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Липень 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. 

_________________________
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Вісник Проекту USAID 

АгроIнвест 

Новини Проекту 4 
Семінар «Зміни в земельному законодавстві України», Миколаївська об-
ласть 

4 

Круглий стіл з обговорення проекту Закону «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про фермерське господарство», Київ 

4 

Колективна консультація «Захист земельних прав мешканців села Весе-
ле Бериславського району», Херсонська область 

5 

Колективна консультація «Захист земельних прав мешканців села Коза-
цьке Бериславського району», Херсонська область 

5 

Тренінг «Зв’язки з громадськістю та посилення іміджу», Київ 6 

Конференція «Формування політики розвитку та функціонування сільсь-
кого туризму в Україні як фактора сільського розвитку», Київська об-
ласть 

6 

Засідання робочої групи із земельних питань, Полтавська область 6 

Радіопрограма «Моя земля – моє право» 7 

Тренінг «Управління персоналом», Київ 7 

Колективна консультація «Захист земельних прав мешканців села Трапі-
вка Татарбунарського району», Одеська область 

7 

Другий етап III Всеукраїнського аграрного форуму, Київ 8 
Семінар «Приватизація та оренда земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення за новим земельним законодавством», Чернівці 

8 

Засідання Національного прес-клубу з аграрних і земельних питань, Київ 9 

Конференція та виставка індустрії органічного виробництва в Україні та 
Східній Європі, Київ 

9 

Семінар щодо впровадження системи безпечності харчових продуктів на 
основі принципів, Чернігів 

10 

Сільські сходи на тему: «Оренда землі в України», Миколаївська область 10 

Засідання робочої групи із земельних питань, Томаківський район, Дніп-
ропетровська область 

11 

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

11 

Свинокомплекси: менеджмент гною та його вплив на навколишнє сере-
довище 

12 



Практичний семінар «Надання первинної правової допомоги із зе-
мельних питань в місцевих громадах», Одеська область 

12 

Радіопрограма, присвячена сімейним фермерським господарствам 13 

Колективна консультація «Захист земельних прав мешканців села 
Трапівка Татарбунарського району», Одеська область 

13 

Радіопрограма «Моя земля – моє право» 13 

Засідання робочої групи з розробки проекту Аграрного кодексу 
України, Київ 

14 

Засідання Робочої групи з питань розвитку малих форм господарю-
вання на селі, Київ 

14 

Семінар-тренінг для регіональних кооперативних інструкторів, м. 
Київ 

15 

Семінар щодо впровадження системи безпечності харчових продук-
тів на основі принципів ХАССП, Херсон 

16 

Круглий стіл щодо подолання корупції в земельних відносинах в 
Україні, Київ 

16 

Семінар щодо впровадження системи безпечності харчових продук-
тів на основі принципів ХАССП, Одеса 

17 

Тренінг для членів робочої групи з опрацювання земельних питань, 
Дніпропетровська область 

17 

Семінар щодо впровадження системи безпечності харчових продук-
тів на основі принципів ХАССП, Рівне 

18 

Семінар щодо розвитку сільських територій, Київ 18 

Колективна консультація «Захист земельних прав мешканців села 
Білолісся Татарбунарського району», Одеська область 

19 

Круглий стіл щодо захисту земельних прав, Херсон 19 

Наступні події 26 
АгроIнвест у ЗМІ 31 

Семінар з обговорення навчальної програми гендерної інтеграції у 
сільській місцевості, Дніпропетровськ 

12 



1 липня 2014 року 
партнер Проекту 
USAID АгроІнвест 
– Вознесеньска 
ГО «Агентство 
економічного роз-
витку» – спільно з 
районним відді-
лом юстиції про-
вели для предста-
вників фермерсь-
ких господарств, 
пайовиків, орен-
дарів, землевлас-
ників Вознесенсь-

кого району семінар на 
тему «Зміни в земельно-
му законодавстві Украї-
ни». 
Метою заходу було озна-
йомлення селян Возне-
сенського району із земе-
льним законодавством 
України, зі змінами у за-
конах, що регулюють пи-
тання власності, і питан-
ня оренди земельних 
ділянок. Під час семінару 
розглядалися такі питан-
ня:  

 як оформити у 2014 
році права власності 
при приватизації ді-
лянок із земель дер-
жавної та комуналь-
ної власності;  

 як це зробити на базі 
цивільно-правового 
договору та на підс-
таві свідоцтва про 
право на спадщину;  

 які документи необ-
хідні для державної 
реєстрації права на 
землю в 2014 р. і як 
саме проводиться 
реєстрація права 
оренди на землю.  

Цільова аудиторія - сіль-
ські голови, фермери та 
пайовики-орендодавці 
Вознесенського району, 
усього 25 осіб.  
Семінар проводився з 
метою підвищення квалі-
фікації сільських голів, 
фермерів, пайовиків- 
орендодавців – предста-
вників більшості сіл Воз-
несенського району – у 

питаннях законодавства, 
набуття та реєстрації 
прав на землю. Цикл на-
вчання провели спеціалі-
сти відділу управління 
юстиції Вознесенського 
району та громадської 
організації «Агентство 
економічного розвитку». 
Була надана інформація 
про правову допомогу та 
інформаційно-
просвітницьку роботу: 
захист прав власності на 
землю, підвищення рівня 
обізнаності селян, спри-
яння розумінню власни-
ками паїв своїх прав, за-
безпечення їх захисту.  
Представники сільських 
рад, селяни-пайовики та 
фермери Вознесенського 
району Миколаївської 
області дізналися про 
діяльність ЦВЮП в райо-
ні, про правозахисну 
складову Проекту АгроІн-
вест, а також отримали 
знання з питань реєстра-
ції прав на землю.  

Семінар «Зміни в земельному законодавстві України», 
Миколаївська область  

 Стор. 4 

1 липня 2014 року 
проект USAID АгроІ-
нвест у співпраці з 
партнерськими ор-
ганізаціями, а також 
представниками 
фермерських госпо-
дарств провели кру-
глий стіл з обгово-
рення проекту Зако-
ну «Про внесення 
змін до Закону Укра-
їни «Про фермерсь-
ке господарство». 

За результатами обгово-
рення підготовлені про-
позиції по вдосконален-
ню запропонованого про-
екту Закону для подання 
їх до Міністерства аграр-
ної політики та продово-
льства. 
У заході взяли участь 15 
представників сільського-
сподарських обслуговую-
чих кооперативів та фер-
мерських господарств.  

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



Липень 2014 року Стор. 5 

2 липня 2014 року парт-
нер Проекту USAID Агро-
Інвест – Херсонська об-
ласна організація Коміте-
ту виборців України – у 
рамках проекту 
«Земельні права: консу-
льтування, правозахист 
та яскрава просвіта на 
Півдні України», що здій-
снюється за підтримки 
АгроІнвесту, організува-
ла колективну консульта-
цію на тему «Захист зе-
мельних прав мешканців 
села Веселе Берислав-
ського району». 
Мета заходу полягала в 
наданні правових консу-
льтацій мешканцям села 

Веселе Бериславського 
району. 
У заході взяли участь 
селищний голова та 14 
мешканців села – влас-
ників земельних ділянок. 
Юрист проекту Олек-
сандр Токаленко нада-
вав присутнім юридичні 
консультації з питань, які 
їх найбільше турбували, 
в першу чергу, з питань 
державної реєстрації зе-
мельних прав та вико-
нання договорів оренди 
земельних ділянок з боку 
фермерів-орендарів. 
Присутні цікавились дія-
льністю Центру і отрима-

ли необ-
хідну 
правову 
допомо-
гу. 
Плану-
ється 
укладан-
ня Угоди 
про спів-
працю із 
селищ-
ним голо-
вою с. 
Веселе 
та пода-
льше 
консуль-
тування землевласників. 

Колективна консультація «Захист земельних прав мешканців 
села Веселе Бериславського району», Херсонська область 

2 липня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – Херсонська обла-
сна організація Комітету 
виборців України – у рам-
ках проекту «Земельні 
права: консультування, 
правозахист та яскрава 
просвіта на Півдні Украї-
ни», що здійснюється за 
підтримки АгроІнвесту, 
провела колективну кон-
сультацію на тему 
«Захист земельних прав 
мешканців села Козацьке 
Бериславського району». 
Мета заходу полягала в 
наданні правових консу-
льтацій мешканцям села 
Козацьке Бериславського 
району. 
У заході взяли участь се-
лищний голова та 7 меш-

канців села Козацьке – 
власників земельних ді-
лянок. 
Юрист проекту Олек-
сандр Токаленко на-
дав присутнім юриди-
чні консультації з пи-
тань, які їх найбільше 
турбували, в першу 
чергу, з питань держа-
вної реєстрації земе-
льних прав та вико-
нання договорів орен-
ди земельних ділянок 
з боку фермерів-
орендарів, 
Присутні цікавились 
діяльністю Центру і 
отримали необхідну 
правову допомогу. 
Планується укладання 
Угоди про співпрацю із 
селищним головою с. 

Козацьке та подальше 
консультування землев-
ласників. 

Колективна консультація «Захист земельних прав мешканців 
села Козацьке Бериславського району», Херсонська область 



 Стор. 6 

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

Проект USAID АгроІнвест 
проводить масштабну 
програму з підвищення 
організаційної спромож-
ності галузевих асоціацій 
аграрного сектору. 
3 липня 2014 року відбув-
ся черговий, шостий, на-
вчальний тренінг у рамках 

зазначеної програми на 
тему «Зв’язки з громадські-
стю та посилення іміджу». 
Учасники мали змогу озна-
йомитися з особливостями 
клієнтського, фінансового, 
антикризового та внутріш-
нього PR, розглянули спе-
цифіку зв’язків з державни-

ми органами, з’ясували, як 
використовувати різнома-
нітні PR-технології, як вра-
ховувати культурні відмін-
ності, як забезпечувати 
взаємодію з суспільством 
та як оцінювати ризики та 
можливості при здійсненні 
відповідального бізнесу.  

Засідання робочої групи із земельних питань, Полтавська 
область 

7 липня 2014 року партнер 
Проекту USAID АгроІнвест 
– ГО «Громадська платфо-
рма впровадження земе-
льної реформи у Дніпропе-
тровській області» спільно 
із Спілкою сільських жінок 
України – провела засідан-
ня експертної групи для 

обговорення та аналізу 
проблем і конфліктних си-
туацій у сфері земельних 
відносин у Полтавській 
області. 
Мета заходу: виявлення та 
аналіз існуючих конфліктів 
у земельній сфері в кожно-
му із районів області, запо-

внення матриць аналізу 
конфліктів та рівня їх вирі-
шення, підготовка пропози-
цій щодо розв’язання по-
ширених конфліктних ситу-
ацій. 
Захід відбувся у м. Зінькові 
Полтавської області. 

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

4-5 липня 2014 року Парт-
нер Проекту USAID АгроІн-
вест – ГО «Спілка сприян-
ня розвитку сільського зе-
леного туризму в Україні» 
– провела Всеукраїнську 
конференцію «Формування 
політики розвитку та функ-
ціонування сільського ту-
ризму в Україні як фактора 
сільського розвитку». Захід 
проводився з метою розро-
бки пропозицій щодо голо-
вних засад державної полі-
тики у сфері сільського 
туризму, вдосконалення 
систем якості послуг у 
сфері сільського туризму 
та інституційного розвитку, 

розбудови і підвищення 
авторитету Спілки сприян-
ня розвитку сільського зе-
леного туризму в Україні.  
У конференції взяли 
участь представники з 18 
областей України.  Серед 
них були власники індиві-
дуальних та колективних 
засобів розміщення, особи-
стих селянських та фер-
мерських господарств, 
представники громадських 
організацій, центральних і 
місцевих органів виконав-
чої влади та самовряду-
вання, засобів масової ін-
формації, міжнародних 
організацій та благодійних 

фондів. Захід відбувся в 
етнографічному комплексі 
«Українське село» в Київ-
ській області. 
Під час проведення конфе-
ренції працювали майстер 
класи Людмили Смоляко-
вої, народного майстра 
«Гончар без гончарного 
кола» (Трипільська культу-
ра) та Олени Щербань, 
етнолога, етнографа, істо-
рика, керамолога, майстра 
з виготовлення української 
традиційної ляльки-
мотанки, колекціонера та 
популяризатора творів 
українського традиційного 
мистецтва та побуту.  



Радіопрограма «Моя земля – моє право» 
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8 липня 2014 року на 1-
му Національному радіо-
каналі, в програмі 
«Колос», вийшла в ефір 
чергова радіопрограма 
«Моя земля – моє пра-
во». 

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

АгроІнвест. 
Тема випуску: «Як стиму-
лювати розвиток сільсь-
кого зеленого туризму в 
Україні?». 

10 липня 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 реа-
лізується за підтримки 
АгроІнвесту, провела 
колективну консультацію 
на тему «Захист земель-

них прав мешканців села 
Трапівка Татарбунарсь-
кого району». 
Мета заходу полягала в 
наданні правових консу-
льтацій мешканцям цьо-
го села. 
У заході взяли участь 12 
місцевих жителів. 
Юристи Проекту надава-
ли присутнім юридичні 
консультації з питань, які 
їх найбільше турбували, 
в першу чергу, з питань 

державної 
реєстрації 
земель-
них прав 
та вико-
нання до-
говорів 
оренди 
земель-
них діля-
нок з боку 
фермерів-
оренда-
рів. 

Колективна консультація «Захист земельних прав 
мешканців села Трапівка Татарбунарського району», 
Одеська область 

Тренінг «Управління персоналом», Київ 

Проект USAID АгроІн-
вест проводить масшта-
бну програму з підви-
щення організаційної 
спроможності галузевих 
асоціацій аграрного сек-
тору. 
10 липня 2014 року від-
бувся черговий, сьомий, 
навчальний тренінг у 
рамках зазначеної про-
грами на тему 
«Управління персона-
лом».  
Учасники тренінгу озна-

йомилися з такими тема-
ми:  
• Сучасні тенденції та їх 
вплив на управління пер-
соналом;  
• Поняття «управління 
персоналом»;  
• Підходи до управління 
персоналом;  
• Поняття мотивації пер-
соналу;  
• Класичні і сучасні теорії 
мотивації в практиці; 
• Поняття «найм» персо-
налу. 
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11 липня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – Регіональна гро-
мадська організація 
«Перший аграрний клас-
тер» – у рамках реалізації 
проекту «Врегулювання 
земельних відносин в 
сільській місцевості» про-
вела семінар-навчання на 
тему: «Приватизація та 
оренда земельних діля-
нок сільськогосподарсько-
го призначення за новим 
земельним законодавст-
вом». 

