
Дніпропетровській  області.  

Мета заходу: виявлення та аналіз існуючих  конфліктів 
у земельній сфері в кожному із районів області, запов-
нення матриць аналізу конфліктів та  рівнів їх вирішен-
ня, підготовка пропозицій щодо вирішення основних 
конфліктних ситуацій. 

Місце проведення : приміщення  Нікопольської район-
ної ради, Дніпропетровська область. 

 

22 липня 2014 року  

Радіопрограма «Моя земля – моє право» 

22 липня 2014 року на 1-му Національному радіокана-
лі, в програмі «Колос», вийде в ефір чергова радіопро-
грама «Моя земля – моє право». 

Випуск буде підготовлений у рамках однойменної ін-
формаційної кампанії, що впроваджується Українським 
освітнім центром реформ за сприяння Проекту USAID 
АгроІнвест. 

Тема випуску: «Законодавчі ініціативи щодо запрова-
дження сімейних фермерських господарств». 

 

23-24 липня 2014 року  

Семінар-тренінг для регіональних кооперативних 
інструкторів, м. Київ 

23-24 липня 2014 року партнером Проекту USAID Аг-
роІнвест – Національною асоціацією сільськогосподар-
ських дорадчих служб України – буде проведено дво-
денний семінар-тренінг з підготовки регіональних ін-
структорів у сфері сільськогосподарської обслуговую-
чої кооперації.  

Захід проводиться в рамках реалізації Проекту 
«Зміцнення спроможності Національної асоціації сіль-

ськогосподарських дорадчих служб України у сфері 
розвитку сільськогосподарської обслуговуючої коопе-
рації». 

Учасниками семінару будуть фахівці департаментів 
агропромислового розвитку обласних державних адмі-
ністрації та сільськогосподарські дорадники, які опіку-
ються проблемами сільськогосподарської кооперації з 
більшості регіонів України.  

Мета заходу: підготовка регіональних інструкторів у 
сфері сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, 
підвищення професійного рівня фахівців у цій галузі. 

Тематика навчання: 

• Обслуговуючий кооператив, як особлива форма гос-
подарської діяльності; 

• Кооперативне законодавство України – короткий 
огляд. Зарубіжний досвід; 

• Правові, організаційно-економічні основи створення 
кооперативу; 

• Організація господарської діяльності окремих видів 
обслуговуючих кооперативів; 

• Фінансова діяльність кооперативу та система ціноут-
ворення;   

• Оподаткування сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів (СОК); 

• Бухгалтерський облік в СОК; 

• Статут, Примірні правила внутрішньогосподарської 
діяльності обслуговуючого кооперативу. Особливос-
ті розробки та застосування; 

• Практичні заняття. Розробка і презентація учасника-
ми проекту ідеального СОК. 

Лекційне подання матеріалу чергуватиметься з елеме-
нтами практичних занять і супроводжуватиметься на-
бором ілюстративних матеріалів. 

Місце проведення : м. Київ  

 

25 липня 2014 року  

Практичний семінар «Надання первинної правової 
допомоги із земельних питань у місцевих грома-
дах», Одеська область 

25 липня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІнвест 
– Одеська обласна організація ВГО “Комітет виборців 
України” – спільно з Татарбунарським районним управ-
лінням юстиції проведуть практичний семінар для пра-
цівників сільських рад Татарбунарського району Оде-
ської області під назвою “Надання первинної правової 
допомоги з земельних питань у місцевих громадах”. 
Метою проведення практичного семінару є ознайом-
лення представників сільських рад з можливостями 
для надання членам місцевих громад безоплатної пра-
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вової допомоги із земельних питань з боку органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування; розкрити 
потенційні можливості та повноваження в цьому про-
цесі органів місцевого самоврядування;  забезпечити 
координацію та співпрацю органів державної влади, 
місцевого самоврядування, землевпорядних та право-
захисних організацій в цій сфері. Актуальність прове-
дення такого заходу обумовлюється значним запитом 
жителів невеликих місцевих громад на отримання якіс-
ної оперативної безоплатної первинної правової допо-
моги з усього комплексу земельних питань.  
В результаті проведення практичного семінару очіку-
ється досягнення професійнішого та якіснішого  рівня 
надання безоплатної первинної правової допомоги на 
селі (зокрема щодо земельних питань), активізація 
роботи органів місцевого самоврядування в цій сфері 
та загальна координація усіх зацікавлених сторін, а 
також досягнення ефективнішої реалізації та захисту 
власниками земельних ділянок свого права власності. 
По закінченні заходу представникам всіх сільських рад 
Татарбунарського району будуть передані комплекти 
правових просвітницьких матеріалів, підготовлених 
ресурсно-інформаційним центром Проекту USAID Аг-
роІнвест.  

Місце проведення: читальна зала Татарбунарської 
центральної районної бібліотеки. 

 

29 липня 2014 року 

Семінар для голів садівничих товариств та коопе-
ративів Ленінського району м. Дніпропетровська 

29 липня 2014 року Партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – ГО «Громадська платформа впровадження зе-
мельної реформи в Дніпропетровській області» – в 
рамках реалізації Проекту «Створення мережі право-
вої підтримки сільського населення в галузі земельних 
відносин» проводить семінар на тему «Нормативно-
правові засади оформлення права власності 
(користування) земельними ділянками в межах садів-
ничих товариств». 