Семінар відвідали: вико-
нуючий обов’язки дирек-

тора Депа-
ртаменту 
агропро-
мислового 
розвитку 
Чернівець-
кої облас-
ної держа-
вної адмі-
ністрації 
Василь 

Сандуляк, заступник ди-
ректора цього ж департа-
менту Людмила Федірчик, 
директор Буковинської 
державної сільськогоспо-
дарської дослідної станції 
Василь Осадчук, началь-
ники управлінь агропро-
мислового розвитку рай-
держадміністрацій, спеці-
алісти Департаменту аг-
ропромислового розвит-
ку, керівники та спеціаліс-
ти обслуговуючих струк-
тур, наукових установ, 
керівники сільськогоспо-
дарських підприємств та 
представники громадсь-
ких організацій. Всього у 
заході взяли участь 27 
осіб. 

Захід проводився з метою 
надання учасникам семі-
нару інформації про поря-
док приватизації земель 
сільськогосподарського 
призначення та передачі 
їх в оренду за новим зе-
мельним законодавством, 

а також роз’яснення сіль-
ському населенню прак-
тичних питань захисту 
прав на землю. 

У ході семінару обговорю-
валися такі питання: 

1. Особливості привати-
зації земельних ділянок 
за новим земельним зако-
нодавством.  

2. Оренда земельних ді-
лянок. 

Підвищення поінформо-
ваності учасників семіна-
ру із зазначених питань 
дозволить їм практично 
організувати роботу з 
приватизації земельних 
ділянок, кваліфіковано 
надавати консультації 
сільським жителям, а та-
кож сприятиме їм у вирі-
шенні земельних питань 
та при захисті земельних 
прав. 

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

10 липня 2014 
року галузеві 
асоціації АПК– 
партнери Про-
екту USAID 
АгроІнвест – 
провели дру-
гий етап III 
Всеукраїнсько-
го аграрного 
форуму, 
участь у якому 
взяли сільсь-

когосподарські товарови-
робники та переробники з 
усіх регіонів України, а 

також представники гро-
мадських професійних 
об'єднань АПК. До участі 
у заході також долучився 
Прем'єр-міністр України 
Арсеній Яценюк, Міністр 
аграрної політики та про-
довольства України Ігор 
Швайка та керівники 
центральних органів ви-
конавчої влади. 

Всеукраїнський аграрний 
форум є постійно платфо-
рмою, яка об’єднує профі-
льні асоціації, товарови-

робників та переробників 
сільськогосподарської 
продукції. Координаційна 
рада Форуму аналізує 
ситуацію в агропромисло-
вому комплексі та вино-
сить найактуальніші пи-
тання на обговорення 
Всеукраїнського аграрно-
го форуму з метою ство-
рення сприятливих умов 
для господарювання на 
селі. 

Другий етап III Всеукраїнського аграрного форуму, Київ 
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11 липня 2014 року відбу-
лося чергове засідання 
Національного прес-клубу 
з аграрних і земельних 
питань на тему: «Як вико-
рінити корупцію в земель-
ній сфері?». 
Експерти та журналісти 
обговорювали, як шляхом 
простих кроків Уряд може 
спростити життя звичай-
ним землевласникам та 
землекористувачам, фер-
мерам та підприємцям. 
Доповідачами на засіданні 
були: 
Андрій Мартин, доктор 
економічних наук, завіду-
вач кафедрою землевпо-
рядного проектування На-
ціонального університету 
біоресурсів і природокори-
стування України; 
Сергій Біленко, член Ради 
асоціації "Земельна спілка 

України"; 
Микола Іщук, нача-
льник головного 
управління ДЗА в 
Київській області; 
Анна Нагнибіда, ви-
конавчий директор 
ВГО "Спілка землев-
порядників України"; 
Павло Кулинич, го-
ловний юридичний 
радник Проекту USAID 
АгроІнвест. 
Експерти висвітлили такі 
питання: 
 хто ініціював розробку 

програми «10 кроків по 
боротьбі з корупцією в 
земельній сфері»; 

 які засадничі положен-
ня програми; 

 які земельні питання 
досі залишаються осо-
бливо корупційно не-

безпечними; 
 які механізми подо-

лання корупції в земе-
льній сфері пропону-
ються в програмі; 

 які державні структури 
та громадські організа-
ції долучилися до роз-
робки програми; 

 на який термін розра-
хована реалізація про-
грами. 

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

11 липня 2014 року експе-
рти Проекту USAID АгроІн-
вест взяли участь у щоріч-
ній Міжнародній конфере-
нції з розвитку органічного 
сектору в Центральній та 
Східній Європі і країнах 
Центральної Азії “YES!
Organic-2014”, що прохо-
дила в НСК 
«Олімпійський».  

“YES! Organic - 2014” - од-
на з найбільш очікуваних 
міжнародних бізнес-
платформ, яка зібрала топ
-представників вироб-
ництв в органічному секто-
рі (органічне сільське гос-
подарство, продукти хар-
чування, текстиль, косме-
тика, побутова хімія), а 
також представників дер-
жавних органів, інвесторів 
рітейлерів. Під час заходу 
обговорювалися питання 
законодавчого регулюван-
ня органічної продукції у 
країнах ЄС та Східної Єв-
ропи, фінансових інвести-
цій в органічний сектор. У 

ході конференції відбули-
ся панельні дискусії, а та-
кож дегустації органічних 
страв та виставка органіч-
ного текстилю. 

Експерт проекту USAID 
АгроІнвест Владислав Ка-
рпенко виступив із допо-
віддю про перспективи 
розвитку сільськогоспо-
дарських обслуговуючих 
кооперативів органічної 
продукції в Україні.  

У конференції взяли 
участь 120 делегатів, а 
виставку відвідали близь-
ко 1000 осіб. 

Конференція та виставка індустрії органічного виробництва 
в Україні та Східній Європі, Київ 



14 липня 
2014 року 
Проект 
USAID Аг-
роІнвест 
провів се-
мінар для 
представ-
ників збу-
тових ор-
ганізацій, 
виробників 
та переро-
бників 
сільського-

сподарської продукції та 
представників органів міс-
цевої влади щодо впрова-
дження системи безпечно-

сті харчових продуктів, за-
снованої на принципах 
ХАССП, на малих та сере-
дніх підприємствах зі збері-
гання, обробки та перероб-
ки сировини і продуктів 
харчування. 

Захід проводився з метою 
надання керівникам/
працівникам малих і серед-
ніх підприємств інформації 
про основні поняття систе-
ми ХАССП, а також практи-
чних порад із впроваджен-
ня та підтримання ефекти-
вності системи безпечності 
харчових продуктів, засно-
ваних на принципах 
ХАССП ( англ. НАССР – 
система, що дозволяє 
створити на підприємстві 

умови для виробництва 
безпечної продукції шля-
хом визначення небезпеч-
них чинників і контролю за 
ними). У першу чергу, для 
тих виробників харчових 
продуктів, які здійснюють 
обробку, переробку чи збе-
рігання овочів і фруктів: 
миття, фасування, подріб-
нення, сушіння, консерву-
вання, охолодження, замо-
рожування, виготовлення 
варення, соків тощо. 

Захід проводився у спів-
праці з Чернігівською обла-
сною державною адмініст-
рацією та Торгово-
промисловою палатою Че-
рнігівської області. 

Семінар щодо впровадження системи безпечності харчових 
продуктів на основі принципів ХАССП, Чернігів 
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15 липня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – Херсонська обла-
сна організація ВГО 
“Комітет виборців Украї-
ни”– у рамках проекту 
«Земельні права: консу-
льтування, правозахист 
та яскрава просвіта на 
Півдні України» провела 
для представників фер-
мерських господарств, 
пайовиків, орендарів та 
землевласників Вознесен-
ського району Миколаїв-
ської області сільські схо-
ди на тему «Оренда землі 
в України». 

Метою заходу було на-
вчання та ознайомлення 
селян Вознесенського 
району із земельним зако-
нодавством України, із 
змінами у законах, що 
регулюють питання влас-

ності та оренди землі. 

Під час сходів розгляда-
лися такі питання: як офо-
рмити права власності у 
2014 році, які документи 
необхідні сьогодні для 
державної реєстрації пра-
ва на землю і як саме про-
водиться реєстрація пра-
ва оренди на землю. Під-
вищення поінформовано-
сті учасників сходів із за-
значених питань дозво-
лить їм кваліфіковано на-
давати консультації сіль-
ським жителям та сприя-
тиме їм у вирішенні земе-
льних проблем та захисті 
земельних прав. 

Сход проводився для під-
вищення кваліфікації сіль-
ських голів та фермерів і 
пайовиків- орендодавців – 
представників більшості 

сіл Вознесенського райо-
ну – з питань новин зако-
нодавства, набуття та 
реєстрації прав на землю.  

Цикл навчання проводили 
спеціалісти відділу управ-
ління юстиції Вознесенсь-
кого району та громадсь-
кої організації «Агентство 
економічного розвитку». 
Була надана інформація 
про правову допомогу та 
ін-формаційно-просвітни-
цьку роботу: захист прав 
власності на землю, під-
вищення рівня обізнаності 
селян, сприяння розумін-
ню власниками паїв своїх 
прав, забезпечення їхньо-
го захисту. 

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



15 липня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІн-
вест – ГО «Громадська 
платформа впровадження 
земельної реформи» – 
провела засідання експер-
тної групи для обговорен-
ня і аналізу проблем та 

конфліктних ситуацій у 
сфері земельних відносин 
у Томаківському районі 
Дніпропетровській області. 
Мета заходу – виявлення 
та аналіз існуючих конфлі-
ктів у земельній сфері в 
кожному із районів облас-

ті, заповнення матриць 
аналізу конфліктів та рівня 
їх вирішення, підготовка 
пропозицій щодо розв’я-
зання поширених конфлік-
тних ситуацій. 

Липень 2014 року Стор. 11 

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

15-17 липня 2014 року 
Проект АгроІнвест у спів-
праці із партнерськими 
організаціями провели 
навчальну поїздку, прис-
вячену розвитку системи 
збуту продукції фермер-
ських господарств на 
прикладі роботи оптового 
ринку сільгосппродукції 
«Шувар». 
Під час поїздки учасники 
ознайомилися з діяльніс-
тю ринку "Шувар", вимо-
гами ринку до поставок, 
виробництва і збуту пло-
дово-овочевої та іншої 
сільськогосподарської 

продукції та актуальними 
проблемами, що хвилю-
ють фермерів, зокрема, 
питаннями забезпечення 
дієвості роботи фермер-
ських груп. 
Ще під час навчальної 
поїздки фермери з 
Херсонської області під-
писали ряд контрактів на 
дистанційний продаж 
своєї продукції на ринку 
«Шувар». Дистанційний 
продаж продукції – одна з 
моделей співпраці опто-
вого ринку і сільгоспвиро-
бників. 

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



 Стор. 12 

16 липня 2014 року Асоціа-
ція свинарів України за 
підтримки Проекту USAID 
АгроІнвест провела круг-
лий стіл на тему: 
«Свинокомплекси: мене-
джмент гною та його вплив 
на навколишнє середови-
ще». Круглий стіл відбувся 
у рамках програми Робочої 
групи із розвитку та регу-
ляції галузі свинарства 
Департаменту тваринницт-
ва Міністерства аграрної 
політики України. На захо-
ді обговорювалися про-
блеми санітарних зон сви-

ногосподарств та видален-
ня і утилізації гною. 

Свинокомплекси: менеджмент гною та його вплив на 
навколишнє середовище 

17 липня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест у 
співпраці з Українським 
жіночим фондом та ГО 
«Громадська платформа 
впровадження земельної 
реформи в Дніпропетров-
ській області» провели 
семінар для оцінки ефек-
тивності реалізації навча-
льної програми «Підви-
щення кваліфікації парт-

нерів АгроІнвесту щодо 
включення ґендерних 
аспектів до процесів роз-
витку села».  

Семінар відвідали 12 уча-
сників програми зі схід-
них областей України. 
Вони обговорили досяг-
нення та виклики у ході 
реалізації навчальної 
програми з гендерної ін-

теграції у сільській місце-
вості, провели аналіз 
процесу впровадження 
гендерночутливих прак-
тик у життя сільських гро-
мад та обмінялися інфор-
мацією про можливі мо-
делі мобілізації місцевих 
ресурсів з врахуванням 
гендерного компоненту. 

Семінар з обговорення навчальної програми гендерної інтеграції 
у сільській місцевості, Дніпропетровськ 

18 липня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – Одеська обласна 
організація ВГО “Комітет 
виборців України” – спіль-
но з Татарбунарським 
районним управлінням 
юстиції провели практич-
ний семінар для праців-

ників сільських рад Тата-
рбунарського району 
Одеської області під на-
звою “Надання первинної 
правової допомоги з зе-
мельних питань у місце-
вих громадах”. 

Метою проведення прак-
тичного семінару було 

ознайомлення представ-
ників сільських рад з мо-
жливостями для надання 
членам місцевих громад 
безоплатної правової 
допомоги із земельних 
питань з боку органів 
державної влади та міс-
цевого самоврядування; 

Практичний семінар «Надання первинної правової допомоги із 
земельних питань в місцевих громадах», Одеська область 



розкрити потенційні мож-
ливості та повноваження 
в цьому процесі органів 
місцевого самоврядуван-
ня; забезпечити коорди-
націю та співпрацю орга-
нів державної влади, міс-
цевого самоврядування, 
землевпорядних та пра-
возахисних організацій у 
цій сфері. Актуальність 
проведення такого заходу 
зумовлюється значним 
обсягом запитів жителів 
невеликих місцевих гро-
мад на отримання якісної 
оперативної безоплатної 
первинної правової допо-
моги з усього комплексу 
земельних питань. 

Проведення практичного 
семінару сприяло підви-
щенню рівня надання без-
оплатної первинної пра-
вової допомоги на селі 
(зокрема щодо земельних 
питань), активізації робо-
ти органів місцевого само-
врядування в цій сфері та 
загальній координації всіх 
зацікавлених сторін, а 
також ефективнішим реа-
лізації та захисту власни-
ками земельних ділянок 
свого права власності. По 
закінченні заходу пред-
ставникам всіх сільських 
рад Татарбунарського 
району були передані 
комплекти правових про-

світницьких матеріалів, 
підготовлених ресурсно-
інформаційним центром 
Проек-
ту 
USAID 
АгроІн-
вест. У 
заході 
взяли 
участь 
18 
осіб. 

Липень 2014 року Стор. 13 

19 липня 2014 року на 1-
му Національному радіо-
каналі, у програмі 
«Колос», вийшла в ефір 
програма, присвячена сі-
мейним фермерським гос-
подарствам. Партнери 
Проекту USAID АгроІнвест 
– Національна асоціація 
сільськогосподарських 
дорадчих служб України 
та експерти галузі – гово-
рили про роль дорадчих 

служб у розбудові сімей-
них ферм. Про важливість 
такої форми господарю-
вання свідчить також і те, 
що Організація Об’єдна-
них Націй проголосила 
2014-й рік Міжнародним 
роком сімейних фермер-
ських господарств. 
У програмі виступили: 
Роман Корінець, прези-
дент Національної асоціа-
ції сільськогосподарських 

дорадчих служб України; 
Іван Томич, президент 
Союзу учасників сільсько-
господарських обслугову-
ючих кооперативів Украї-
ни; Олександр Шевченко, 
директор Департаменту 
агропромислового розвит-
ку Київської обласної дер-
жавної адміністрації; Ген-
надій Новиков, голова Аг-
рарного союзу України. 

Радіопрограма, присвячена сімейним фермерським 
господарствам 

22 липня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – Херсонська облас-
на організація Комітету 
виборців України – у рам-
ках проекту «Земельні 
права: консультування, 
правозахист та яскрава 
просвіта на Півдні Украї-
ни», що здійснюється за 
підтримки АгроІнвесту, 

провела колективну консу-
льтацію на тему «Захист 
земельних прав мешкан-
ців села Трапівка Татарбу-
нарського району». 

Мета заходу полягала в 
наданні правових консуль-
тацій мешканцям цього 
села. У заході взяли 
участь 14 місцевих жите-
лів. 

Юристи проекту надавали 
присутнім юридичні консу-
льтації з питань, які їх най-
більше турбували, в пер-
шу чергу, з питань держа-
вної реєстрації земельних 
прав та виконання догово-
рів оренди земельних ді-
лянок з боку фермерів-
орендарів. 

Колективна консультація «Захист земельних прав мешканців 
села Трапівка Татарбунарського району», Одеська область 



 Стор. 14 

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

Засідання робочої групи з розробки проекту Аграрного 
кодексу України, Київ 

22 липня 2014 року Юри-
дичний радник Проекту 
USAID АгроІнвест Павло 
Кулинич узяв участь у за-
сіданні робочої групи Міні-
стерства аграрної політи-
ки та продовольства 
України щодо розробки 
проекту Аграрного кодек-
су України. Зустріч відбу-
лася під керівництвом 
Міністра аграрної політики 
та продовольства України 
Ігоря Швайки. 

За словами Міністра, Аг-
рарний кодекс має на меті 
підтримку державної полі-
тики, розвиток сільського 
господарства та забезпе-
чення впровадження мо-
делі аграрної галузі. 
"Аграрний кодекс – це 
візія, яка покликана систе-

матизувати законодавст-
во, побороти правовий 
хаос, який був у нашій 
державі протягом бага-
тьох років. Україні потрі-
бен Аграрний кодекс, який 
би поєднав потенціал аг-
рарного комплексу, потре-
би сільгоспвиробників та 
інтереси держави і суспі-
льства", – підкреслив Мі-
ністр. 

У ході зустрічі було виок-
ремлено три безпосеред-
ні питання, які наразі пот-
ребують вирішення: 

- уніфікація і систематиза-
ція норм чинного законо-
давства; 

- запровадження на ринку 
сільськогосподарської 
продукції прозорих пра-
вил; 

- приведення аграрного 
законодавства у відповід-
ність до міжнародних 
норм. 

За результатами засідан-
ня було погоджено, що 
кожен із членів робочої 
групи має запропонувати 
своє бачення структури 
проекту Кодексу та пода-
ти пропозиції для обгово-
рення на наступному засі-
данні робочої групи. Та-
кож під час наради було 
підкреслено необхідність 
спиратися при розробці 
Аграрного кодексу на дос-
від у цьому питанні таких 
країн, як, наприклад, 
Франція, Мексика чи Арге-
нтина. 

Засідання Робочої групи з питань розвитку малих форм 

22 липня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест спі-

льно з Національною асо-
ціацією сільськогосподар-

ських дорадчих служб 
України та іншими 
партнерами взяв 
участь у Засіданні 
робочої групи з пи-
тань розвитку малих 
форм господарюван-
ня на селі, що відбу-
лося в Міністерстві 
аграрної політики та 
продовольства Украї-
ни. 

На засіданні обгово-
рювалося законодав-
че врегулювання тра-
нсформації особистих 
селянських госпо-
дарств у сімейні фер-
мерські господарства, 

а також організації їх гос-
подарської діяльності. 

Президент НАСДСУ Ро-
ман Корінець, який вхо-
дить до складу робочої 
групи, виступив з презен-
тацією про правове врегу-
лювання створення, дія-
льності та державної підт-
римки сімейних фермер-
ських господарств. 

В результаті обговорення 
було прийнято рішення 
розробити пропозиції що-
до необхідних змін та до-
повнень до Закону Украї-
ни "Про фермерське гос-
подарство" та розглянути 
їх на наступному засіданні 
робочої групи. 



23–24 липня 2014 року 
партнером Проекту USAID 
АгроІнвест – Національ-
ною асоціацією сільсько-
господарських дорадчих 
служб України – було про-
ведено дводенний семі-
нар-тренінг з підготовки 
регіональних інструкторів 
у сфері сільськогосподар-
ської обслуговуючої коо-
перації. 

Захід проводився в рам-
ках реалізації Проекту 
USAID АгроІнвест 
«Зміцнення спроможності 
Національної асоціації 
сільськогосподарських 
дорадчих служб України у 
сфері розвитку сільського-
сподарської обслуговую-
чої кооперації». 

Учасниками семінару бу-
ли фахівці департаментів 
агропромислового розвит-
ку обласних державних 
адміністрацій та сільсько-
господарські дорадники, 
що представляють майже 
всі регіони України, де 
вони опікуються пробле-
мами сільськогосподарсь-
кої кооперації. 

Від проекту USAID АгроІн-
вест було зроблено насту-
пні презентації: «Алгоритм 
створення СОК», «Проект 
USAID АгроІнвест – мож-
ливості співпраці» та 
«Фінансова діяльність ко-
оперативу: характеристи-
ка і склад грошових над-
ходжень, фонди, управ-
ління фінансовою діяльні-
стю, особливості ціноутво-

рення». 

Тематика навчання: 

 Обслуговуючий коопе-
ратив як особлива 
форма господарської 
діяльності; 

 Кооперативне законо-
давство України – ко-
роткий огляд. Зарубіж-
ний досвід; 

 Правові, організаційно
-економічні основи 
створення кооперати-
ву; 

 Організація господар-
ської діяльності окре-
мих видів обслуговую-
чих кооперативів; 

 Фінансова діяльність 
кооперативу та систе-
ма ціноутворення;  

 Оподаткування сільсь-
когосподарських об-
слуговуючих коопера-
тивів (СОК); 

 Бухгалтерський облік 
у СОК; 

 Статут, Примірні пра-
вила внутрішньогоспо-
дарської діяльності 
обслуговуючого коо-
перативу. Особливості 
розробки та застосу-
вання; 

 Практичні заняття. 
Розробка і презента-
ція учасниками проек-
ту ідеального СОК. 

Лекційне подання матері-
алу чергувалося з елеме-
нтами практичних занять 

із залученням ілюстратив-
них матеріалів. 

Завданням заходу була  
підготовка регіональних 
інструкторів сфери сільсь-
когосподарської обслуго-
вуючої кооперації, а також 
підвищення професійного 
рівня фахівців у цій галузі. 

Липень 2014 року Стор. 15 

Семінар-тренінг для регіональних кооперативних інструкторів, 
Київ 



 Стор. 16 

23 липня 2014 року 
Проект USAID Аг-
роІнвест організу-
вав семінар для 
представників збу-
тових організацій, 
виробників та пе-
реробників сільсь-
когосподарської 
продукції та пред-
ставників органів 
місцевої влади 
Херсонської облас-

ті щодо впровадження 
систем безпечності хар-
чових продуктів, засно-
ваних на принципах 
ХАССП, на малих та 
середніх підприємствах 
зі зберігання, обробки та 
переробки сировини і 
продуктів харчування. 
Семінар зібрав понад 90 
учасників. 

Захід проводився з ме-
тою надання керівникам/
працівникам малих і се-
редніх підприємств ін-

формації про основні 
поняття, а також практи-
чних порад із впрова-
дження та підтримання 
ефективності системи 
безпечності харчових 
продуктів, заснованих на 
принципах ХАССП (англ. 
НАССР – система, що 
дозволяє створити на 
підприємстві умови для 
виробництва безпечної 
продукції шляхом визна-
чення небезпечних чин-

ників і контролю за ни-
ми). Захід був корисним, 
у першу чергу, тим виро-
бникам харчових проду-
ктів, які здійснюють об-
робку, переробку чи збе-
рігання овочів та фрук-
тів: зберігання, миття, 
фасування, подрібнен-
ня, сушіння, консерву-
вання, охолодження, 
заморожування, вигото-
влення варення, соків 
тощо. 

Семінар щодо впровадження системи безпечності харчових 
продуктів на основі принципів НАССР, Херсон 

25 липня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
узяв участь в обговорен-

ні підхо-
дів та 
практики 
впрова-
дження 
сектора-
льних 
реформ в 
Україні в 
цілому та 
земель-
них відно-
синах зок-
рема.  

На круглому столі, орга-
нізованому партнером 
Проекту – Земельною 
спілкою України – підні-
малися такі питання: 

• які типові проблеми 
неурядових організацій 
при впровадженні секто-
ральних реформ в Укра-
їні?  

• на яких рівнях 
«буксують» реформи: 
парламент, уряд, відом-
ства?  

• як проводити реформи 
в секторах із сильним 
чиновницьким опором?  

• органи державної вла-
ди - суб'єкти чи об'єкти 
реформування?  

• як можна просто вирі-
шити застарілі проблеми 
– на прикладі земельно-
майнових відносин? 

У рамках круглого столу 
також були представлені 
результати напрацю-
вань Земельної спілки 
України – програма під 
назвою «Десять кроків 
для подолання корупції 
в земельних відноси-
нах». 

Круглий стіл щодо подолання корупції в земельних 
відносинах в Україні, Київ 
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30 липня 2014 року пар-
тнер Проекту USAID Аг-
роІнвест - Громадська 
організація «Громадська 
платформа впроваджен-
ня земельної реформи в 
Дніпропетровській обла-
сті» - в рамках реалізації 
проекту «Створення ме-
режі правової підтримки 
сільського населення в 
галузі земельних відно-
син» провела у м. Ніко-
поль тренінг для членів 
робочої групи з опрацю-
вання земельних пи-
тань. Крім членів робо-
чої групи, до участі у 
тренінгу долучилися та-
кож голови сільських 
рад та землевпорядни-
ки, усього 24 учасники, з 
них 9 жінок. 

Мета проведення захо-
ду: надання представни-
кам району інструмента-

рію виявлення та меха-
нізму вирішення про-
блем і конфліктів у земе-
льній сфері у територіа-
льних громадах Ніко-
польського району Дніп-
ропетровської області. 

Завдання, які вирішува-
лися під час тренінгу: 

• визначити типові про-
блеми, конфлікти, пору-
шення прав власників та 
користувачів земельних 
ділянок в районі, засто-
совуючи напрацьовані 
методики;  

• надати інформацію про 
існуючі механізми спіль-
ного вирішення грома-
дою району і владою 
типових проблем та кон-
фліктів у сфері земель-
них відносин; 

• визначити особливі 
характерні для даного 

регіону 
проблеми 
та обгово-
рити шляхи 
їх вирішен-
ня шляхом 
залучення 
місцевого 
та обласно-
го потенціа-
лу і з вико-
ристанням 
ресурсу 
місцевих 
бюджетів 
та кошт 
зацікавле-
них сторін 
(на прикладі укладення 
договорів оренди водних 
об’єктів); 

• визначити перелік про-
блем, що потребують 
обговорення та вивчен-
ня на наступному засі-
данні робочої групи. 

Тренінг для членів робочої групи з опрацювання земельних 
питань, Дніпропетровська область 

25 липня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
провів семінар для 
представників збутових 
організацій, виробників 
та переробників сільогс-
сппродукції та представ-
ників органів місцевої 
влади Одещини щодо 
впровадження систем 
безпечності харчових 
продуктів, заснованих на 
принципах ХАССП, на 
малих та середніх підп-
риємствах зі зберігання, 
обробки та переробки 
сировини і продуктів ха-
рчування.  