На семінарі обговорюватимуться такі питання:  

 Механізм безоплатної передачі у власність земе-
льних ділянок для ведення садівництва членам 

садівничих товариств (за межами населених пунк-
тів);  

 Виконання розпоряджень наданих районними дер-
жавними адміністраціями (про надання дозволу на 
складання документації із землеустрою щодо скла-
дання документів, що посвідчують право на земе-
льну ділянку) до 01.01.2013 р., у разі коли відповід-
на документація розроблена але не затверджена 
до 01.01.2013 р.; 

 Як застосовувати КВЦПЗ для земельних ділянок 
приватної власності в межах садівничих товариств 
(садівництво колективне чи індивідуальне?); 

 Доступний механізм для виправлення помилок в 
ДЗК, які внесені в результаті невірних розрахунків 
координат меж земельних ділянок; 

 Механізм безоплатної передачі у власність земель 
загального користування в межах садівничих това-
риств, які вирішили відокремити приватну влас-
ність від земель загального використання та відмо-
витись від права постійного користування; 

 Особливості оподаткування та типові порушення 
податкового законодавства з боку садівничих това-
риств та кооперативів;  

 Типові порушення земельного законодавства, ви-
падки незаконних дій голів садівничих товариств та 
кооперативів та правові наслідки цих дій;  

 Правовий статус садівничих товариств як неприбу-
ткових організацій;  

 Нормативно-правова база регламентації діяльнос-
ті садівничих товариств як неприбуткових організа-
цій; Приведення статутних документів у відповід-
ність до чинного законодавства; Організація управ-
ління в садівничих товариствах; 

 Особливості оподаткування та бухгалтерського 
обліку садівничих товариств 

 Огляд судових спорів за участю садівничих това-
риств.   

Місце проведення: приміщення виконкому Ленінського  
району м. Дніпропетровська. 



АгроIнвест у ЗМІ 
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Павєл Гжесік: “Законопроект про кредитні спілки в цілому відповідає європейським вимогам” 

Який термін позовної давності застосовується до вимог про розірвання договору дарування земельної ділянки? 

Договори оренди землі: як відстояти права землевласників? 

Дві третини земельних спорів в Україні стосуються оренди – О. Муляр 

«Орендарі в Україні часто порушують строки поновлення договору оренди» — експерт 

У 33% випадків землевласники дізнаються про орендні відносини від орендарів — експерт 

У 8% договорів оренди землі орендна плата нижча від норми – О.Муляр 

 20% всіх договорів оренди землі в Україні містять порушення норм поновлення договору - USAID 

 Фермерство в Україні 

 Чим польський досвід може бути корисний для кредитних спілок України в процесі євроінтеграції? 

Дві третини земельних спорів в Україні стосуються оренди – О. Муляр 

Ринок оренди землі потребує вдосконалень — експерт 

Що передбачає вступ у спадкові відносини 

Чи можна встановити у договорі дарування земельної ділянки обов'язок обдаровуваного на користь третьої осо-
би? 

У яких випадках можливо розірвати договір дарування земельної ділянки на вимогу дарувальника? 

У Татарбунарського центра вторинних юридичних послуг в пріорітеті — допомога людям 

Що варто знати про поділ спадщини 

Фермерство в Украине может превратиться в семейный бизнес 

Чи можлива одностороння відмова від договору дарування земельної ділянки з обов'язком передати дарунок у 
майбутньому? 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ - ДІЗНАВАЙСЯ, ВИВЧАЙ, КОНСУЛЬТУЙСЯ! 

Земельні торги у формі аукціону. Що варто знати 
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Министр принял участие в заседании круглого стола, организованного USAID 

Як знання перетворити у доходи? Чи наближаються до євростандартів послуги українських до-
радчих служб? 

USAID запустить в Україну два пілотних проекти в галузі насінництва 

ОРЕНДА ЗЕМЛІ: РИЗИКИ І ВРАЗЛИВІ МІСЦЯ  

Круглий стіл «Вплив законодавства ЄС на регулювання та розвиток кредитних спілок України» 

«Органіки» починають дружити з кооператорами 

Америка розвиватиме АПК України 

USAID запустит в Украине два пилотных проекта в области семеноводства 

Американська допомога українському селу в рамках проекту USAID «Агроінвест» збільшиться 

Бізнес-ідея, варта мільйону! 

Відтепер сімейне фермерство регулюватиме новий закон 

Проект закона о семейном фермерстве уже подготовлен 

Обговорено питанння розвитку органічного виробництва на базі сільськогосподарської обслуго-
вуючої кооперації 

Огляд новин законодавства за період 26.05. - 01.06.2014 

Чи можна земельну ділянку, отриману за договором ренти, передавати в заставу? 

Аграрії шукають нові ринки 

В Украине доступ небольших сельхозпредприятий к кредитам затруднен — эксперт 
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Прибічники інтенсивних технологій, які наразі активно 
використовуються у вітчизняному сільському госпо-
дарстві, переважно скептично ставляться до органіч-
ного напрямку. Мовляв, він не витримає конкуренції і 
тому не має шансів на виживання. 
Доводи не нові: вони лунають ще з початку 90-х років, 
коли прихильники екологічно чистого землеробства 
вперше заявили про себе. Та, як видно, поборникам 
отримання рекордно високих результатів за рахунок 
активного застосування агрохімії доведеться визнати 
помилковість своїх суджень. 
Це підтверджують доводи, що пролунали під час київ-
ського круглого столу. Зокрема, голова правління Фе-
дерації органічного руху в Україні Євген Милованов 
сказав, що сьогодні в нашій країні під органічне зем-
леробство відведено загалом 250 тис. гектарів. За 
цим показником ми посідаємо 22 місце в світі і третє – 
серед сусідів. Попереду лише Польща та Чехія. 
Що дуже важливо – площа, яка відведена під органіч-
не землеробство, постійно збільшується. А це засвід-
чує, що потреба в екологічно чистих продуктах харчу-
вання в Україні зростає. Сьогодні їх у нашій країні вже 
продається на 12,5 млн. євро. 
Органічне землеробство, за словами Євгена Милова-
нова, сконцентроване переважно у центрі та на півдні 
країни. При цьому спеціалісти визнають, що останні-
ми роками підвищений інтерес до нього демонстру-
ють й аграрії інших регіонів, зокрема, Західної Украї-
ни, Київської, Вінницької та Одеської областей. 
Лідер органічного руху підкреслив: якби держава реа-
льно допомагала нашим «органікам», то їх внесок у 
забезпечення продовольчої безпеки країни та розви-
ток вітчизняного АПК був би набагато вагоміший. А 
так доводиться вдовольнятися тим, що маємо. 
Наприклад, у країнах Євросоюзу прибічники екологіч-
но чистого землеробства отримують суттєві дотації. З 
розрахунку на 1 гектар вони можуть складати до 1 
тис. євро. В Україні про таку вагому фінансову підтри-