Семінар відвідали 22 

учасники. Захід прово-
дився з метою надання 
керівникам/працівникам 
малих і середніх підпри-
ємств інформації про 
основні поняття, а також  
практичних порад із 
впровадження та підтри-
мання ефективності сис-
теми безпечності харчо-
вих продуктів, заснова-
них на принципах 
ХАССП ( англ. НАССР – 
система, що дозволяє 
створити на підприємст-
ві умови для виробницт-
ва безпечної продукції 
шляхом визначення не-
безпечних чинників і ко-

нтролю за ними), у 
першу чергу, тим виро-
бникам харчових про-
дуктів, які здійснюють 
обробку, переробку чи 
зберігання овочів та 
фруктів: зберігання, 
миття, фасування, по-
дрібнення, сушіння, 
консервування, охоло-
дження, заморожуван-
ня, виготовлення ва-
рення, соків тощо. 

Семінар проводився у 
співпраці з Одеською 
обласною державною 
адміністрацією та Торго-
во-промисловою пала-
тою Одеської області. 

Семінар щодо впровадження системи безпечності харчових 
продуктів на основі принципів ХАССП, Одеса 
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Семінар щодо впровадження системи безпечності харчових 
продуктів на основі принципів ХАССП, Рівне 

30 лип-
ня 201-
4 року 
Проект 
USAID 
АгроІн-
вест 
провів 
семі-
нар 
для 
пред-

ставників збутових органі-
зацій, виробників та пере-
робників сільськогоспо-
дарської продукції та 
представників органів міс-
цевої влади Рівненської 
області щодо впрова-
дження систем безпечно-
сті харчових продуктів, 
заснованих на принципах 
ХАССП, на малих та се-
редніх підприємствах зі 
зберігання, обробки та 
переробки сировини і про-

дуктів харчування. 

Захід проводився з метою 
надання керівникам/
працівникам малих і сере-
дніх підприємств інфор-
мації про основні поняття, 
а також практичних порад 
із впровадження та підт-
римання ефективності 
системи безпечності хар-
чових продуктів, заснова-
них на принципах ХАССП 
(англ. НАССР – система, 
що дозволяє створити на 
підприємстві умови для 
виробництва без-
печної продукції 
шляхом визна-
чення небезпеч-
них чинників і 
контролю за ни-
ми), у першу чер-
гу, тим виробни-
кам харчових 
продуктів, які 
здійснюють обро-

бку, переробку чи збері-
гання овочів та фруктів: 
зберігання, миття, фасу-
вання, подрібнення, су-
шіння, консервування, 
охолодження, заморожу-
вання, виготовлення ва-
рення, соків тощо. 

Захід проводився у спів-
праці з Рівненською обла-
сною державною адмініст-
рацією та Торгово-
промисловою палатою 
Рівненської області. 

31 липня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – Національна асо-
ціація сільськогосподарсь-
ких дорадчих служб Украї-
ни - взяла участь у науко-
во-методологічному семі-
нарі «Розвиток сільських 
територій: науково-
методологічні та практичні 
засади». Президент Асоці-
ації Роман Корінець висту-
пив із доповіддю про роль 
дорадництва у розвитку 
сільських територій. 

Організатори заходу: Ін-
ститут аграрної економіки 
та Інститут розвитку аграр-
них ринків за підтримки 
Агентства США з міжнаро-
дного розвитку (USAID). 

У заході брали участь 
представники органів вла-
ди та місцевого самовря-
дування, міжнародних ор-
ганізацій, професійних га-
лузевих асоціацій, пред-
ставники агробізнесу та 
науково-дослідних уста-
нов. 

У ході семінару були розг-
лянуті наступні питання:  

• сільські території – про-
блеми та їх вирішення в 
умовах розвитку місцевого 
самоврядування; 

• концептуальні напрями 
розвитку сільських терито-
рій; 

• роль дорадництва у роз-
витку сільських територій; 

• методичні підходи до 
системи ефективного 
управління сільських орга-
нів місцевого самовряду-
вання в контексті розвитку 
сільських територій; 

• об’єднання органів місце-
вого самоврядування та 
формування політики роз-
витку сільських територій; 

• світовий досвід розвитку 
сільських територій та мо-
жливості його використан-
ня в Україні; 

• розвиток сільських тери-
торій на основі моделей 
державно-приватного пар-
тнерства. 

Семінар щодо розвитку сільських територій, Київ 
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31 липня 2014 року пар-
тнер Проекту USAID Аг-
роІнвест – Одеська об-
ласна організація Комі-
тету виборців України – 
у 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 се-
ла Білолісся Татарбу-
нарського району». 

Мета заходу – надання 
правових консультацій 
мешканцям цього села. 

Юристи Проекту надали 
присутнім правові консу-
льтації з питань, які їх 
найбільше турбують, у 
першу чергу, з питань 
державної реєстрації 
земельних прав та вико-
нання договорів оренди 
земельних ділянок з бо-
ку фермерів-орендарів. 

Колективна консультація «Захист земельних прав мешканців 
села Білолісся Татарбунарського району», Одеська область 

31 липня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – Херсонська облас-
на організація Комітету 
виборців України – в рам-
ках виконання проекту 
«Земельні права: консуль-
тування, правозахист та 
яскрава просвіта на півдні 
України», що здійснюється 
за підтримки АгроІнвесту, 
організувала круглий стіл з 
обговорення проблем у 
сфері земельних прав у 
місті Херсоні та області. 

Метою заходу було презе-
нтувати досвід реалізації 
проекту «Земельні права: 
консультування, право 
захист та яскрава просвіта 
на півдні України» в місті 
Херсоні протягом 2012-
2014 років; обговорити 
проблемні питання та кон-
флікти навколо земельних 
відносин, які були виявле-
ні під час реалізації проек-
ту в Херсоні; обговорити 
можливі шляхи подолання 
цих конфліктних ситуацій. 
Презентувати подальші 
напрямки діяльності в ме-
жах проекту. 

Менеджер проекту Олек-
сандр Мошнягул розповів 

присутнім про проект 
«Земельні права: консуль-
тування, право захист та 
яскрава просвіта на півдні 
України», про його завдан-
ня, заходи, та результати 
реалізації в 2012 – 2014 рр 
в місті Херсоні., про про-
блеми та конфліктні ситуа-
ції навколо земельних пи-
тань, які були виявлені під 
час реалізації проекту.  

Цільова аудиторія: клієнти 
громадської приймальні, 
представники влади міста 
Херсон, представники 
НГО, представники ЗМІ, 
всього 20 осіб. 

Усі учасники заходу отри-
мали інформацію про 
впровадження проекту 
«Земельні права: консуль-
тування, право захист та 
яскрава просвіта на півдні 
України» в місті Херсоні 
протягом 2012 — 2014 ро-
ків, дізналися про пробле-
ми та конфлікти, які мають 
місце при вирішенні земе-
льних питань. Мали мож-
ливість обговорити ці про-
блемні питання, поділити-
ся досвідом їх вирішення, 
висловити свої пропозиції 
щодо застосування певних 

дій, в тому чи-
слі і норматив-
ного регулю-
вання, які пок-
ращили б стан 
дотримання 
земельних 
прав. 

Одразу по за-
вершенні круг-
лого столу 
юристи проек-
ту провели 
колективну консультацію 
щодо питань захисту зе-
мельних прав. 

Круглий стіл щодо захисту земельних прав, Херсон 
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5 серпня 2014 року  

Тренінг та засідання членів експертної групи з 
опрацювання земельних питань, Синельниківсь-
кий район Дніпропетровської області  

5 серпня 2014 року партнер Проекту USAID Агро-
Iнвест – «Громадська платформа впровадження зе-
мельної реформи в Дніпропетровській області» – про-
водить тренінг для членів експертної групи з опрацю-
вання земельних питань у Синельниківському районі 
області.  

У ході заходу відбудеться:  

 Навчання членів експертної групи механізмам та 
методам спільного вирішення земельних про-
блем; 

 Ознайомлення з інструментарієм та принципами 
проведення опитування; 

 Ознайомлення з методами пошуку, систематиза-
ції та рейтингування проблем на рівні громади та 
органів місцевого самоврядування; 

 Ознайомлення з шаблонами документів для збо-
ру і систематизації проблем та фіксації рішень; 

 Демонстрація практичного застосування методів 
та інструментарію; 

 Практична апробація окремих інструментів, а са-
ме – аналіз проблем за допомогою «матриць для 
аналізу проблем», мозкові штурми, обговорення, 
презентації. 

Одразу ж по закінченні тренінгу відбудеться засідан-
ня експертної групи щодо виявлення та обговорення 
проблем у земельній сфері, а також формування мат-
риць щодо виявлення конфліктів та пошуку шляхів і 
рівнів їх вирішення.  

Місце проведення: приміщення Синельниківської ра-
йонної адміністрації, Дніпропетровська область. 

 
5 серпня 2014 року  

Засідання експертів з розробки змін до Податко-
вого кодексу України, Київ 

5 серпня 2014 року Проект USAID АгроIнвест проведе 
робоче засідання групи експертів з розробки проекту 
Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України» в частині стимулювання розвитку 

сімейних фермерських господарств. Метою заходу є 
обговорення та доопрацювання пропозицій про вне-
сення змін до Податкового кодексу щодо спрощення 
та оптимізації оподаткування. 

Місце проведення: вул. Володимирська, 4, 2 поверх, 
офіс проекту USAID АгроIнвест. 

 
7 серпня 2014 року 

Колективна консультація «Захист земельних прав 
мешканців села Трапівка Татарбунарського райо-
ну», Одеська область 

7 серпня 2014 року партнер Проекту USAID Агро-
Iнвест – Одеська обласна організація Комітету вибор-
ців України – в рамках проекту «Земельні права: кон-
сультування, правозахист та яскрава просвіта на пів-
дні України», що здійснюється за підтримки Агро-
Iнвесту, проведе колективну консультацію на тему 
«Захист земельних прав мешканців села Трапівка 
Татарбунарського району».  

Мета заходу: надання правових консультацій мешка-
нцям села Трапівка Татарбунарського району. 

Юристи проекту надаватимуть присутнім правові кон-
сультації з питань, які їх найбільше турбують, в першу 
чергу з питань державної реєстрації земельних прав 
та виконання договорів оренди земельних ділянок з 
боку фермерів – орендарів. 

Місце проведення: селo Трапівка Татарбунарського 
району», Одеська область. 

 
9 серпня 2014 року 

Семінар для голів садових товариств та коопера-
тивів Бабушкінського району Дніпропетровська 

9 серпня 2014 року партнер Проекту USAID Агро-
Iнвест – «Громадська платформа впровадження зе-
мельної реформи» – проводить семінар для голів 
садових товариств та кооперативів Бабушкінського 
району м. Дніпропетровська. 

Тема семінару: «Актуальні проблеми оформлення 
права власності (користування) земельними ділянка-
ми, визначення організаційно – правової форми та 
методів ведення господарської діяльності садових 
товариств». 

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

 
12 серпня 2014 року 

Тренінг та засідання членів експертної групи з 
опрацювання земельних питань, Васильківський 
район Дніпропетровської області  

12 серпня 2014 року партнер Проекту USAID Аг-
роIнвест – «Громадська платформа впровадження зе-
мельної реформи» – проводить тренінг для членів екс-
пертної групи з опрацювання земельних питань у Ва-
сильківському районі області.  

У ході заходу відбудеться:  

 Навчання членів експертної групи механізмам та 
методам спільного вирішення земельних проблем; 

 Ознайомлення з інструментарієм та принципами 
проведення опитування; 

 Ознайомлення з методами пошуку, систематизації 
та рейтингування проблем на рівні громади та ор-
ганів місцевого самоврядування; 

 Ознайомлення з шаблонами документів для збору 
і систематизації проблем та фіксації рішень; 

 Демонстрація практичного застосування методів 
та інструментарію; 

 Практична апробація окремих інструментів, а саме 
– аналіз проблем за допомогою «матриць для ана-
лізу проблем», мозкові штурми, обговорення, пре-
зентації. 

Одразу ж по закінченні тренінгу відбудеться засідання 
експертної групи щодо виявлення та обговорення про-
блем у земельній сфері, а також формування матриць 
щодо виявлення конфліктів та пошуку шляхів і рівнів їх 
вирішення.  

Місце проведення: приміщення Васильківської район-
ної адміністрації. 

 
12 серпня 2014 року  

Радіопрограма «Моя земля – моє право»  

12 серпня 2014 року на 1-му Національному радіокана-
лі, в програмі «Колос», вийде в ефір чергова радіопро-
грама «Моя земля – моє право». 
Випуск готується у рамках однойменної інформаційної 
кампанії, що впроваджується Українським освітнім 
центром реформ за сприяння Проекту USAID Аг-
роIнвест. 

Тема випуску: «Чи потрібно запроваджувати постійно 
діючий мораторій на продаж земель сільськогосподар-
ського призначення?». 

 
14 серпня 2014 року 

Робоча нарада з питань початку польового етапу 
міжобласного соціологічного дослідження, Дніпро-
петровськ  

14 серпня 2014 року партнер Проекту USAID Агро-
Iнвест – «Громадська платформа впровадження земе-
льної реформи» – проводить робочу нараду з питань 
початку польового етапу міжобласного соціологічного 
дослідження, спрямованого на виявлення типових про-
блем, які є причинами конфліктів у сфері реалізації 
прав на землю. 

Місце проведення: м. Дніпропетровськ. 

 
14 серпня 2014 року 

Колективна консультація «Захист земельних прав 
мешканців села Лиман Татарбунарського району», 
Одеська область 

14 серпня 2014 року партнер Проекту USAID Аг-
роIнвест – Одеська обласна організація Комітету ви-
борців України – в рамках проекту «Земельні права: 
консультування, правозахист та яскрава просвіта на 
півдні України», що здійснюється за підтримки Аг-
роIнвесту, проведе колективну консультацію на тему 
«Захист земельних прав мешканців села Лиман Татар-
бунарського району». 

Мета заходу: надання правових консультацій мешкан-
цям села Лиман Татарбунарського району. 

Юристи проекту надаватимуть присутнім правові кон-
сультації з питань, які їх найбільше турбують, в першу 
чергу з питань державної реєстрації земельних прав 
та виконання договорів оренди земельних ділянок з 
боку фермерів – орендарів. 

Місце проведення: село Лиман Татарбунарського ра-
йону», Одеська область. 

 
15 серпня 2014 року 

Навчальний захід «Земельні відносини 2014», Київ 

15 серпня 2014 року партнер Проекту USAID Агро-
Iнвест – Асоціація «Земельна спілка України» – в рам-
ках реалізації спільного Проекту «Створення та розбу-
дова Ресурсного центру та веб-порталу з прав на зем-
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лю» проводить семінар під назвою: «Земельні відно-
сини 2014». 

На семінарі будуть розглянуті такі питання: 

 Загальний огляд змін у регулюванні земельних 
відносин у 2014 році: 

 новий порядок реєстрації прав на земель-
ні ділянки: основні положення, реалізація і 
проблеми; 

 проблемні питання ведення Державного 
земельного кадастру; 

 особливості розпорядження землями в 
Україні. 

 Законодавчі ініціативи щодо змін у земельному 
законодавстві. 

 Огляд ринку сільськогосподарських земель Украї-
ни. 

 Особливості набуття та використання земель 
сільськогосподарського призначення: 

 загальна характеристика земель сільсько-
господарського призначення в Україні; 

 розпорядники земель сільськогосподарсь-
кого призначення; 

 мораторій на продаж земель в Україні; 

 особливості набуття прав на землю інозе-
мцями. 

 Орендні відносини у сільськогосподарському зем-
лекористуванні. 

На захід запрошуються надавачі первинної та вторин-
ної правової допомоги, спеціалісти сільськогосподар-
ських дорадчих служб, представники органів держав-
ної влади, землевпорядники, юристи-практики, пред-
ставники громадських організацій. 

Місце проведення: м. Київ. 

 
19 серпня 2014 року 

Семінар для голів садових товариств та коопера-
тивів Ленінського району Дніпропетровська 

19 серпня 2014 року партнер Проекту USAID Агро-
Iнвест – «Громадська платформа впровадження зе-
мельної реформи» – проводить семінар для голів 
садових товариств та кооперативів Ленінського райо-
ну м. Дніпропетровська. 

Тема семінару: «Актуальні проблеми оформлення 
права власності (користування) земельними ділянка-

ми, визначення організаційно – правової форми та 
методів ведення господарської діяльності садових 
товариств». 

Місце проведення: приміщення виконкому Ленінсько-
го району м. Дніпропетровська.  

 
21 серпня 2014 року 

Колективна консультація «Захист земельних прав 
мешканців села Білолісся Татарбунарського ра-
йону», Одеська область 

21 серпня 2014 року партнер Проекту USAID Агро-
Iнвест – Одеська обласна організація Комітету вибор-
ців України – в рамках проекту «Земельні права: кон-
сультування, правозахист та яскрава просвіта на пів-
дні України», що здійснюється за підтримки Агро-
Iнвесту, проведе колективну консультацію на тему 
«Захист земельних прав мешканців села Білолісся 
Татарбунарського району». 

Мета заходу: надання правових консультацій мешка-
нцям села Білолісся Татарбунарського району. 

Юристи проекту надаватимуть присутнім правові кон-
сультації з питань, які їх найбільше турбують, в першу 
чергу з питань державної реєстрації земельних прав 
та виконання договорів оренди земельних ділянок з 
боку фермерів – орендарів. 

Місце проведення:  село Білолісся Татарбунарського 
району, Одеська область. 

 
24 серпня 2014 року 

Презентація діяльності Проекту USAID АгроIнвест 
для жителів та гостей міста Львова 

24 серпня 2014 року Проект USAID АгроIнвест під час 
святкування Дня незалежності у м. Львів презентува-
тиме головні напрямки своєї діяльності. Для мешкан-
ців та гостей міста буде створене Містечко USAID, де 
будуть представлені проекти та організації, які спів-
працюють з Агентством США з міжнародного розвит-
ку та впроваджують свої програми розвитку безпосе-
редньо у Львові та у навколишніх територіальних гро-
мадах. 

На стенді Проекту АгроIнвест у Містечку USAID льві-
в’яни та гості міста зможуть отримати безоплатні кон-
сультації із земельних питань, навчитися користува-
тися Кадастровою картою та перевірити правильність 
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відображення на ній своїх земельних ділянок; отрима-
ти інформацію про те, як стати членом кредитної спіл-
ки, а також про депозитні чи кредитні послуги. Діти ма-
тимуть змогу взяти участь у конкурсі малюнків живої 
природи, вікторині «Загадки з грядки», а молодь та 
дорослі – дізнатися про безпечність продуктів харчу-
вання тваринного походження. Найактивніші учасники 
заходів отримають цікаві призи, а усі охочі відвідувачі 
– смачні частування від партнерів Проекту USAID Аг-
роIнвест. 

Місце проведення: Львів, площа Міцкевича. 

 
25 серпня 2014 року 

Семінар щодо змін у земельному законодавстві 
України, Миколаївська область 

25 серпня 2014 року (дата уточнюється і може змінити-
ся) партнер Проекту USAID АгроIнвест – Вознесенська 
ГО «Агентство економічного розвитку» – спільно з ра-
йонним відділом юстиції проводять семінар для пред-
ставників фермерських господарств, пайовиків, орен-
дарів і землевласників Вознесенського району на тему: 
«Зміни в земельному законодавстві України». 
Метою заходу є навчання та ознайомлення селян Воз-
несенського району із земельним законодавством 
України, з новими змінами у законах, що регулюють 
питання власності та оренди земельних ділянок. Під 
час семінару будуть розглянуті такі питання:  

 як оформити права власності у 2014 році при при-
ватизації ділянки із земель державної та комуналь-
ної власності;  

 як це зробити на підставі цивільно-правового дого-
вору та на підставі свідоцтва про право на спадщи-
ну; які документи необхідні для державної реєстра-
ції права на землю в 2014 році;  

 як саме проводиться реєстрація права оренди на 
землю.  

Підвищення поінформованості учасників семінару з 
зазначених питань дозволить їм кваліфіковано надава-
ти консультації сільським жителям та сприятиме їм у 
вирішенні земельних проблем і захисті своїх земель-
них прав.  

Місце проведення: м. Вознесенськ, вул. Леніна, 1. 
 
26 серпня 2014 року 

Радіопрограма «Моя земля – моє право»  

26 серпня 2014 року на 1-му Національному радіокана-

лі, в програмі «Колос», вийде в ефір чергова радіопро-
грама «Моя земля – моє право». 
Випуск готується у рамках однойменної інформаційної 
кампанії, що впроваджується Українським освітнім 
центром реформ за сприяння Проекту USAID Аг-
роIнвест. 

Тема випуску: «Чи варто власнику особистого селянсь-
кого господарства, як фізичній особі, набувати статусу 
сімейного фермера, як юридичної особи?». 

 
26 серпня 2014 року 

Семінар «Передача земель сільськогосподарсько-
го призначення державної форми власності у ко-
мунальну власність, приватизація та оренда земе-
льних ділянок сільськогосподарського призначен-
ня за новим земельним законодавством», Ужгород 

26 серпня 2014 року Партнер Проекту USAID Агро-
Iнвест – Регіональна громадська організація «Перший 
аграрний кластер» – у рамках реалізації проекту 
«Врегулювання земельних відносин в сільській місце-
вості» проводить у м. Ужгород семінар-навчання на 
тему: «Передача земель сільськогосподарського приз-
начення державної форми власності у комунальну 
власність, приватизація та оренда земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення за новим земель-
ним законодавством». 

На семінар запрошуються керівники та спеціалісти Го-
ловного управління Держземагенства в Закарпатській 
області, Департаменту агропромислового розвитку 
ОДА, сільські голови та землевпорядники Закарпатсь-
кої області.  

Мета заходу: надати учасникам семінару інформацію 
про порядок передачі земель сільськогосподарського 
призначення державної форми власності у комунальну 
власність та порядок реєстрації речового права, а та-
кож роз’яснити практичні питання захисту прав на зем-
лю для сільського населення. 

У ході семінару будуть висвітлені такі питання: 

 Порядок передачі земель сільськогосподарського 
призначення державної форми власності у комуна-
льну власність; 

 Технічні аспекти передачі земель сільськогоспо-
дарського призначення державної форми власнос-
ті у комунальну власність та реєстрація речового 
права; 

 Особливості приватизації земельних ділянок за 
новим земельним законодавством; 
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 Оренда земельних ділянок. 
Підвищення поінформованості учасників семінару з 
зазначених питань дозволить їм практично організу-
вати роботу щодо передачі земель державної влас-
ності в комунальну, кваліфіковано надавати консуль-
тації сільським жителям, а також сприятиме їм у вирі-
шенні земельних питань та захисті земельних прав. 

Місце проведення: м. Ужгород, зала засідань облас-
ної ради. 

 
26 серпня 2014 року  

Тренінг та засідання членів експертної групи з 
опрацювання земельних питань, Криничанський 
район Дніпропетровської області  

26 серпня 2014 року партнер Проекту USAID Агро-
Iнвест – «Громадська платформа впровадження зе-
мельної реформи» – проводить тренінг для членів 
експертної групи з опрацювання земельних питань у 
Криничанському районі області.  
У ході заходу відбудеться:  

 Навчання членів експертної групи механізмам та 
методам спільного вирішення земельних про-
блем; 

 Ознайомлення з інструментарієм та принципами 
проведення опитування; 

 Ознайомлення з методами пошуку, систематиза-
ції та рейтингування проблем на рівні громади та 
органів місцевого самоврядування; 

 Ознайомлення з шаблонами документів для збо-
ру і систематизації проблем та фіксації рішень; 

 Демонстрація практичного застосування методів 
та інструментарію; 

 Практична апробація окремих інструментів, а са-
ме – аналіз проблем за допомогою «матриць для 
аналізу проблем», мозкові штурми, обговорення, 
презентації. 

Одразу ж по закінченні тренінгу відбудеться засідан-
ня експертної групи щодо виявлення та обговорення 
проблем у земельній сфері, а також формування мат-
риць щодо виявлення конфліктів та пошуку шляхів і 
рівнів їх вирішення.  

Місце проведення: приміщення Криничанської район-
ної адміністрації. 

 

29 серпня 2014 року  

Практичний семінар “Порядок оформлення права 
власності на майно, виділене власникам майно-
вих паїв у натурі”, Одеська область 

29 серпня 2014 року партнер Проекту USAID Агро-
Iнвест – Одеська обласна організація ВГО “Комітет 
виборців України” – спільно з Татарбунарським ра-
йонним управлінням юстиції проведуть практичний 
семінар для працівників сільських рад та юристів 
сільськогосподарських підприємств Татарбунарського 
району Одеської області під назвою “Порядок оформ-
лення права власності на майно, виділене власникам 
майнових паїв у натурі”. 

Метою проведення практичного семінару є ознайом-
лення представників сільських рад та юристів сільсь-
когосподарських підприємств Татарбунарського райо-
ну Одеської області з порядком оформлення права 
власності на майно, виділене власникам майнових 
паїв в натурі, а також забезпечення координації та 
співпраці органів державної влади, місцевого самов-
рядування та сільськогосподарських підприємств у 
цій сфері. Актуальність проведення такого заходу 
обумовлюється значною потребою отримання роз'яс-
нень щодо проблемних моментів при оформленні 
права власності на майно, виділене в натурі власни-
кам майнових паїв. 

У результаті проведення практичного семінару очіку-
ється досягнення швидшого та ефективнішого вирі-
шення питань оформлення права власності на майно, 
виділене в натурі власникам майнових паїв, активіза-
ція та співпраця всіх зацікавлених сторін в цій сфері, 
а також досягнення ефективнішої реалізації та захис-
ту власниками майнових паїв свого права власності. 
По закінченні заходу всім присутнім представникам 
сільських рад та сільськогосподарських підприємств 
Татарбунарського району будуть передані комплекти 
правових просвітницьких матеріалів, підготовлених 
ресурсно-інформаційним центром, створеним за підт-
римки Проекту USAID АгроIнвест.  

Місце проведення: читальний зал Татарбунарської 
центральної районної бібліотеки, Одеська область. 

 



АгроIнвест у ЗМІ 
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У Херсоні відбулася дискусія між владою та громадою щодо земельних прав 
 

З початку року близько 200 жителів Татарбунарщини отримали правову допомогу з земельних питань 
 

USAID допоможе Рівненщині розширити ринки збуту харчової продукції 
  

 Американці допоможуть місцевим фермерам торгувати з Європою 
  

 Кооперативи можуть відіграти головну роль у відродженні сільськогосподарського сектора України – Микола 
Малік 
  

 Прискорення розвитку фермерства в Україні потребує вдосконалення законодавства – Віктор Заяць 
  

 Сільгосптоваровиробникам розповіли про можливості експорту української продукції до країн ЄС 
  

 На замітку сільськогосподарським кооперативам. Про оподаткування 
  

 Національний прес-клуб з аграрних та земельних питань пропонує ЗМІ новий матеріал для безкоштовного пере-
друку 
  

 При Мінагрополітики України створено підгрупу при робочій групі з розвитку та регуляції галузі свинарства 
  

 Як українські аграрії проходять випробування земельною орендою 
  

 Впровадження системи безпечності харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР 
  

 Виконання державних та місцевих програм в агропромисловій сфері 
  

 20% всіх договорів оренди землі містять порушення норм поновлення договору – О. Муляр 
  

 Дискусія: "Договори оренди землі: як відстояти права землевласників?" 
 

Експерти обговорили проблеми реформування Державної інспекції сільського господарства України 
 

 У червні Херсонський центр правових послуг розширив географію проекту  
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 Рівень «земельної» корупції в Україні аж зашкалює 
  

 Як викорінити корупцію у земельних відносинах? 
  

 Сімейні ферми на волині отримають кредити 
  

 Фермеры не поддаются на призывы кооперироваться, ожидая преференций 
  

 Фермерство зі статусом «сімейне» 
 

 Земельна реформа в Україні має втратити корупційну складову 

 Агроэксперт Николай Гриценко: Фермерство в Украине может превратиться в семейный биз-
нес… 
  

 Заповіт можна оскаржити! 
  