мку сільгоспвиробникам екологічно чистої продукції 
годі мріяти. З вуст чиновників, які відповідають за 
державну казну, вони лишень чують – грошей нема і 
не варто чекати. 
Не склалося у нас і з законодавчим забезпеченням. 
Ухвалений торік закон «Про виробництво та обіг орга-
нічної сільськогосподарської продукції та сировини» 
досі не запрацював. Він терміново потребує підзакон-
них актів, а багато з них досі перебувають на стадії 
розробки. 
Якість згаданого закону теж бажає кращого. Не встиг 
він вийти за межі Верховної Ради, а прихильники ор-
ганічного руху вже почали переконувати – документ 
«сирий» і тому потребує термінового доопрацювання. 
Зазвичай, такі висловлювання чутно після того, як той 
чи інший закон покаже себе на практиці. І в цьому 
сенсі нинішня ситуація є унікальною. Вона засвідчує, 
що законодавці виявилися не на висоті – вони не вра-
хували всіх побажань «органіків» і тепер з’являється 
необхідність виправити власні помилки. 
Непростим випробуванням для прибічників органічно-
го землеробства може стати нинішня економічна кри-
за. Експерти не виключають, що зниження життєвого 
рівня більшої частини українського населення, яке 
спостерігається останнім часом, може призвести до 
спаду попиту на екологічно чисту та одночасно більш 
дорогу сільгосппродукцію. 
Щоправда, нинішня криза, на відміну від попередньої, 
не зачепила інші країни. А це означає, що збережуть-
ся попередні експортні поставки і, насамперед, до 
багатих європейських країн, населення яких вже дав-
но надає перевагу здоровому харчуванню. Так, у Ні-
меччині, за інформацією Євгена Милованова, обсяг 
органічної продукції, що споживається, вже сягнув 6 
млрд. євро та продовжує збільшуватися. 
Євросоюз уже заявив про свою підтримку українських 
аграріїв. В односторонньому порядку він відкрив для 
них свої ринки, та це не означає, що наші сільгоспви-

«Органіки» починають дружити з кооператорами  

Прихильники органічного землеробства та представники сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів зацікавлені в тісній співпраці. Во-
на може посприяти подальшому розвитку обох сторін. Ця думка стала 
домінуючою під час круглого столу «Розвиток сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів органічної продукції», який наприкінці трав-
ня за ініціативою Проекту USAID «АгроІнвест» було проведено в Києві. 
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робники можуть тепер безтурботно радіти. Важливо не 
лише вийти на європейські ринки, але й закріпитися на 
них. А зробити це в умовах постійно зростаючої конкуре-
нції буде непросто. 
Втім, не лише європейці, але й американці розкуштува-
ли смак здорової їжі. І це попри сталу думку, ніби вони 
надають перевагу фаст фудам.  
Виконавчий директор сільськогосподарського обслуго-
вуючого кооперативу «Чиста флора» з Івано-
Франківщини Михайло Стовпюк поділився своїми вра-
женнями від недавнього перебування у США. За його 
словами, у цій країні органічне землеробство теж стар-
тувало недавно – у 90-і роки. Але стартувало потужно й 
успішно. Досить сказати, що лише в перший рік після 
ухвалення «органічного» закону екологічно чистої про-
дукції у цій країні було вироблено на 39 млрд. доларів. 
Примітний факт: на відміну від наших фермерів амери-
канські не залишені напризволяще. Мовляв, ти сам зро-
бив свій вибір, а тепер як хочеш, так і виживай. Учасни-
ки органічного руху в США отримують потужний науко-
вий супровід. Консультаційні послуги надають не лише 
дорадники, але й викладачі, студенти місцевих універси-
тетів. 
У багатьох американських супермаркетах, розповів Ми-
хайло Стовпюк, можна купити органічну продукцію. Щоб 
знайти її, не треба мати талант детектива. Зазвичай, 
вона розташовується на окремих стелажах у найбільш 
людних місцях.  
Та нашим фермерським господарствам «зайти» до тор-
говельних мереж вкрай складно, а особистим селянсь-
ким господарствам і зовсім нереально. Вони не в змозі 
сформувати товарні партії, відповідним чином стандар-
тизувати, запакувати, підготувати до продажу свою про-
дукцію та гарантувати її безпеку. Тому в наших суперма-
ркетах продукти харчування з маркуванням, яке засвід-
чує їх природне, а не хімічне походження, скоріш виклю-
чення, ніж правило. 
Знов-таки, українські супермаркети якщо й беруть еко-
логічно чисті продукти харчування на реалізацію, то на-
дають перевагу зарубіжним виробникам. А американці 
роблять ставку на фермерів, які живуть та працюють 
неподалік. Тим самим вони підтримують місцеву еконо-
міку, а з нею купівельну спроможність своїх земляків, 
отримуючи при цьому власну бізнесову вигоду. 
Та, перш ніж продати продукцію органічного землеробс-
тва, її треба перетворити на товар. Тобто, надати їй на-
лежного вигляду, який зацікавить покупця. І тут без пе-
реробки не обійтися. 
Всі це розуміють, як розуміють і те, що в Україні набага-
то простіше виростити сільгосппродукцію і набагато 
складніше її переробити. В усі часи бракувало відповід-
них потужностей, а часто й бажання займатися цим. В 
умовах ринку ситуація змінилася: тепер бракує грошей 

для організації сучасної переробки та належного досві-
ду. 
Вже кілька років зберігається тенденція до вирішення 
цієї проблеми за допомогою сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів. Бо вони посприяють розвит-
ку малого та середнього сільського бізнесу, який досі 
задихається в аж ніяк не дружніх обіймах перекупників, 
котрим через відсутність належної переробки змушений 
віддавати значну частину свого можливого прибутку. 
Йдеться, насамперед, про фермерські та приватні се-
лянські господарства. На своїх невеликих земельних 
наділах та орендованих полях, які часто нараховують 
кілька гектарів, вони примудряються знімати високі вро-
жаї і так робити суттєвий внесок у забезпечення продо-
вольчої безпеки країни. Разом вони, за даними Асоціації 
фермерів та приватних землевласників України, вироб-
ляють понад 90% картоплі, 85% молока, 75% яловичи-
ни, більшу частину свинини, овочів та фруктів. 
І все б нічого, якби не та сама проблема: у казні грошей 
нема і не варто чекати. А без них усі наміри, якими б 
хорошими вони не були, залишаються декларативними. 
З цієї причини кооперативний рух у сільській місцевості 
попри всі сподівання так і не став масовим. 
«Наразі не став масовим», - уточнює спеціаліст з органі-
зації виробників Проекту USAID «АгроІнвест» Владис-
лав Карпенко. Його переконання: «Коли є хороша ідея і 
палке бажання її реалізувати, гроші завжди знайдуть-
ся». 
З ідеєю, вважає Владислав Карпенко, склалося якнайлі-
пше. Вона полягає в згуртуванні зусиль «органіків» та 
кооператорів. При цьому кожен самостійно виробляє 
екологічно чисту сільськогосподарську продукцію, а по-
тому спільно її переробляють та продають. 
У багатьох країнах принцип об’єднання зусиль діє давно 
і, що важливо, - результативно. Приміром, згідно з інфо-
рмацією, озвученою під час круглого столу завідуючою 
кафедрою Житомирського національного агроекологіч-
ного університету, доктором економічних наук Наталією 
Зиновчук, у скандинавських країнах через сільськогоспо-
дарські обслуговуючі кооперативи реалізується 80% всі-
єї сільськогосподарської продукції, у Нідерландах – 
65%, у Німеччині, Франції та Іспанії – 52%. 
Можливе поєднання українських «органіків» та коопера-
торів, яке в багатьох випадках уже існує, якщо не прире-
чене на успіх, то, принаймні, його передбачає. Поясню-
ється це дуже просто. Екологічно чисті продукти харчу-
вання користуються підвищеним попитом за кордоном. І 
навіть якщо вони з тих чи інших причин тимчасово не 
будуть запитані всередині країни, їх завжди можна буде 
експортувати. А це означає, що ця справа перспективна 
і у прихильників органічного землеробства та перероб-
ників їх продукції залишається хороший шанс отримати 
суттєвий прибуток. 
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Схема проста та приваблива. Владислав Карпенко 
сподівається, що вона припаде до душі більшості з 
тих, хто працює на полі без застосування хімії. Наразі 
їм у буквальному розумінні доводиться виживати, раді-
ти, що попрацювали на «нуль», а не залишилися із 
збитками. 
Прихильників органічного землеробства називають 
романтиками. З них часто кепкують, їм передрікають 
банкрутство. А вони, попри всі труднощі, виживають. 

Тепер у них з’являється реальний шанс стати прагма-
тиками, які вибудовують свій успішний бізнес не лише 
на принадній ідеї, але й на точних економічних розра-
хунках. 
 
Максим НАЗАРЕНКО, 
Національний прес-клуб з аграрних та земельних пи-
тань 
5 червня 2014 року 
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- Ця потреба виникла з багатьох причин. Перша і найго-
ловніша полягає в тому, що основну частку трудомісткої 
сільськогосподарської продукції – овочів, фруктів, яєць, 
молока – виробляють не фермери. Вони її виробляють 
у межах 4–5%. А основний обсяг виробляють особисті 
селянські господарства. 
І разом з тим, особисті селянські господарства не є пов-
ноправними учасниками аграрного ринку. Вони є фізич-
ними особами. Це зумовлює проблеми з податком на 
додану вартість, з податком на доходи фізичних осіб. 
Також особисті селянські господарства мають проблеми 
з виходом на ринок, бо з ними ніхто не хоче, та й не має 
можливості укладати повноцінні  договори. Я маю на 
увазі компанії, трейдерів. Останні не можуть ці договори 
документально оформити, адже Податковим кодексом 
передбачено, що вони можуть придбавати продукцію 
лише на основі актів закупок у фізичних осіб. 
Ми сьогодні говоримо, що особисті селянські господарс-
тва, не будучи повноправними учасниками аграрного 
ринку, не маючи статусу виробника сільськогосподарсь-
кої продукції, мають складніше та більше податкове на-
вантаження, залишаються без соціального захисту. Во-
ни живуть на свій розсуд. І взагалі складається таке 
враження, що вони опинилися поза межами нашої дер-
жавної аграрної політики. 
Багато закордонних експертів кажуть – це український 
феномен, оскільки 4–5 млн. особистих селянських гос-
подарств і дотепер залишаються неструктурованими, не 
мають власних професійних об’єднань.  

Тому виникло питання, як раціонально розпорядитися 
таким потужним економічним ресурсом, який називаєть-
ся «особисті селянські господарства». Зараз ми намага-
ємося дати на нього відповідь. 
 