 Жінці допомогли отримати законні гроші 
  

 Директор місії USAID в Україні: про допомогу Україні, фінансову грамотність та жіноче підприєм-
ництво 
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 - Чому ви вирішили взятися за підготовку 
такої програми? 

 - Не секрет, що земельна сфера в Україні на-
лежить до найбільш корумпованих. Такий висновок 
може зробити кожен, чиї інтереси дотичні до неї. І без 
зміни законодавства, без зміни правил гри у цій сфері 
її нормальне функціонування стає дедалі проблема-
тичнішим. Корупція також зумовлює негативні наслід-
ки в суспільстві. Тому ми підготували цю програму як 
пропозиції урядові, щоб врегулювати цю нагальну 
проблему. 

 

 - Хто розробляв програму? 

 - Головним розробником «Десяти кроків» ви-
ступив відомий експерт у галузі земельних відносин, 
доктор економічних наук Андрій Мартин у співпраці з 
колективом експертів Земельної спілки України. Крім 
того, цей документ розроблявся за активної підтрим-
ки Проекту USAID «АгроІнвест». 

 

 - Що собою являє розроблена програма? 

 - Ми виділили головні проблеми, які призво-
дять до корупції в земельних відносинах, зробили їх 
аналіз та надали пропозиції щодо їх вирішення. «10 
кроків» – це цілком реальний шлях подолання систе-
мних проблем та формування прозорих відносин між 
громадянами, бізнесом та владою. 

 Щоб ця програма не стала лише порожньою 
декларацією, ми вже підготували два законопроекти 
на її виконання, один з яких наразі зареєстрований у 
парламенті, а реєстрація іншого очікується днями. 

  Земельна спілка України активно працює над 
підготовкою нових документів, і тут ми сподіваємось 
на співпрацю з державними органами, насамперед, з 
Держземагентством, Мін’юстом, Державною реєстра-

ційною службою, незалежними експертами, проекта-
ми міжнародної технічної допомоги, такими як 
«АгроІнвест», з народними депутатами і профільним 
Комітетом Верховної Ради. Саме від їх бажання та 
політичної волі багато що залежить. 

 

 - Чи можна назвати найбільш гострі серед 
визначених проблем, які характерні для земель-
ної сфери і де найбільше проявляється корупція? 

 - Кожна із них по-своєму дошкуляє нашим 
співгромадянам, які мають відношення до земельної 
сфери або хотіли б у ній більш тісно працювати. На-
приклад, існуюча сьогодні система дозволяє встанов-
лювати орендну плату за державні або комунальні 
земельні ділянки у широкому діапазоні від 3% до 12% 
від їх нормативної грошової оцінки. Цей «простір для 
домовленостей» широко використовується недобро-
чесними чиновниками органів державної влади та 
місцевого самоврядування, які розпоряджаються та-
кими землями. Таким чином, внаслідок 
«домовленостей» чиновників-розпорядників та орен-
дарів земельних ділянок досить часто відбувається 
«мінімізація» плати за землю, внаслідок чого страж-
дають бюджети територіальних громад. 

 

 - Як це можливо подолати? 

 - По-перше, треба чітко встановити правила: 
в яких випадках має бути яка ставка орендної плати, 
яка саме санкція застосовується до порушника, який 
вичерпний перелік підстав для відмови тощо. Щоб не 
було цього «простору для домовленостей» і чиновник 
не міг вирішувати встановити орендну плати на рівні 
3% чи 12%, або який штраф накласти — мінімальний 
чи максимальний. По-друге, звести до мінімуму спіл-
кування громадян та юридичних осіб з державними 
органами, максимально перевести його до електрон-

Земельна реформа в Україні має втратити корупційну складову 

Рівень «земельної» корупції в Україні, за визнанням фахівців,аж зашка-
лює. З нею постійно стикаються землевласники і землекористувачі. Як 
спростити їм життя, зняти додаткове фінансове навантаження, яке 
важким тягарем лягає на сільгоспвиробництво і негативно познача-
ється на його ефективності? Про це говоримо з президентом Асоціації 
«Земельна спілка України», яка нещодавно запропонувала уряду до вті-
лення загальнонаціональну програму «10 кроків для подолання корупції 
в земельних відносинах», Андрієм КОШИЛЕМ.  
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ної сфери. Треба провести стандартизацію документів, 
бо сьогодні корупція часто виникає, коли немає переліку 
необхідної документації, і чиновник вирішує на свій роз-
суд, чи приймати той чи інший документ. 

 Також, на наш погляд, треба активніше йти шля-
хом децентралізації влади, що декларується новим уря-
дом України. Просте рішення – повернення органам міс-
цевого самоврядування повноважень щодо розпоря-
дження землями територіальних громад за межами на-
селених пунктів – суттєво зменшить кількість випадків, 
коли розпорядження землями (в т.ч. безоплатна прива-
тизація) відбувається за одноособовими рішеннями при-
значених чиновників. 

  

 - Ви згадали два законопроекти, які підготу-
вали. Розкажіть про них докладніше. 

 - Перший законопроект стосується проблеми, 
яка у нас існує з виданням витягів із земельного кадаст-
ру. Бо згідно з чинним законодавством, будь-який реєст-
ратор на території України повинен видавати витяг по 
будь-які ділянці незалежно від її розташування. Але на 
практиці цього не відбувається. Мешканцю Києва, аби 
зареєструвати ділянку в Одеській області, потрібно їха-
ти туди, клопотатися, вистоювати черги тощо. Ми розро-
били законопроект, який зобов’язує будь-якого реєстра-
тора в будь-якій місцевості проводити ті дії, які передба-
чені законом «Про Державний земельний кадастр». На 
нашу думку, це значною мірою знизить корупційні ризи-
ки. Бо ж ми знаємо, що є певні неофіційні розцінки на 
отримання витягів, особливо це стосується великих 
міст. А якщо у людини буде можливість звернутися, при-
пустимо, десь у невеликому райцентрі до кадастрового 
реєстратора, ситуація поліпшиться. 

 Другим законопроектом ми передбачаємо скасу-
вання закону про державну експертизу землевпорядної 
документації. Насправді у нас сьогодні здійснюється 
потрійна перевірка землевпорядної документації на від-
повідність вимогам законодавства. Першу проводить 
сертифікований фахівець-землевпорядник, який прой-
шов спеціальне навчання, отримав сертифікат і відпові-
дає ним перед державою за законність документації. 
Другу – кадастровий реєстратор, до якого теж встанов-
лені жорсткі вимоги, і він навіть має власну печатку і не-
се особисту відповідальність за незаконні дії. 

 А от третю, начебто, виконує державна експер-
тиза. Та насправді вона – адміністративний бар’єр. Міся-
цями і навіть роками деякі справи чекають своєї черги 
на отримання висновків цієї експертизи. Кажуть, є не-
офіційні розцінки на проходження цієї процедури. При 
цьому жорстких вимог для «перевіряючих» у цьому ви-
падку не встановлено. Тому ми вважаємо, що скасуван-

ня такого бар’єру значно поліпшить ситуацію. 

 

 - Чи спиралися ви при розробці своєї програ-
ми на громадську думку? 

 - Безумовно. Вперше цю програму ми презенту-
вали на засіданні Громадської ради в Держземагентстві 
14 травня поточного року, де вона розглядалася пред-
ставниками профільних громадських об’єднань. Також 
ми активно вивчаємо проблеми та можливі шляхи їх ви-
рішення, які висловлюються на дуже популярному і ко-
рисному Форумі землевпорядників України ww-
w.zemres.com. Цей інтернет-ресурс об’єднав приватних 
землевпорядників, працівників Держземагентства, нау-
ковців,  представників органів місцевого самоврядуван-
ня з усіх областей. Він загалом входить до десятки най-
більших українських форумів і є своєрідним барометром 
громадської та професійної думки. Ще додатково прово-
дилася низка зустрічей експертів земельної сфери, дер-
жавних органів. Узагальнюючи всі пропозиції, ми і роз-
робили пропонований документ. З повним текстом про-
грами можна ознайомитися на Земельному порталі 
України (www.zem.ua).  

 
 - Чи можна спрогнозувати, яким чином Кабі-
нет Міністрів відреагує на всі ваші пропозиції? 

 - Ми хотіли б, щоб почуті й підтримані були всі 
пропозиції, або, принаймні, – більшість із них. Хоча ро-
зуміємо, що це буде не одразу за всіма пунктами. Але 
ми хочемо донести професійну точку зору до керівницт-
ва держави. І зсередини показати нагальні проблеми, 
запропонувати їх розв’язання. Напевне, будуть свої про-
позиції і у органів державної влади. Я думаю, що про-
грама може коригуватися. Та головне – з чогось почати. 

 
 - Питання боротьби з корупцією є дуже скла-
дним. Як ви гадаєте, у який термін цей недолік мож-
на подолати? 

 - Я думаю, що це довгий шлях. У нас земельна 
сфера за 23 роки земельної реформи стала корупцій-
ним середовищем. Приміром, зважте, що заробітна пла-
тня державного кадастрового реєстратора складає бли-
зько 1500 гривень. І він ухвалює вкрай відповідальні рі-
шення, за які несе особисту, кримінальну відповідаль-
ність. Така заробітна плата замала, тож спонукає до ко-
рупції. І ми вказуємо на цю проблему, долаючи яку, мо-
жна зменшити корупційні ризики.  

 Сьогодні ніхто не знає достеменно, скільки часу 
потрібно для суттєвого подолання корупції в земельній 
сфері, для виконання нашої програми. Треба розуміти, 
що частина її складових – це не дуже популярні рішен-
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ня. Скажімо, ми пропонуємо переглянути безоплатну 
приватизацію, яка у нас на сьогодні стала ще одним 
корупційним механізмом. Отримати землю безкоштов-
но практично неможливо, на цьому процесі годується 
чимало різних ланок. 

 
 - А як ви хочете це зробити? 

 - Ми пропонуємо заміну «безоплатної», а фак-
тично ПЛАТНОЇ приватизації іншими формами держа-
вного сприяння соціально незахищеним верствам гро-
мадян. При цьому має бути збережене право безопла-
тного оформлення у приватну власність земельних 
ділянок, на яких розташовані існуючі житлові будинки. 
А тим, хто захоче приватизувати ділянки без будівель, 
запровадити механізми оплати. Можливо – з великою 
розстрочкою, щоб і у людини була можливість придба-
ти земельну ділянку, і щоб держава отримувала від 
цього якийсь зиск. І при цьому передбачити заборону 
на певний час на зміну призначення цієї земельної 
ділянки, щоб не було ґрунту для зловживань. Треба 
розуміти, що держава фізично не зможе забезпечити 
безоплатну приватизацію всім, хто має на неї право, 
— банально не вистачить землі. Від цієї практики пот-
рібно поступово відходити. Залишати деякі пільгові 
категорії, але загалом земля є економічним активом, 

вона повинна бути платною. Інакше своє слово ска-
жуть корумповані ділки. 

 
 - Ви подали два законопроекти для реаліза-
ції вашої програми. Та скільки загалом треба Вер-
ховній Раді ухвалити законів, щоб побудувати за-
конодавче підґрунтя для боротьби з корупцією в 
земельній сфері? 

 - Проблеми, які ми висвітлюємо, є комплексни-
ми. Для їх вирішення потрібно, по-перше, глибоко ви-
вчити ці проблеми, по-друге, напрацювати бачення 
держави з цього приводу. Тому така робота є трива-
лою і поступовою. Але деякі кроки, дуже чіткі, в тому 
числі й скасування державної експертизи, запрова-
дження витягів по всій території України, організаційно 
досить просто зробити. І це має привести до швидких 
результатів. 

  

Максим НАЗАРЕНКО, 

Національний прес-клуб з аграрних та земельних пи-
тань 
 
8 липня 2014 р. 
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 Мета дослідження 
Соціологічне опитування проводилося в 14 регіонах. 
Воно охопило схід, захід, південь, північ і центр Украї-
ни і, за словами фахівця з аграрної політики 
«АгроІнвесту» Олександра Муляра, є репрезентатив-
ним. 
 Всього було проаналізовано близько 700 до-
говорів оренди землі. З них 500 стосувалися земель 
приватної власності і майже 200 – земель державної 
власності. 
 Про мету дослідження Олександр Муляр ска-
зав так: «Нам важливо було дослідити виконання 
умов оренди, з’ясувати, чи повною мірою вони задо-
вольняють потреби орендарів та орендодавців, дізна-
тися про наявність у цій царині проблем з тим, щоб у 
подальшому їх ефективно вирішувати».  
 
 Розмір орендних платежів 
Популярність земельної оренди зумовлена багатьма 
об’єктивними причинами. Одна з них – землевласни-
ки здебільшого не мають достатніх коштів для нала-
годження власного сільгоспвиробництва.  
Значна частка мешканців сільської місцевості – люди 
передпенсійного або пенсійного віку. І це друга ваго-
ма причина, яка грає на користь оренди.  
Третя причина – в сільській місцевості спостерігаєть-
ся високий рівень безробіття. Отож, оренда надає 
можливість власникам земельних паїв хоч якось ви-
живати в нинішніх непростих економічних умовах. 
 Тож цілком слушне запитання – скільки зем-
левласники в середньому заробляють на передачі 
кожного гектару в тимчасове користування? Соціоло-
гічне опитування показало, що ця сума перевищує 
600 грн. 
 Олександр Муляр уточнює, що у кожному ре-
гіоні своя цінова орендна планка. Наприклад, дослі-
дження показує, що у Полтавській області за кожен 
орендований гектар сільгоспвиробники сплачують 

землевласникам 1120 грн., а в Житомирській набага-
то менше – 308 грн. 
 Полтавщина лідирує і за розміром орендова-
ного платежу за весь пай. Він тут сягає 4245 грн. 
Останню позицію за цим показником посідає Черніве-
цька область: плата за пай тут становить лише 786 
грн., але це пов’язано і з тим, що на Буковині розміри 
паїв значно менші – в середньому трохи більше гек-
тара. 
 Свою роль у відмінностях у платі за пай відіг-
рають також родючість ґрунтів та конкуренція серед 
орендарів. 
 