- Чим сімейні ферми будуть принципово відрізняти-
ся від нинішніх? 
- Сімейне фермерське господарство створюється і ве-
деться винятково членами сім'ї, які спільно проживають 
і спільно господарюють. Це – базова річ.  
У чинному законі «Про фермерське господарство» на-
писано, що фермерське господарство формується на 
базі членів сім'ї та родичів. А до родичів можна все село 
записати. Бо там мешкають тітки, брати, двоюрідні, тро-
юрідні… 
 Інша важлива річ – у сімейному фермерському госпо-
дарстві мають працювати винятково члени сім'ї. У чин-
ному фермерському законі немає обмежень щодо най-
му робочої сили. Тобто, створили фермерське госпо-
дарство, найняли 200-300 людей, взяли в оренду 5-30 
тис. гектарів землі і господарюють. 
Це, по суті, сільськогосподарське підприємство. А ми 
говоримо, що сімейне фермерське господарство має 
право залучати найманих працівників винятково для 
виконання сезонних та специфічних робіт. У світі навіть 
є обмеження щодо їх кількості. Це може бути 3–5 чоло-
вік.  
Ми поки що дискутуємо, чи обмежувати кількість сезон-
них працівників. Тому що сімейне фермерське госпо-

Фермерство в Україні може перетворитися на сімейний бізнес 

Нинішній рік Організація Об’єднаних Націй оголосила Міжнародним 
роком сімейних фермерських господарств. Із 570 млн. фермерських го-
сподарств, які налічуються світі, 500 млн. – саме сімейні.  

Фермерські господарства сімейного типу виробляють щонаймен-
ше 56% загального обсягу сільгосппродукції, вносячи вагомий внесок у 
національну і глобальну продовольчу безпеку. Якщо говорити про виро-
бництво продовольства, то сімейні фермерські господарства є пере-
важною формою ведення сільського господарства у світі.  

А в Україні? Як не дивно, у нас сімейних фермерських господарств 
узагалі не існує. Звісно, вони існують, але на законодавчому рівні їх ста-
тус не визначений. І це тягне за собою цілу низку проблем і негативно 
позначається на розвитку сільських територій.  

Але є й добра новина: невдовзі в Україні фермерські господарства сімейного типу можуть запрацю-
вати офіційно. Надати їм такого статусу має удосконалений закон «Про фермерське господарство». 
Відповідні пропозиції народним депутатам готує спеціальна експертна група, до складу якої входить і 
керівник напрямку «Розвиток ринкової інфраструктури» Проекту USAID «АгроІнвест» Микола ГРИЦЕ-
НКО. Розмова з ним розпочалася з відповіді на запитання: «Чому виникла потреба в законодавчому за-
безпеченні сімейних фермерських господарств?»  
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дарство може займатися, наприклад, ягідництвом. І 
виникає потреба терміново зібрати полуницю. Самос-
тійно воно не впорається з цією роботою. Це очевид-
но. Тому виникає необхідність на тиждень-другий най-
няти сезонних працівників.  
 

- Чи можуть сімейні ферми орендувати землю? 
- Ми говоримо, що сімейні фермерські господарства 
створюються і діють на базі земельних ділянок, виді-
лених для ведення особистого селянського господар-
ства, але оренда землі не виключається. Навпаки, 
вона навіть передбачається. Без неї не обійдуться 
успішно працюючі фермерські господарства сімейно-
го типу. 
Інша справа – скільки землі вони можуть орендувати? 
У різних країнах до цього підходять по-різному. В 
окремих є обмеження за площею. Сьогодні у нас з 
цього питання триває дискусія – запроваджувати чи 
не запроваджувати подібні обмеження. 
Земельне питання досить непросте, тому що сімейне 
фермерське господарство, наприклад, у степовій зоні 
може мати 500 гектарів, вирощувати зернові або тех-
нічні культури. В іншому ж регіоні таке ж господарство 
може мати 2 гектари під теплицю або ягідники. 
В Європейському Союзі є обмеження нижньої межі. 
Там домогосподарство має зареєструватися фермер-
ським товаровиробником, коли має, наприклад, понад 
1 гектар землі, більше 3 корів, 5 свиней або переви-
щує певний обсяг обороту у сумарному вираженні. 
Верхніх обмежень щодо земельних площ, скажімо, до 
100 чи 200 гектарів ми не бачимо. 
 

- На базі яких господарств переважно будуть 
створюватися сімейні ферми? 
- Працюючі фермерські господарства не потрібно чі-
пати. Вони вже сформувалися. Багато з них налагоди-
ли технологію виробництва, вклали у закупівлю техні-
ки значні кошти, знайшли своє місце на ринку збуту 
продукції тощо. 
Зараз ми говоримо про те, що сімейні фермерські гос-
подарства, в першу чергу, будуть створюватися на 
базі особистих селянських господарств. Тому що час-
тина з них (за різними оцінками, це десь до 20%) вже 
є потенційно сімейними фермерськими господарства-
ми і вони готові трансформуватися за умови форму-
вання сприятливого законодавчого середовища.   
Не виключено, що окремі базові фермерські госпо-
дарства захочуть перереєструватися у сімейні фер-
мерські. Але це станеться за умови, якщо фермерсь-
ким господарствам сімейного типу будуть створені 
сприятливіші законодавчі та економічні умови.  
 

- За якою процедурою будуть реєструватися сі-
мейні ферми? 

- Ми проаналізували європейське, канадійське, росій-
ське, казахське законодавства. І скажу – в цих країнах 
для реєстрації сімейних ферм зроблені суттєві пре-
ференції. Ми пішли подібним шляхом. У законі «Про 
фермерське господарство» передбачаємо 2 можли-
вих варіанти реєстрації.  
Перший варіант – сімейне фермерське господарство, 
за бажання, може реєструватися на загальних підста-
вах, як і будь-яке фермерське господарство. Це – у 
формі приватного підприємства із створенням юриди-
чної особи. Тут немає нічого складного. Хто бажає, 
може це робити.  
Але ми передбачаємо спеціальний розділ – особливо-
сті створення сімейного фермерського господарства 
без створення юридичної особи. Якщо сказати прості-
ше, йдеться про форму, яка є аналогом приватного 
підприємця – фізичної особи. Такий варіант є і в інших 
країнах. І ми сьогодні показуємо, як це можна зробити 
в наших умовах.  
По суті, основа всіх наших пропозицій полягає в тому, 
щоб внести зміни в суміжні законодавчі акти, в тому 
числі, в Господарський кодекс, Податковий кодекс з 
тим, аби сімейне фермерське господарство могло 
реєструватися у формі приватного або сімейного під-
приємництва.  
Передбачається також, що сімейне фермерське гос-
подарство може реєструватися за заявочним принци-
пом. Подали документи і працюйте собі на здоров’я. 
Звісно, якщо до документів немає жодних претензій з 
боку реєстраторів.  
 