  Термін оренди землі 
 Діапазон у термінах, на які земля сільськогос-
подарського призначення здається в оренду, знач-
ний. Він коливається від одного до 50 років. Такі мож-
ливості сьогодні надає чинне земельне законодавст-
во. 
 Здебільшого землевласники (50,3%) переда-
ють свої паї в користування на незначний термін: 1–5 
років. Така оренда називається короткостроковою. 
 Понад третини власників земельних ділянок 
(35,4%) надають перевагу середньостроковій оренді. 
Її тривалість 6-10 років. 
Лише 14,4% селян наважуються на довгострокову 
оренду, яка може сягати півстоліття. Такий термін 
більше влаштовує сільгоспвиробників. Він дає їм змо-
гу планувати свою роботу на тривалу перспективу, 
вкладати більше інвестицій і мати від того суттєвіший 
зиск.  
До певної міри довгострокова оренда є вигідною й 
для власників земельних паїв. Вона дозволяє запро-
вадити сівозміну, яка є важливою умовою того, що 
орендована земля не виснажуватиметься тими, хто її 
обробляє, заради миттєвої наживи.  
Сьогодні в Україні гостродискутованим залишається 
питання щодо потреби встановлення на законодавчо-

Як українські аграрії проходять випробування земельною 
орендою 

Близько 80% землевласників сьогодні здають свої паї в оренду. Це 
засвідчують результати соціологічного дослідження Проекту 
USAID «АгроІнвест». Нещодавно в Києві відбулася презентація но-
вого дослідження Проекту, присвяченого вивченню договорів оренди 
земель сільськогосподарського призначення. Презентація пройшла в 
рамках чергового засідання Національного прес-клубу з аграрних та 
земельних питань.  
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му рівні мінімального терміну оренди землі сільськогос-
подарського призначення. Деякі фахівці вважають, що 
він має становити 7 або близько 15 років. Заступник ке-
рівника «АгроІнвесту» Олександр Каліберда впевнений, 
що цього робити на слід: треба надати можливість зем-
левласникам та орендарям спільно, з огляду на власні 
потреби, самим визначати тривалість оренди.  
 
Проблемна оренда 
Селяни покладають великі надії на оренду землі, але це 
не означає, що всі вони справджуються. А все тому, що 
у сфері орендних відносин виникають численні пробле-
ми. 
Найчастіше землевласники жаліються на умови догово-
ру оренди. Для багатьох з них вони є не надто приваб-
ливими.  
За інформацією Олександра Муляра, договірні умови не 
задовольняють 30,3% орендодавців. Ще 20,2% з них 
жаліються на несплату орендної плати у повному обсязі, 
14,1% – на її повну несплату. 
Що важливо, у 9,5% договорів оренди землі приватної 
власності відповідальність сільгоспвиробників за не-
сплату або несвоєчасну сплату орендної плати зовсім 
не визначена. Ще у 69,9% договорів вона є мінімальною 
і становить 0,001-1%. Коли ж орендується земля держа-
вної власності, то така відповідальність є набагато ви-
щою і може сягати 10-13% від суми за кожен день про-
строчення платежу. 
Втім, не завжди своєчасна і повна за обсягом орендна 
плата задовольняє землевласників. Доволі часто оренд-
на плата в натуральній формі здійснюється на великій 
відстані від місця їх проживання. Відтак, орендодавцям 
доводиться витрачати додатковий час, а нерідко – й 
значні суми коштів, щоб отримати належне їм. 
Олександр Муляр додав, що такі проблеми здебільшого 
створюють великі сільгосппідприємства, які обробляють 
землі в багатьох селах, а часто – і в багатьох українсь-
ких регіонах. Фермери, зазвичай, до цього не вдаються. 
І справа не лише в тому, що в їх обробітку перебувають 
набагато менші земельні площі. Вони мешкають поруч з 
орендодавцями і тому не хочуть створювати для них 
додаткові труднощі. 
 
Хитрощі орендарів 
Землевласники двічі стають на граблі. Не так важливо, 
що це різні граблі, головне, що вони б’ють однаково бо-
ляче. 
Перший раз землевласники стають на граблі, коли укла-
дають із сільгоспвиробниками договори оренди. А дру-
гий раз – коли продовжують термін їх дії. 
У першому випадку орендарі часто хитрують, щоб випи-
сати умови договору для максимального задоволення 
власних потреб. А в другому випадку – щоб максималь-

но зберегти за собою раніше отримані переваги. 
Зробити це непросто, адже конкуренція на ринку оренди 
землі постійно зростає. Тому доводиться вдаватися до 
порушення закону «Про оренду землі».  
Одна з норм цього закону передбачає, що орендарі ма-
ють повідомляти землевласників про свій намір продов-
жити термін договору оренди щонайменше за місяць до 
того, як він втратить свою чинність. Проте часто вони 
сповіщають про це в останню мить.  
У підсумку землевласники не мають змоги ухвалити об-
ґрунтоване рішення. Можливий й інший варіант: вони не 
встигають повідомити орендарів про свою відмову нада-
лі співпрацювати з ними. У першу чергу, це стосується 
тих власників земельних ділянок, які мешкають далеко 
від них. І якщо така їх мовчанка триватиме понад місяць, 
то дія попереднього договору автоматично продовжу-
ється.  
 «За результатами нашого дослідження, близько 
20% усіх договорів містять положення, які порушують 
закон «Про оренду землі» в частині повідомлення орен-
дарями землевласників про свій намір продовжити оре-
нду землі», – констатував Олександр Муляр. За його 
інформацією, майже у 4% випадків було зафіксовано 
автоматичне продовження дії договорів оренди. 
 
 Рівень орендної плати 
 Як відомо, органами влади рекомендований рі-
вень орендної плати не менше 3% від нормативної гро-
шової оцінки землі. Проте орендарі не завжди орієнту-
ються на цей показник. Так, у 8,4% обстежених 
«АгроІнвестом» договорів оренди землі приватної влас-
ності він був нижчим.  
 «Це не є порушенням законодавства, але це 
доводить, що орендарі пропонують дуже низьку ціну за 
використання землі і люди часто з цим погоджуються», 
– сказав Олександр Муляр. 
 57,9% орендарів неухильно дотримуються уря-
дової рекомендації щодо рівня орендної плати, а 33,7% 
виконують і навіть перевиконують цю умову, платячи за 
землю більше від рекомендованих 3%. 
 Із землями державної власності ситуація склада-
ється гірше. У 37,4% договорів рівень орендної плати 
становить менше 3%. Проте цьому не слід дивуватися: 
держава завжди була і дотепер залишається не дуже 
ефективним землевласником, і результати дослідження 
«АгроІнвесту» ще раз це доводять.  
  
 Переваги та недоліки натуроплати 
 Здебільшого землевласники надають перевагу 
натуральній оплаті за надану ними в оренду землю. «Це 
пов’язано з тим, що в кожного є господарство і люди 
хочуть, щоб з ними розраховувалися продукцією», – 
припустив Олександр Муляр. 
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рештою, натуроплата – це не нинішнє ноу-хау. В 
українських селах вона практикується вже давно.  
Та от питання – чи хтось визначає ціну сільгосппроду-
кції, якою розраховуються за орендовані гектари, і чи 
фіксується вона в договорах? А якщо хтось її визна-
чає, то хто саме і на яких підставах? 
Подібних запитань можна поставити багато, і 
«АгроІнвест» спробував відповісти на деякі з них. Со-
ціологічне дослідження показало, що лише кожний 
четвертий договір хоч якось визначає ціну сільського-
сподарської продукції, якою орендарі розраховуються 
з орендодавцями. «І то така ціна визначається адміні-
страцією сільгосппідприємства», – додав Олександр 
Муляр. А це означає, що вона не завжди є об’єктив-
ною.  
Лише в 4% договорів зафіксована якість сільгосппро-
дукції, яка пропонується землевласникам під оплату. 
Тому нерідко трапляються випадки, коли замість якіс-
ного зерна тієї ж пшениці землевласникам видають 
полову. 
У таких випадках годі покладатися на суд. Він нічим 
не зможе допомогти землевласникам. У кращому разі 
скаже, що в договорі оренди землі якісні показники не 
прописані і тому претензій до орендаря бути не може. 
 
Потреба в типових договорах оренди землі 
Головний юридичний радник «АгроІнвесту» Павло 
Кулинич переконаний, що землевласники залишають-
ся стороною, яка в орендних відносинах є найменш 
захищеною. Бо вони переважно не мають юридичної 
освіти і можливостей захистити свої інтереси. Тому 
здебільшого підписують договори, які їм пропонують 
орендарі, не дуже вчитуючись у їхні положення.  
Ситуацію може виправити запровадження типового 
договору, на який мають орієнтуватися орендарі. І він 
такий є. Щоправда, цей стандартний договір не відпо-
відає інтересам селян – власників земельних паїв. 
Павло Кулинич пояснив, що при затвердженні типо-
вого договору оренди землі Кабінет Міністрів припус-
тився грубої помилки. «Він затвердив типову форму 
договору оренди, яка стосується всіх існуючих 9 кате-
горій земель. Але ж кожна з них виконує особливу 
роль у процесі суспільної діяльності і потребує особ-
ливого правового регулювання». Отже, для кожного 
виду земель – сільськогосподарських угідь, рекреа-
ційних земель, ділянок під забудову тощо, які переда-
ються в оренду, потрібен індивідуальний «набір» до-
говірних умов щодо їх орендного використання. А 
чинний Типовий договір оренди землі «не бачить» 
зазначених відмінностей між сільськогосподарськими 
і несільськогосподарськими землями.  
Допущену урядом помилку було помічено. І замість 
того, аби її виправити, ситуацію ще більше погіршили. 
Аграрне лобі, яке представляє інтереси великих оре-

ндарів, все зробило для того, аби на ідеї про типовий 
договір було поставлено хрест. 
Зокрема, Вищий адміністративний суд своїм рішен-
ням від 13 червня 2013 року визнав, що типова фор-
ма договору оренди землі є необов’язковою.  
Якщо стати на бік судової практики і скасувати типову 
форму договору оренди землі, зазначив Павло Кули-
нич, тоді до селянина орендар може приходити з од-
ним аркушем паперу. У ньому не будуть детально 
прописані права та обов’язки сторін, умови, на яких 
земля передається в оренду, вимоги до її родючості 
та інші важливі моменти. Відтак, позиція орендодавця 
буде ще більше послаблена. 
«Тому ми наполягаємо на тому, – підсумував Павло 
Кулинич, – щоб типовий договір оренди землі був 
чинним і дотримувався при укладанні договорів орен-
ди земель сільськогосподарського призначення. Ми 
вважаємо, що постанова Кабінету Міністрів, якою був 
затверджений типовий договір оренди землі, має бу-
ти скасована. Але замість неї повинна бути прийнята 
нова постанова з приблизною назвою «Про затвер-
дження типового договору оренди земель сільського-
сподарського призначення». 
 
Колективна думка та договори оренди 
Типовий договір не виключає індивідуальних догово-
рів. Навпаки, він їх передбачає. Завдання полягає в 
іншому – щоб засадні положення типового договору 
були відображені в індивідуальних договорах. 
Такої думки Павло Кулинич. І він же пропонує, як кра-
ще укладати індивідуальні договори. Головне, орен-
додавців не слід залишати сам на сам з орендарями. 
Важливо, щоб селяни-землевласники завжди відчу-
вали підтримку з боку своїх односельців, лідерів тери-
торіальних громад. 
Механізм такої допомоги доволі простий. До певної 
міри, він нагадує толоку. Щоправда, селянам разом 
доведеться зводити не житлові будинки чи якісь інші 
споруди, а радитися стосовно того, як краще оформ-
ляти договори оренди. 
З цією метою територіальним громадам варто прово-
дити щорічні конференції. Їх учасниками можуть ста-
ти не лише землевласники, яким вже ближчим часом 
належить укласти договори оренди, а й ті їх колеги, у 
яких така потреба виникне з часом. 
Головне, наголосив Павло Кулинич, щоб учасники 
щорічних конференцій виробили спільні умови укла-
дання договорів оренди і спільні механізми захисту 
своїх прав. Зокрема, йдеться про розмір орендної 
плати, про види сільськогосподарської продукції, яка 
може бути використана в якості орендної плати.  
Конференції стануть способом вироблення колектив-
ної думки і колективної позиції, з якою у подальшому 
змушені будуть рахуватися орендарі.  
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Утаємничена оренда 
За даними директора Ресурсного центру з прав на зем-
лю, президента Асоціації «Земельна спілка України» 
Андрія Кошиля, на сьогодні в Україні укладено 4,7 млн. 
договорів оренди землі. «Але це винятково ті договори, 
які бачить держава».  
Андрій Кошиль пояснив, що у даному разі йдеться виня-
тково про договори, які пройшли державну реєстрацію. 
«Насправді у нас договорів оренди набагато більше. Це 
договори, які укладені, але не зареєстровані. Вони існу-
ють лише як домовленості, досягнуті між власниками 
земельних часток (паїв) і виробниками сільськогоспо-
дарської продукції». 
В Україні вже давно звикли до того, що значна частка 
власності, в тому числі, й земельної, перебуває в тіні. Як 
і легалізована, вона працює і комусь забезпечує прибут-
ки. Неважко здогадатися, що з цих коштів податки, на-
віть пільгові, якими користуються сільгоспвиробники, не 
сплачуються. 
В інших країнах ситуація інша. У тому числі, і в тих, які з 
нами межують. Зокрема, Андрій Кошиль послався на 
досвід Росії. Там, за його словами, можна побачити кіль-
кість земельних ділянок, зареєстрованих за кожним ад-
міністративним утворенням. 
«Ми сьогодні не знаємо, скільки земельних ділянок вне-
сено до Земельного кадастру. Раніше називалася циф-
ра у 17 млн. з 25 млн. наявних. Але ніхто не говорить, як 
ці показники змінилися сьогодні». 
Андрій Кошиль також послався на досвід Німеччини, де 
у складі групи фахівців нещодавно знайомився з досві-
дом організації оренди земель та розпорядження земля-
ми сільськогосподарського призначення. Він, зокрема, 
сказав: «Для нас було дивиною, що у них держава ніяк 
не опікується реєстрацією прав оренди. Оренда уклада-
ється між власником землі і тим, хто її обробляє». 

Також, за словами Андрія Кошиля, в Німеччині відсутнє 
державне регулювання щодо захисту родючості землі. 
Це також залишається питанням, вирішенням якого за-
ймається винятково орендодавець. 
«Я хочу сказати, що це стало можливим завдяки тому, 
що власники у Німеччині добре знають свої права і те, 
як їх захистити. Також вони мають необхідні механізми 
захисту своїх прав», – підкреслив Андрій Кошиль. 
 
Оренда та ринок землі 
Оренда є доволі ефективним способом консолідації зе-
мель сільськогосподарського призначення. Але вона не 
належить до числа надійних способів цієї консолідації. 
Бо відповідні договори за певних умов можна розірвати, 
зрештою, їх термін дії з часом закінчується. 
На переконання партнера юридичної фірми «ОМП» Ки-
рила Левтерова, при консолідації земель сільськогоспо-
дарського призначення ліпше покладатися на їх купівлю. 
Але для цього в Україні має запрацювати земельний 
ринок, який водночас виконає іншу вельми важливу фу-
нкцію. А саме – він визначить ціну вітчизняним чорнозе-
мам. 
Остання обставина важитиме багато і для оренди землі. 
Завдяки земельній ціні легше буде визначати й розмір 
орендної плати. Вона буде реальною, а не надуманою, 
яка все ще орієнтується на нормативну грошову оцінку.  
«Я думаю, що рано чи пізно ринок землі у нас запрацює. 
Він нормально діє в багатьох країнах. І ми не є чимось 
унікальними в цьому відношенні», – додав Кирило Лев-
теров. 
 
Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ, 
Національний прес-клуб з аграрних та земельних пи-
тань 
 
16 липня 2014 року 
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 - Ми маємо певні позитиви у цьому питанні, – 
зауважив Михайло Стовпюк. – Більшість сільськогоспо-
дарських земель, які придатні для виробництва продук-
ції на експорт і отримали сертифікацію органічних, чітко 
позиціонувалися на міжнародних ринках. Це – наш імідж 
і перший такий стандарт у напрямку органіки. 

 Наші аграрії загалом зацікавлені займатися цим 
напрямком. Але одразу виникає питання про те, що над-
то дорого для них вартує органічна сертифікація. І ті, хто 
наважуються на неї, мають добре прорахувати економіч-
ний ефект своєї роботи, знайти напрямки, за рахунок 
яких можна розвивати власні господарства. 

 Виробництво органічної продукції вимагає дода-
ткових витрат, тому й коштує вона дорожче. Відповідно, 
українські споживачі на загал сьогодні не готові її купува-
ти, бо їх купівельна спроможність є значно нижчою, ніж у 
розвинених державах світу.  

 Якби у вітчизняних виробників органічної проду-
кції її купували за попередньою оплатою, це могло б 
дати стимул для їх розвитку. На жаль, цього не відбува-
ється. От, приміром, у наших супермаркетах з’явилися 
полички, де розміщена органічна продукція. Але 40–50% 
її завозять із-за кордону. Причому, сплачують наперед її 
вартість. З нашими виробниками неодмінно ведуть мову 
про відтермінування сплати на 90 чи 60 днів. Такий дис-
баланс є несправедливим.  

 У багатьох державах, де починали розвивати 
органічне землеробство, аграрії та переробники такої 
продукції отримували відповідні преференції. У нас досі 
така допомога мала більше декларативний характер. Та 

й закон «Про виробництво та обіг органічної сільськогос-
подарської продукції та сировини» наразі не запрацював 
на повну силу. 

 Все це завадило насиченню ринку органічною 
продукцією, а відтак, і українському споживачеві важче її 
оцінити. Тож маємо такої, мабуть, десь із 3-5%. І цим 
напрямком займаються переважно ті, хто всупереч труд-
нощам зумів знайти мережу збуту своєї продукції, хто 
відчув економічну вигоду.  

 

 - В Україні є успішні агрохолдинги, фермер-
ські та особисті селянські господарства. Які з них 
могли б ефективно вирощувати органічну продук-
цію? 

 - Думаю, агрохолдинги тут не варто обговорюва-
ти. Бо в них є позиція – швидка віддача від землі, швид-
ке вироблення продукту. З індивідуальними господарст-
вами теж питання. Маючи присадибну ділянку навіть у 1 
гектар, людина не зможе сплатити органічну сертифіка-
цію. Дуже гарно діють клуби органічних землеробств. 
Вони виготовляють відповідну продукцію і продають її. 
Хоча не мають можливості робити це з торговим логоти-
пом. І це є досить цікава діюча модель.  

 Для офіційного представлення на ринку треба 
орієнтуватися на кооперативи різного напрямку, на фер-
мерські господарства, які мають від 2 гектарів землі і 
більше, з чітким економічним обґрунтуванням, щоб зна-
ти, що повинні мати в кінцевому результаті з тієї продук-
ції. 

 

Коли українська органічна сільгосппродукція стане звичною на 
нашому столі? 

 Виробництво органічної сільськогосподарської продукції в Україні 
все частіше називають перспективною справою. Йдеться не лише про 
вигідний бізнес, а й про здоров’я, яке забезпечує суспільству якісне харчу-
вання. Ці переваги підтримують дедалі більше людей. Тож нині чимало віт-
чизняних аграріїв зважують власні сили, аби приєднатися до органічного 
руху, знайти нішу на українських та зарубіжних ринках.  

 Михайло СТОВПЮК уже не перший рік займається органічним на-
прямом у сільському господарстві. Він очолює сільськогосподарський обслу-
говуючий кооператив «Чиста флора», що працює в селі Спас Коломийсько-
го району на Прикарпатті і спеціалізується на виготовленні фіточаю, дже-
мів, варення. Все – за карпатськими традиціями та рецептами, наголошує 
наш співрозмовник. І додає, що також є головою громадської спілки 
«Карпатський смак», яка об’єднує представників малого та середнього 
бізнесу – виробників місцевого продукту та є власником торгової марки 
«Смак українських Карпат».  

 Наша розмова розпочалася з оцінки перспектив вітчизняного орга-
нічного сільського господарства. 
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 - Як це виглядає на прикладі вашого кооперати-
ву? 

 - Ми вже працюємо понад 15 років. А 2009 року 
були сертифіковані як органічний кооператив. За цей час 
уже напрацювали потрібний досвід, кожен заготувач знає, 
де має бути місце заготівлі тієї чи іншої сировини. Чітко 
працює система контролю за якістю продукції. І якщо виро-
бляємо невеликий відсоток саме органічної продукції, то в 
більшій кількості виготовляємо регіональну продукцію – до 
40-50%. Одне з одним дають середній баланс в кооперати-
вному напрямку. 

 

 - На які ринки ви вже вийшли? 

 - Здебільшого наша продукція продається в кар-
патському регіоні, частково по Україні, знають нас у країнах 
Балтії, куди ми її експортуємо, в Молдові. Невеличкі партії 
ми вже постачали до Сполучених Штатів, Канади, Австра-
лії. Тож крок за кроком намагаємося розвиватися. 

 

 - Побутує думка, що перспективи розвитку 
українського органічного сільського господарства мо-
жуть бути запитані переважно на міжнародних ринках. 
Чи поділяєте ви таке бачення? 

 - Все залежить від економічного ефекту. Я маю 
оптимістичне бачення. Вітчизняні аграрії розвиватимуть 
цей напрямок. Споживання органічної продукції в Україні 
також зростатиме.  

 Наші кліматичні можливості дозволяють вирощува-
ти органічні продукцію, яка гідно конкуруватиме і на світо-
вих ринках. Вони нам вкрай потрібні. Особливі перспективи 
тут відкриваються після підписання Україною Договору про 
асоціацію з Євросоюзом. 

 

 - Чи великий попит на органічну продукцію за 
кордоном? 

 - Звичайно. Візьмемо європейські держави, зокре-
ма, Швейцарію, Австрію, Голландію, де я побував. Також 
недавно я повернувся із США. Всюди цей процес стрімко 
рухається вперед. Місцеве законодавство працює і дає 
відповідні результати. Що найголовніше – там є середній 
клас, він може дозволити собі подбати про власне здоро-
в’я, тож споживає органічну продукцію. Вибір органічної 
продукції тут широкий.  

 

 - Чи є особливості вирощування, переробки та 
реалізації органічної продукції в США? 

 - Важливо, що там чітко діє система – як годинни-
ковий механізм. Якщо фермер надумав вирощувати органі-
чну продукцію, то знає, що отримає суттєву підтримку від 
науковців. Місцеві університети сільськогосподарського 
напрямку акумулюють кошти, згуртовують кадри, які прово-

дять відповідні дослідження у галузі органічного землероб-
ства: який продукт краще вирощувати, які при цьому мо-
жуть виникати труднощі і як їх подолати. Такими науковими 
напрацюваннями можуть скористатися всі бажаючі. Універ-
ситети також запрошують до себе дорадчі служби. Всі ці 
наукові розробки фінансуються урядом США.  

 Кожен виробник органічної продукції має контракт 
на 2 роки з її переробником. Держава дає переробникам 
можливість прийнятного кредитування, застосування інно-
ваційних технологій. 

 У супермаркетах національного продукту – не мен-
ше 95%. Органічна, місцева продукція розташовані на вид-
ноті. Якщо власники супермаркетів зазначають, що органіч-
на продукція продається добре, то теж роблять дворічні 
замовлення переробнику. 

 Є особливості регіональної надбавки. Наприклад, 
для молочної продукції. Якщо корови перебувають на випа-
сі, то молоко має зовсім інший смак, іншу жирність, ніж у 
корів у закритому приміщенні. Тож більш якісне молоко мо-
же бути суттєво дорожчим – приблизно до 30%. 

 

 - Якою, на вашу думку, має бути підтримка орга-
нічного руху з боку нашої держави? 

 - Сьогодні великі сподівання на можливості місце-
вої територіальної громади. Фахівці на місцях повинні ви-
значити та затвердити на рівні місцевої влади програму 
розвитку сільськогосподарської галузі. І врахувати перспек-
тиви органічного напрямку. Для цього обрати спеціальні 
території, які доречно задіяти під органіку, визначити, як їх 
розвивати. 

 Мають звернути увагу і на переробку такої продук-
ції. Скажімо, в якомусь місці люди мають багато садів, тре-
ба постачати переробну техніку, подбати про зберігання 
продукції, про її реалізацію. 

 Такі програми мають розроблятися, принаймні, на 
10-річну перспективу. І добре залучати до їх реалізації між-
народні організації, що мають досвід відповідної роботи.  

 Приміром, наш кооператив успішно співпрацює з 
Проектом USAID «АгроІнвест». Якраз тепер отримали у них 
грант, завдяки якому розширюватимемо виробництво – 
закупимо холодильно-морозильні камери. Ми для членів 
кооперативу закупили цього року саджанці плодово-ягідних 
культур. Тому така міжнародна співпраця нам дуже потріб-
на. 

 Що стосується державної підтримки, то вона має 
полягати у створенні умов для розвитку сільських терито-
рій, наданні необхідної законодавчої підтримки. Все решту 
люди зроблять самі. 

 

 - Багато хто жаліється, що нема податкових 
пільг.  



 - Звичайно, малому та середньому бізнесу не 
завадить пом’якшення податкового навантаження. Але 
треба ретельно дивитися, кому надавати такі пільги. Ду-
маю, що преференції також слід надавати територіаль-
ним громадам, які тут завжди житимуть і працюватимуть. 

  

 - Як ви оцінюєте закон «Про виробництво та 
обіг органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини», який набув чинності на початку поточно-
го року? 

 - У ньому є цілий ряд моментів, які потребують 
уточнення або доповнення. 

 Насамперед, треба розібратися з повноваження-
ми місцевого органу акредитації. Чи не вступатиме він у 
суперечність з європейськими вимогами? 

 Наприклад, Голландія має свій державний акре-
дитаційний орган, але він акредитований у світі. Подібна 
ситуація в інших державах. Якщо ми не зробимо акреди-
таційних компаній, яким довірятимуть у світі, наші закор-
донні партнери будуть змушені запрошувати власні ком-
панії. 

 Другий момент, який не прописаний у законі, сто-
сується системи тарифів, розцінок на сертифікацію орга-
нічної продукції. Вони мають бути більш лояльними, при-
наймні, на нинішньому етапі. Можливо, це дало б по-
штовх фермерам, власникам індивідуальних госпо-
дарств розвивати органічне землеробство. 

 Третє. Для того, щоб пройти органічну сертифі-
кацію, фермер повинен заповнити величезну кількість 
паперів, звітів тощо. Це затягує процес. Має бути відпра-
цьований більш спрощений ефективний механізм. 

 І, звісно, необхідно адаптувати українське зако-
нодавство до європейського. Тоді українську органічну 
продукцію визнаватимуть високоякісною. Вона буде кон-
курентоспроможна та запитана в Україні та в світі. 

 

Михайло ВЕРНИГОРА, 

Національний прес-клуб з аграрних та земельних пи-
тань 
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Проект USAID АгроIнвест 
МОЯ ЗЕМЛЯ – МОЄ ПРАВО 

У грудні 2012 р. Проект USAID Агро-
Інвест спільно з Українським освітнім 
центром реформ (УОЦР) розпочав 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 липні 2014 року було підготовлено:  
Інформаційні матеріали для ЗМІ: 
 Земельна реформа в Україні має втратити корупційну складову 
 Як українські аграрії проходять випробування земельною орен-

дою 
 Коли українська органічна сільгосппродукція стане звичною на 

нашому столі?   
Радіопередачі: 
 Чи можна подолати корупцію в земельній сфері? 
 Як стимулювати розвиток сільського зеленого туризму в Укра-

їні?  

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 