- Основою для ведення сімейного фермерського 
господарства має бути договір про його створен-
ня між членами сім'ї. Що це за документ і навіщо 
він потрібен? 
- Це прототип договору про спільну діяльність. Члени 
сім'ї його підписують. У документі передбачаються 
умови їх спільної роботи, окремо окреслюється їх від-
повідальність, вирішуються питання, котрі можуть ви-
никати згодом. Наприклад, що робити, якщо хтось з 
членів сім'ї виходить зі складу фермерського госпо-
дарства.  
Ми розуміємо, що такий договір має бути розробле-
ний як взірцевий. Це для того, аби спростити його під-
готовку. Цей договір завіряється в установленому за-
коном порядку нотаріусом. Але ми хочемо прописати, 
щоб і сільський голова міг скріпити цей документ сво-
їм підписом.  
 

- Чи можуть державні службовці брати участь у 
сімейному фермерському господарстві? Адже на 
них, у відповідності до чинного законодавства, 
поширюються суттєві обмеження. 
- У першу чергу, це може торкнутися сільського голо-
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ви. Він – член сім'ї. Сім'я створила фермерське господар-
ство. За теперішніми положеннями закону «Про держав-
ного службовця», він має ухвалити для себе рішення – 
або залишається на державній службі, або йде у бізнес. 
Третього – не дано. Але ж він член сім'ї. Не залишати ж її 
заради державної служби. 
Тому пропонуємо внести до чинного законодавства зміни, 
які виключать можливість появи подібних ситуацій. Якщо 
наші законодавчі новації знайдуть підтримку з боку Мініс-
терства аграрної політики та продовольства, а згодом і з 
боку народних депутатів, сільські держслужбовці можуть 
офіційно бути членами сімейних фермерських госпо-
дарств, але не їх керівниками. 
 

- Який механізм оподаткування застосовуватиметься 
до сімейних ферм? 
- Сімейні ферми повинні мати такий самий режим спроще-
ного оподаткування і спецрежим податку на додану вар-
тість, як і всі сільгоспвиробники. Також відпрацьовуємо 
спеціальний варіант. За ним сімейні ферми можуть опода-
тковуватися як підприємці – фізичні особи. Звісно, якщо 
перед тим зареєструються у такому статусі.  
Сьогодні у Верховні Раді зареєстрований проект закону 
«Про сімейне підприємництво». Він у чомусь корелює з 
нашим сімейним фермерським. Там також передбачені 
пільги. І дається обґрунтування, що сімейне підприємниц-
тво можливе за умови, якщо в сім'ї є хоча б один підприє-
мець і він на легальних засадах залучає членів родини до 
ведення власного бізнесу.  
 

- Чи матимуть сімейні ферми державну допомогу і в 
якому вигляді вона їм надаватиметься? 
 – Зараз відповісти на це питання досить складно, проте 
всі учасники цього процесу погоджуються, що у фермер-
ському законі, який зараз виписується, мають бути перед-
бачені спеціальні механізми державної підтримки розвит-
ку сімейних ферм. Але це станеться у разі, якщо держав-
на підтримка взагалі збережеться.  
Сьогодні Міністерство фінансів планує докорінно змінити 
систему оподаткування сільгоспвиробників. Однією з його 
пропозицій передбачено ліквідувати всі преференції на 
ПДВ і податок на прибуток для великих сільгосппідпри-
ємств, але залишити їх для малих.  
Ми вважаємо, що за будь-яких обставин за сімейними 
фермерськими господарствами треба залишити податкові 
пільги. Тому що сімейні ферми є найнижчою ланкою біз-
несу у сільській місцевості, де багато робочих рук і об-
маль робочих місць. 
 

- На якому етапі нині перебуває підготовча робота? 
- На сьогодні Проект «АгроІнвест» спільно з Міністерст-
вом аграрної політики та продовольства, Національною 
асоціацію сільськогосподарських дорадчих служб, експер-
тами ще кількох організацій уже розробили пропозиції що-
до внесення змін і доповнень до закону «Про фермерське 

господарство» в частині врегулювання і законодавчого 
забезпечення створення та діяльності сімейних фермер-
ських господарств. Коли все це було зроблено, за участі 
Міністерства аграрної політики та продовольства був про-
ведений круглий стіл з обговорення самих підходів – як 
зробити так, щоб цей закон був не обтяжливий для бажа-
ючих створити фермерські господарства сімейного типу. 
Після круглого столу на першому етапі була створена екс-
пертна група. Зараз вона після кількох засідань виробила 
більш-менш чітку позицію і бачення того, як у рамках чин-
ного законодавства врегулювати діяльність сімейних фер-
мерських господарств.  
 

- Хто входить до складу експертної групи? 
- До її складу входять експерти Проекту «АгроІнвест», 
керівник Національної асоціації сільськогосподарських 
дорадчих служб, юрист Міжнародної благодійної організа-
ції «Добробут громад», представники Міністерства аграр-
ної політики та продовольства, зокрема, Департаменту 
науково-технічного забезпечення та розвитку сільських 
територій. Це – ключові особи. 
 

- Як до ідеї створення сімейних фермерських госпо-
дарств поставилися громадські організації сільгосп-
виробників, Міністерство аграрної політики та продо-
вольства? 
- Почнімо з Міністерства аграрної політики та продовольс-
тва. Сьогодні воно є головним ініціатором створення фер-
мерських господарств сімейного типу. Тому міністерство 
всіляко підтримує цю ідею. Його представники впевнені, 
що проблему з особистими селянськими господарствами 
треба якомога скоріше вирішувати.  
Що стосується громадських організацій, в першу чергу – 
Асоціації фермерів та приватних землевласників, то на 
початковому етапі до ідеї, яку ми зараз обговорюємо, во-
ни поставилися доволі скептично. Але сьогодні вони ви-
знають – це досить важлива річ і ті пропозиції, які внесені, 
є доволі актуальними. 

 

- Ваш прогноз – коли будуть готові до розгляду у Вер-
ховній Раді пропозиції, спрямовані на вдосконалення 
закону «Про фермерське господарство»? 
- Ми плануємо, що протягом червня буде завершена вся 
підготовча робота. Передбачається, що законодавча ініці-
атива належатиме Міністерству аграрної політики та про-
довольства. Коли воно подасть наші пропозиції? Думаю, 
що це станеться вже в липні. 
 
Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ, 
Національний прес-клуб з аграрних та земельних пи-
тань 
24 червня 2014 року 
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- Чи відповідає українське законодавство про кре-
дитні спілки європейським вимогам? 

- У цілому, так. При розробці проекту закону, який за-
раз підготовлений та знаходиться на розгляді в Адмі-
ністрації Президента, враховувалися зауваження 
обох асоціацій кредитних спілок – ВАКС та НАКСУ. В 
ньому міститься ряд дуже важливих моментів, та я 
хочу зупинитися на двох основних. Це надання креди-
тним спілкам України можливості надавати послуги 
не лише фермерам як фізичним особам, але й фер-
мерським господарствам як юридичним особам. Дру-
ге надзвичайно важливе положення – згідно до зако-
нопроекту, кредитні спілки можуть взяти участь у сис-
темі гарантування вкладів. 

Я не скажу, що ця стратегія може бути реалізована 
вже завтра-післязавтра, та після спілкування з пред-
ставниками Фонду гарантування вкладів для банків я 
зрозумів, що така ідея інтенсивно обговорюється. 

У цілому законопроект цікавий. Щоправда, там є деякі 
положення, що виписані занадто складно. Вони мо-
жуть надміру забюрократизувати діяльність кредит-
них спілок. Приміром, це стосується ліцензування. 
Однак загалом законопроект заслуговує на позитивну 
оцінку. 

 

- В Україні від початку розвивалися дві моделі 
кредитного руху – європейська та американська. 
Чи реально зараз поєднати інтереси цих двох на-
прямків, аби вони відповідали європейським нор-
мам? 

- Особисто я не знаю, чим європейська система кре-
дитних спілок відрізняється від американської. Всі 
чинні асоціації кредитних спілок є членами Всесвіт-
ньої організації кредитних спілок (WOCCU), яка заре-
єстрована в США. До неї входять і американські кре-
дитні спілки, і австралійські, і європейські. Я б сказав 
так – це скоріш глобальна система. Та, безумовно, в 
кожній країні вона адаптується до місцевих умов. 

З іншого боку, я розумію ваше запитання. Воно стосу-
ється особливостей роботи кредитних спілок у держа-
вах – членах Європейського Союзу. Україна прагне 
стати членом ЄС, і її законодавство має гармонізува-
тися з його законодавством, яке стосується сектору 
фінансових послуг. Однак це питання не завтрашньо-
го дня. Розробка національного законодавства та йо-
го уніфікація з європейським – процес тривалий. І до 
цього слід готуватися вже зараз. Моя місія якраз в 
тому й полягає, аби визначити, яким чином це можна 
і слід робити. 

 

- Що і як в ситуації, котра склалася, повинна роби-
ти наша країна? 

- Вкрай важливо, щоб у процесі переговорів з ЄС, які 
вестимуть представники вашого уряду, вони розуміли 
особливості роботи українських кредитних спілок. І 
попросили виключити із зведення законів, які ухвалю-
ватимуться з метою гармонізації національного зако-
нодавства з європейським, ті норми, які можуть зава-
дити нормальній роботі кредитних спілок. 

Приміром, у Євросоюзі розроблені дуже жорсткі дире-

Чим польський досвід може бути корисний для кредитних 
спілок України в процесі євроінтеграції? 

Тривалий час в Україні обговорюються пропозиції, покликані вдоскона-
лити чинний закон «Про кредитні спілки». І якщо раніше йшлося пере-
важно про можливі системні зміни, то нині, враховуючи політичні та 
економічні реалії, виникла необхідність його максимально європеїзува-
ти. Тобто, зробити все необхідне, щоб розроблений відповідний зако-
нопроект інтегрувався до законодавства Євросоюзу, яке регулює дія-
льність сектора фінансових послуг. 
Про можливості, які в цьому питанні відкриваються перед нашою краї-
ною та вітчизняними кредитними спілками, розповідає директор вар-
шавського офісу Національної асоціації кредитних спілок Польщі («Каса 
Крайова») Павєл ГЖЕСІК. Нещодавно на запрошення Проекту USAID 
«АгроІнвест» він приїздив до України для того, щоб допомогти розро-
бити підходи до вдосконалення національного законодавства, яке регу-
лює сектор кредитних спілок, у процесі його гармонізації з законодав-
ством ЄС. 
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ктиви для банківської сфери, жорсткі вимоги до капіталі-
зації. Українські кредитні спілки не зможуть їх зараз ви-
конати. Це слід враховувати обом сторонам. Так свого 
часу вчинили уряди Польщі, Ірландії, Великобританії, 
Естонії. Це нормальний процес досягнення компромісу. 
Головне, щоб він влаштовував сторони, які домовляють-
ся.  

З іншого боку, в законодавстві Європейського Союзу є 
вкрай важливі моменти, спрямовані на захист прав спо-
живачів. Наприклад, вони визначають, коли може бути 
перерваний кредитний договір, коли він може бути доча-
сно погашений. Звісно, такі положення слід виконувати. 

У цьому зв’язку дуже важливу роль відіграє державний 
нагляд за роботою кредитних спілок. Він здійснюється у 
тій самій Ірландії, і в Польщі, і у Великобританії. Він діє 
всюди, де є відповідні державні органи. 

Надзвичайно важливе також здійснення нагляду з боку 
фонду гарантування вкладів. І, безумовно, велику роль 
відіграють асоціації кредитних спілок. Вони покликані 
допомагати кредитним спілкам розвиватися. Одночасно 
вони є хорошими партнерами державного органу конт-
ролю, Національного банку, Адміністрації Президента та 
структур, які зацікавлені у тому, щоб кредитні спілки 
працювали правильно, у рамках чинного законодавства.  

 

- Чи готові українські кредитні спілки до змін, які 
пропонує Євросоюз? 

- Звісно, українські кредитні спілки на даний момент не 
готові виконувати високі вимоги до капіталізації, про що 
я вже казав. Саме в цьому й полягає моя місія – визна-
чити, які з вимог повинні бути на даний час виключені 
для кредитних спілок України, інакше вони просто не 
зможуть працювати. 

Я хочу сказати, що є деякі аспекти європейського зако-
нодавства, які вже відображені в українському законо-
давстві. Зокрема, це стосується захисту прав спожива-
чів фінансових послуг. У Євросоюзі нема спеціальної 
директиви щодо кредитних спілок, але WOCCU пропо-
нує відповідний типовий закон. Розроблений в Україні 
законопроект про кредитні спілки багато в чому відпові-
дає його вимогам. 

 

- Наскільки тривалим може бути процес переформа-
тування українських кредитних спілок під вимоги 
Євросоюзу? 

- Це залежить від процесу, що відбувається всередині 
країни. У будь-якому випадку ми повинні розуміти, що 
ніхто не приїздить із валізами грошей і не дає кредитним 
спілкам зовнішніх інвестицій. Свій рівень капіталізації 

кредитні спілки вибудовують самостійно за рахунок 
вкладів своїх членів, вибудовують його тривалий час і з 
великою напругою сил. 

 

- Ви зустрічалися з представниками українських кре-
дитних спілок. Наскільки вони зацікавлені у своєму 
євроінтеграційному процесі? 

- Я переважно зустрічався з представниками двох асоці-
ацій кредитних спілок – ВАКС та НАКСУ. Розмови з ним 
переконали мене в тому, що вони зацікавлені наблизи-
тися до європейських стандартів. Коли законопроект, 
про який ми говоримо, буде ухвалений, ваші кредитні 
спілки запрацюють у цілковито нових умовах. 

 

- Якими польськими напрацюваннями українська 
сторона може скористатися для досягнення євроін-
теграційних цілей? 

- Свого часу в процесі переговорів з ЄС про гармоніза-
цію законодавства, яке регулює діяльність фінансового 
сектору, «Каса Крайова» та уряд Польщі зуміли домови-
тися про те, які виключення повинні бути зроблені для 
наших кредитних спілок. Велика заслуга польського уря-
ду полягала в тому, що він зміг домогтися бажаного ре-
зультату. Для України таке взаєморозуміння між урядом 
та кредитними спілками буде хорошим прикладом. Вона 
може і повинна скористатися ним під час подібних пере-
говорів із Європейським Союзом. 

 

Михайло ВЕРНИГОРА, 

Національний прес-клуб з аграрних та земельних пи-
тань 

27 червня 2014 року 



Проект USAID АгроIнвест 
МОЯ ЗЕМЛЯ – МОЄ ПРАВО 

У грудні 2012 р. Проект USAID Агро-
Інвест спільно з Українським освітнім 
центром реформ (УОЦР) розпочав ін-
формаційно-просвітницьку кампанію з 
питань права власності на землю “Моя 
земля – моє право”.   
 
Метою проведення  інформаційно-
просвітницької кампанії з питань права вла-
сності на землю є підвищення рівня обізнаності громадян – власників земель-
них ділянок про їхні земельні права, популяризація практики створення на міс-
цях асоціацій дрібних землевласників, які сприятимуть захисту їх інтересів та 
посиленню позицій у переговорах з орендарями, просвіта громадян – дрібних 
землевласників – з метою формування в них спроможності приймати поінфор-
мовані рішення щодо купівлі-продажу земельних ділянок в умовах працюючого 
ринку сільськогосподарської землі, просвіта власників дрібних фермерських 
господарств з метою формування в них спроможності захистити свої господарс-
тва в умовах функціонуючого ринку землі (включно з просвітою з питань досту-
пу до кредитів на придбання земельних ділянок та викупу на виплат; реструк-
туризації фермерських господарств тощо), роз’яснення цільовим аудиторіям 
змісту останніх законодавчих новацій, їх впливу на земельні права, ризики та 
можливості, що виникають у зв’язку з їх ухваленням, інформування всіх цільо-
вих 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.  
 
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 травні було підготовлено:  
Інформаційні матеріали для ЗМІ: 
 "Органіки" починають дружити з кооператорами 
 Фермерство в Україні може перетворитися на сімейний бізнес 
 Чим польський досвід може бути корисний для кредитних спі-

лок України в процесі євроінтеграції?   
Радіопередачі: 
 10.06.2014: "Як стихійну торгівлю сільськогосподарської продук-

ції організувати в цивілізовані ринки?" 
 24.06.2014: "Чи треба захищати права та інтереси власників зе-

мельних паїв і як можна удосконалити орендні відносини?” 

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 




